वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

सयाची शाळा व तालुका

GANESH VISHWAMBHAR Under Graduate
ZPPS BOTHI , GANGAKHED
BADURE
Teacher
(27170100501)
(0692861)
std(1-4/5)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS KUMHARI
, MANWAT
(27170301301)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH VISHWAMBHAR BADURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BOTHI
(27170100501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BOTHI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SHRIANANT
CHANDRAKANTRAO
BOKADE
(0803017)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ANANDWADI 1
, GANGAKHED
(27170112001)

ZPPS RENAPUR
, PATHRI
(27170604101)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHRIANANT CHANDRAKANTRAO BOKADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ANANDWADI 1
(27170112001)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS ANANDWADI 1

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SAMBHAJI SUNDARRAO
PUNEKAR
(0762374)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DIGRUS , PARLI
(27270809501)

ZPPS BHUSAKWADI
, JINTUR
(27170201801)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAMBHAJI SUNDARRAO PUNEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DIGRUS
(27270809501)
Parbhani
PARLI
ZPPS DIGRUS

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

SANGITA SHIVRAM
CHAUDHARI
(0810914)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS UPLALI --KH , MADHA
Teacher
(27300410401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS WADDHUTI
, JINTUR
(27170217001)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANGITA SHIVRAM CHAUDHARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UPLALI --KH
(27300410401)
Parbhani
MADHA
ZPPS UPLALI --KH

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SANTOSH SHYAMRAO
MAGAR
(0804748)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z.P. SCHOOL JAVDE T.B.
, SHAHADA
(27010306701)

ZPPS TAKALKHOPA
, JINTUR
(27170216501)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANTOSH SHYAMRAO MAGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P. SCHOOL JAVDE T.B.
(27010306701)
Parbhani
SHAHADA
Z.P. SCHOOL JAVDE T.B.

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

PANCHABAI MAROTI
DUKARE
(0329943)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPUPSV NADI , VAIJAPUR
Teacher
(27190810701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS GIRLS BAMNI
, JINTUR
(27170202101)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANCHABAI MAROTI DUKARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPUPSV NADI
(27190810701)
Parbhani
VAIJAPUR
ZPPUPSV NADI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

PARMESHWAR
RUSTUMRAO LADANE
(0161090)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z.P.SCHOOL MAHADEV
WADI , YEOLA
(27201502403)

ZPPS LIMBALA A
, JINTUR
(27170209701)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PARMESHWAR RUSTUMRAO LADANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.SCHOOL MAHADEV WADI
(27201502403)
Parbhani
YEOLA
Z.P.SCHOOL MAHADEV WADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SUWARNA LAXMANRAO
GADADE
(0619032)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z.P. PRIMARY SCHOOL
DHAMNI , PAUNI
(27100705201)

ZPPS PIMPALGAON
TANDA , JINTUR
(27170213301)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUWARNA LAXMANRAO GADADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P. PRIMARY SCHOOL DHAMNI
(27100705201)
Parbhani
PAUNI
Z.P. PRIMARY SCHOOL DHAMNI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

ANIL DATTA BASULE
(0605553)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z.P. UPPER PRIMARY
SCHOOL RONGHA.
, TUMSAR
(27100302901)

ZPPS BRAHMANGAON
, JINTUR
(27170202301)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANIL DATTA BASULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL RONGHA.
(27100302901)
Parbhani
TUMSAR
Z.P. UPPER PRIMARY SCHOOL RONGHA.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

BIBHISHEN PANDITRAO
DHARNE
(0170851)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ANTARWALA BK
, GHANSAWANGI
(27180410701)

ZPPS BELURA
, JINTUR
(27170202401)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BIBHISHEN PANDITRAO DHARNE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ANTARWALA BK
(27180410701)
Parbhani
GHANSAWANGI
ZPPS ANTARWALA BK

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

JAYKISAN EKNATH
BHUTADA
(0427283)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z.P.SCHOOL SATARE
, YEOLA
(27201510701)

ZPPS PIMPRI KH
, JINTUR
(27170213401)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAYKISAN EKNATH BHUTADA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.SCHOOL SATARE
(27201510701)
Parbhani
YEOLA
Z.P.SCHOOL SATARE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

KESHAV VYANKATI
ARADWAD
(0415903)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

VIDYA MANDIR BAVELI
, GAGANBAWADA
(27340600402)

ZPPS KANHA , JINTUR
(27170208901)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KESHAV VYANKATI ARADWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR BAVELI
(27340600402)
Parbhani
GAGANBAWADA
VIDYA MANDIR BAVELI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

KIRAN NAMDEV SHELKE
(0607718)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS VARUD , MANTHA
(27180601801)

ZPPS CHARTHANA
, JINTUR
(27170203404)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KIRAN NAMDEV SHELKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS VARUD
(27180601801)
Parbhani
MANTHA
ZPPS VARUD

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SUDHAKAR LALSING ADE
(0062786)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z P PRY SCHOOL CHAK
TALODHI , GONDPIPARI
(27130610601)

ZPPS MOHADI
, JINTUR
(27170211101)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUDHAKAR LALSING ADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z P PRY SCHOOL CHAK TALODHI
(27130610601)
Parbhani
GONDPIPARI
Z P PRY SCHOOL CHAK TALODHI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SUREKHA LAXMANRAO
GADADE
(0289193)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZP PRIMARY SCHOOL
AGARWADI , RISOD
(27060506001)

ZPPS JAMBHRUN
, JINTUR
(27170206901)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUREKHA LAXMANRAO GADADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP PRIMARY SCHOOL AGARWADI
(27060506001)
Parbhani
RISOD
ZP PRIMARY SCHOOL AGARWADI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

IFAT BEGUM BADRODDIN
SHAIKH
(0792508)

Graduate
Teacher
std(6-8)

Z.P.P.S.CHARTHANA
(URDU) , JINTUR
(27170203412)

ZPPS URDU MAMTA
NAGAR , GANGAKHED
(27170103103)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

IFAT BEGUM BADRODDIN SHAIKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
Z.P.P.S.CHARTHANA (URDU)
(27170203412)
Parbhani
JINTUR
Z.P.P.S.CHARTHANA (URDU)

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

BHIMA GANGADHAR
KEDAR
(0176223)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate Z P PRI SCHOOL KHANPUR
ZPPS KAWI , JINTUR
Teacher
CHUOARDA , DARYAPUR
(27170209301)
std(1-4/5)
(27070802201)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHIMA GANGADHAR KEDAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z P PRI SCHOOL KHANPUR CHUOARDA
(27070802201)
Parbhani
DARYAPUR
Z P PRI SCHOOL KHANPUR CHUOARDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

सयाची शाळा व तालुका

BHIMASHANKAR
Under Graduate Z.P.P.SCHOOL DONGAON
MALLIKAARJUN WAKADE
Teacher
, JAMKHED
(0803470)
std(1-4/5)
(27260200201)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS GHAGRA
, JINTUR
(27170205501)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHIMASHANKAR MALLIKAARJUN WAKADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.P.SCHOOL DONGAON
(27260200201)
Parbhani
JAMKHED
Z.P.P.SCHOOL DONGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

GANESH DATTATRAYA
PURI
(0826718)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS LONARWADI , PARLI
Teacher
(27270802501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS WAGHI DHA.
, JINTUR
(27170217701)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH DATTATRAYA PURI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS LONARWADI
(27270802501)
Parbhani
PARLI
ZPPS LONARWADI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

IRANNA HANMANT
GOVINDWAR
(0804486)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PULUJ
, PANDHARPUR
(27300806501)

ZPPS BORGILWADI.
, JINTUR
(27170202501)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

IRANNA HANMANT GOVINDWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PULUJ
(27300806501)
Parbhani
PANDHARPUR
ZPPS PULUJ

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

PRASHANT SAKHARAM
THAKUR
(0807858)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZILLA PARISHAD PRIMARY
SCHOOL KANDLI (BK.)
, HIMAYAT NAGAR
(27151403301)

ZPPS WAGHI DHA.
, JINTUR
(27170217701)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRASHANT SAKHARAM THAKUR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL KANDLI (BK.)
(27151403301)
Parbhani
HIMAYAT NAGAR
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL KANDLI (BK.)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

RUPALI DINKRRAO
NAGARGOJE
(0257356)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPSSI CHINCHOLAWASTI
Teacher
ANVI , SILLOD
std(1-4/5)
(27190601005)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS DHAMDHAM
, JINTUR
(27170204401)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RUPALI DINKRRAO NAGARGOJE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPSSI CHINCHOLAWASTI ANVI
(27190601005)
Parbhani
SILLOD
ZPPSSI CHINCHOLAWASTI ANVI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SITARAM GIRJAJI KOKATE
(0112835)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HATKAR WADI
, SHIRUR
(27271007701)

ZPPS BORGILWADI.
, JINTUR
(27170202501)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SITARAM GIRJAJI KOKATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HATKAR WADI
(27271007701)
Parbhani
SHIRUR
ZPPS HATKAR WADI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

VITHAL NAMDEVRAO
SONWANE
(0110142)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z P PRIMARY SCHOOL
AMARAITOLA , AMGAON
(27110209501)

ZPPS WADI , JINTUR
(27170217101)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VITHAL NAMDEVRAO SONWANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z P PRIMARY SCHOOL AMARAITOLA
(27110209501)
Parbhani
AMGAON
Z P PRIMARY SCHOOL AMARAITOLA

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

Under Graduate
AVIDHYA BALIRAM GADE
Teacher
(0289740)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

ZILLA PARISHAD UPPER
PRIMARY
SCHOOL,DAHEGAON
, WARORA
(27130304801)

ZPPS NILAJ (NEW)
, JINTUR
(27170215002)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AVIDHYA BALIRAM GADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILLA PARISHAD UPPER PRIMARY SCHOOL,DAHEGAON
(27130304801)
Parbhani
WARORA
ZILLA PARISHAD UPPER PRIMARY SCHOOL,DAHEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

RAKHMAJI PANDHARINATH Under Graduate
NAGARE
Teacher
(0131665)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका
Z.P. SCH.CHIKHALI
, MUKTAINAGAR
(27031101101)

ZPPS DABHA , JINTUR
(27170204501)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAKHMAJI PANDHARINATH NAGARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P. SCH.CHIKHALI
(27031101101)
Parbhani
MUKTAINAGAR
Z.P. SCH.CHIKHALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

सयाची शाळा व तालुका

MILIND KAMALAKARRAO Under Graduate Z.P.PRY SCHOOL ANNUR
KULKARNI
Teacher
, RAJURA
(0518573)
std(1-4/5)
(27130512101)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS SAIKHEDA
TANDA , JINTUR
(27170214402)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MILIND KAMALAKARRAO KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.PRY SCHOOL ANNUR
(27130512101)
Parbhani
RAJURA
Z.P.PRY SCHOOL ANNUR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

VAIJENATH PURBHAJI KALE
(0696281)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZP CEN MAR UP PRI SCH,
Teacher
KAVTHAL , SANGRAMPUR
std(1-4/5)
(27041105701)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS JAMB TANDA
, JINTUR
(27170206501)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VAIJENATH PURBHAJI KALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP CEN MAR UP PRI SCH, KAVTHAL
(27041105701)
Parbhani
SANGRAMPUR
ZP CEN MAR UP PRI SCH, KAVTHAL

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

BHASKAR RAJEBHAU
WAGHMARE
(0367692)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PANDHARGALA
Z.P. SCH. MANGI , RAWER
Teacher
, JINTUR
(27031409801)
std(1-4/5)
(27170213501)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHASKAR RAJEBHAU WAGHMARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P. SCH. MANGI
(27031409801)
Parbhani
RAWER
Z.P. SCH. MANGI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

RENUKA GAUTAMRAO
SURYAWANSHI
(0576690)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
Z.P.PRI SCHOOL
Teacher
TANDULWADI , NANDGAON
std(1-4/5)
(27200809301)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS SAWARGAON
, JINTUR
(27170215901)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RENUKA GAUTAMRAO SURYAWANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.PRI SCHOOL TANDULWADI
(27200809301)
Parbhani
NANDGAON
Z.P.PRI SCHOOL TANDULWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

SHANKAR SHIVRAJ HAKE
(0721318)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KOYALI KHU. , RISOD
Teacher
(27060502501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS SAWARGAON
, JINTUR
(27170215901)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHANKAR SHIVRAJ HAKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KOYALI KHU.
(27060502501)
Parbhani
RISOD
ZPPS KOYALI KHU.

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

ANANTA DIGAMBAR
KADAM
(0715573)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS.POTA BU , AUNDHA
Teacher
NAGNATH
std(1-4/5)
(27160507801)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS JOGITANDA
, JINTUR
(27170206701)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANTA DIGAMBAR KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS.POTA BU
(27160507801)
Parbhani
AUNDHA NAGNATH
ZPPS.POTA BU

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

GAUTAM SAKHARAM
HAJARE
(0805880)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
VIDYA MANDIR PETH
Teacher
SHIVAPUR , BHUDARGAD
std(1-4/5)
(27340957602)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS HIVARKHEDA
, JINTUR
(27170205701)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAUTAM SAKHARAM HAJARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
VIDYA MANDIR PETH SHIVAPUR
(27340957602)
Parbhani
BHUDARGAD
VIDYA MANDIR PETH SHIVAPUR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

सयाची शाळा व तालुका

ZPPS DEWLA , PARTUR
(27180507201)

ZPPS SAWLI BU
, JINTUR
(27170215301)

पद

PRABHAKAR RAMCHANDRA Under Graduate
KANKUDKWAD
Teacher
(0282830)
std(1-4/5)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRABHAKAR RAMCHANDRA KANKUDKWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEWLA
(27180507201)
Parbhani
PARTUR
ZPPS DEWLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

RAJU LINGOJI KAMBLE
(0283815)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

z.p.upper primary school
shirsale , BODWAD
(27030403401)

Z.P.C.P.S.KEHAL
, JINTUR
(27170208001)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJU LINGOJI KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
z.p.upper primary school shirsale
(27030403401)
Parbhani
BODWAD
z.p.upper primary school shirsale

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

SOMNATH ASHOK PORE
(0580622)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS RAIGHAVAN , PARTUR
Teacher
(27180502101)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
Z.P.C.P.S.KEHAL
, JINTUR
(27170208001)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SOMNATH ASHOK PORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAIGHAVAN
(27180502101)
Parbhani
PARTUR
ZPPS RAIGHAVAN

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

UDDHAV GANPATRAO
DAPKAR
(0807359)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
Z.P.U.P.SCHOOL
Teacher
KADOTITOLA , SALEKASA
std(1-4/5)
(27110611101)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS NIWLI KH
, JINTUR
(27170212001)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UDDHAV GANPATRAO DAPKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.U.P.SCHOOL KADOTITOLA
(27110611101)
Parbhani
SALEKASA
Z.P.U.P.SCHOOL KADOTITOLA

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

PRABHAKAR RAMRAO
MANE
(0713364)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
Z. P.pri. SCHOOL
Teacher
CHANGOTOLA , GOREGAON
std(1-4/5)
(27110505001)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS MANMODI
, JINTUR
(27170209801)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRABHAKAR RAMRAO MANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z. P.pri. SCHOOL CHANGOTOLA
(27110505001)
Parbhani
GOREGAON
Z. P.pri. SCHOOL CHANGOTOLA

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

AARATI YUVRAJ GIRI
(0631090)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS FOOLWADI , PARTUR
Teacher
(27180501501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS KORWADI
, JINTUR
(27170208701)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AARATI YUVRAJ GIRI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS FOOLWADI
(27180501501)
Parbhani
PARTUR
ZPPS FOOLWADI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

BALASAHEB VISHWANATH Under Graduate
RODAGE
Teacher
(0132363)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका
Z.P. SCH. THEROLA
, MUKTAINAGAR
(27031103301)

ZPPS WAZAR , JINTUR
(27170217301)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALASAHEB VISHWANATH RODAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P. SCH. THEROLA
(27031103301)
Parbhani
MUKTAINAGAR
Z.P. SCH. THEROLA

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

NILESH SHAMRAO
LATPATE
(0403102)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZP UPPER PS JAMB , PATUR ZPPS WAZAR , JINTUR
Teacher
(27050605001)
(27170217301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NILESH SHAMRAO LATPATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP UPPER PS JAMB
(27050605001)
Parbhani
PATUR
ZP UPPER PS JAMB

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

RAMKISAN SADASHIVRAO Under Graduate
BHOSALE
Teacher
(0718563)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका
Z. P. PRI. SCHOOL
(GIRLS),CHATARI
, UMARKHED
(27141302302)

ZPPS SAIKHEDA (V)
, JINTUR
(27170215601)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMKISAN SADASHIVRAO BHOSALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z. P. PRI. SCHOOL (GIRLS),CHATARI
(27141302302)
Parbhani
UMARKHED
Z. P. PRI. SCHOOL (GIRLS),CHATARI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

RAVI BALASAHEB
BALATKAR
(0305032)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANYA SHIRPUR
, MALEGAON
(27060210302)

ZPPS DAHEGAON
TANDA (NEW)
, JINTUR
(27170204202)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAVI BALASAHEB BALATKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANYA SHIRPUR
(27060210302)
Parbhani
MALEGAON
ZPPS KANYA SHIRPUR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

ROHIDAS SHESHRAO
RATHOD
(0748676)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate PRI. SCHOOL, MALKINHI
Teacher
TANDA , MAHAGAON
std(1-4/5)
(27140705602)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
CPS SAWANGI BHA
, JINTUR
(27170215401)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ROHIDAS SHESHRAO RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
PRI. SCHOOL, MALKINHI TANDA
(27140705602)
Parbhani
MAHAGAON
PRI. SCHOOL, MALKINHI TANDA

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

SAMBHU SHIVRAJ HAKE
(0721427)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KOYAL BU. , RISOD
Teacher
(27060502401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
CPS SAWANGI BHA
, JINTUR
(27170215401)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAMBHU SHIVRAJ HAKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KOYAL BU.
(27060502401)
Parbhani
RISOD
ZPPS KOYAL BU.

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

SHANKAR DAGADUJI
DHAWARE
(0580950)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PABALWADI SILLOD
Teacher
, SILLOD
std(1-4/5)
(27190613403)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS KORWADI
TANDA , JINTUR
(27170208801)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHANKAR DAGADUJI DHAWARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PABALWADI SILLOD
(27190613403)
Parbhani
SILLOD
ZPPS PABALWADI SILLOD

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

NARAYAN MUNJAJI GORE
(0418963)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANPHODI TANDA
, MANTHA
(27180609501)

ZPPS ITALI , MANWAT
(27170301001)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NARAYAN MUNJAJI GORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANPHODI TANDA
(27180609501)
Parbhani
MANTHA
ZPPS KANPHODI TANDA

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

GANESH MADHAVARAO
LANDGE
(0697580)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GANESHWADI
, PALAM
(27170402401)

CPS SAWANGI BHA
, JINTUR
(27170215401)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH MADHAVARAO LANDGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GANESHWADI
(27170402401)
Parbhani
PALAM
ZPPS GANESHWADI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

ANIL ABHIMAN LONDHE
(0825561)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KUMBHARI
, PARHBANI
(27170505201)

ZPPS LONI , PATHRI
(27170602701)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANIL ABHIMAN LONDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KUMBHARI
(27170505201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KUMBHARI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

सयाची शाळा व तालुका

UMAKANT BHANUDASRAO Under Graduate
ZPPS UKHLAD , PARHBANI ZPPS KAWDA , JINTUR
GAJALWAD
Teacher
(27170511901)
(27170209201)
(0022083)
std(1-4/5)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UMAKANT BHANUDASRAO GAJALWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UKHLAD
(27170511901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS UKHLAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

MANISHA SUDHAKARRAO Under Graduate
GHALGIR
Teacher
(0393409)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका
ZPPS NARSAPUR
, PARHBANI
(27170506801)

ZPPS BELKHEDA
(BHA) , JINTUR
(27170202201)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANISHA SUDHAKARRAO GHALGIR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NARSAPUR
(27170506801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NARSAPUR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

VANDANA SAHEBRAO JADE
(0496938)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZILLA PARISHAD PRIMARY
Teacher
SCHOOL JAMB , PARHBANI
std(1-4/5)
(27170504001)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS PIMPRI KH
, JINTUR
(27170213401)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VANDANA SAHEBRAO JADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL JAMB
(27170504001)
Parbhani
PARHBANI
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL JAMB

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

BHAGWAN MAROTRAO
NANDURE
(0194426)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SAMSAPUR
, PARHBANI
(27170509301)

ZPPS DONGARGAON
, PATHRI
(27170601301)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHAGWAN MAROTRAO NANDURE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SAMSAPUR
(27170509301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SAMSAPUR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

सयाची शाळा व तालुका

NAVNATH RANGAMAHARAJ Under Graduate
ZPPS RUPNARWADI
ZPPS DAMPURI , PARHBANI
JADHAV
Teacher
, JINTUR
(27170502102)
(0699853)
std(1-4/5)
(27170214101)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAVNATH RANGAMAHARAJ JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DAMPURI
(27170502102)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DAMPURI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

ASHOK KONDIBA
LOKHANDE
(0070481)

Headmaster

ZPPS WADGAON SUKRE
, PARHBANI
(27170512201)

ZPPS JAWALA JUTTA
, PATHRI
(27170602001)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHOK KONDIBA LOKHANDE.
(Headmaster)
ZPPS WADGAON SUKRE
(27170512201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS WADGAON SUKRE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

DATTA MUNJAJI SATPUTE
(0049070)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ITHLAPUR DE.
, PARHBANI
(27170503801)

ZPPS KANHEGAON
, SONPETH
(27170901601)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DATTA MUNJAJI SATPUTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ITHLAPUR DE.
(27170503801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ITHLAPUR DE.

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

GANESH SHIVHARI
KATHALKAR
(0439408)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SANPURI , PARHBANI
Teacher
(27170509401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
CPS DHANORA BU
, JINTUR
(27170204801)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH SHIVHARI KATHALKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SANPURI
(27170509401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SANPURI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

RAMESH NAGNATH
DARBASTWAR
(0810949)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

ZPPS NIVALI , PATHRI
(27170603301)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMESH NAGNATH DARBASTWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKLI KU.
(27170511101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKLI KU.

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SHIVNANDA KONDIBA
KUKDE
(0725215)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHANDALA
{SHINDE} , MALEGAON
(27060202801)

ZPPS SIMURGAVAN
, PATHRI
(27170604401)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVNANDA KONDIBA KUKDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHANDALA {SHINDE}
(27060202801)
Parbhani
MALEGAON
ZPPS KHANDALA {SHINDE}

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

सयाची शाळा व तालुका

PRAKASH BHAGWANRAO Under Graduate ZPPS.BRAMHANGAON BU
POPALGHAT
Teacher
, BASMATH
(0806525)
std(1-4/5)
(27160308801)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS DAKUPIMPRI
, PATHRI
(27170600901)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH BHAGWANRAO POPALGHAT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS.BRAMHANGAON BU
(27160308801)
Parbhani
BASMATH
ZPPS.BRAMHANGAON BU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

TUKARAM BABURAO
KENDRE
(0287321)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate Z.P.SCHOOL DHULGAON
Teacher
, YEOLA
std(1-4/5)
(27201503501)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

ZPPS VITTA , PATHRI
(27170605001)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TUKARAM BABURAO KENDRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.SCHOOL DHULGAON
(27201503501)
Parbhani
YEOLA
Z.P.SCHOOL DHULGAON

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

VISHNU LAXMAN GIRI
(0237718)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NARALEMALA
, SANGOLA
(27300905902)

ZPPS FULARWADI
, PATHRI
(27170601401)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VISHNU LAXMAN GIRI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NARALEMALA
(27300905902)
Parbhani
SANGOLA
ZPPS NARALEMALA

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

ANGAD NAGORAO MADE
(0009827)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate Z.P. SCH. MANYARKHEDE
Teacher
, MUKTAINAGAR
std(1-4/5)
(27031101401)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS LONI TANDA
, PATHRI
(27170602703)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANGAD NAGORAO MADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P. SCH. MANYARKHEDE
(27031101401)
Parbhani
MUKTAINAGAR
Z.P. SCH. MANYARKHEDE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

MADHAV KESHAVRAO
SHISODE
(0125615)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate Z.P.PRI SCHOOL NIMGAON
Teacher
SINNAR , SINNER
std(1-4/5)
(27201208701)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
CPS BABHALGAON
, PATHRI
(27170600301)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHAV KESHAVRAO SHISODE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.PRI SCHOOL NIMGAON SINNAR
(27201208701)
Parbhani
SINNER
Z.P.PRI SCHOOL NIMGAON SINNAR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

MALLIKARJUN UDDHAV
USTURE
(0391854)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate Z.P.PRI SCHOOL AMBACHA
Teacher
PADA(N) , SURGANA
std(1-4/5)
(27201301901)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS TARUGAVAN
, PATHRI
(27170604701)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MALLIKARJUN UDDHAV USTURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.PRI SCHOOL AMBACHA PADA(N)
(27201301901)
Parbhani
SURGANA
Z.P.PRI SCHOOL AMBACHA PADA(N)

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

SANDIP ANANTRAO
AMBATPURE
(0521322)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS TAKALGAVAN
Z.P.SCHOOL ANKAI , YEOLA
Teacher
, PATHRI
(27201500101)
std(1-4/5)
(27170604501)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANDIP ANANTRAO AMBATPURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.SCHOOL ANKAI
(27201500101)
Parbhani
YEOLA
Z.P.SCHOOL ANKAI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

SANTOSH BHAGWANRAO Under Graduate
PHAD
Teacher
(0202690)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

Z P UPPER PRIMARY
NANGPURA , AMGAON
(27110202301)

ZPPS KANSUR
, PATHRI
(27170602101)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANTOSH BHAGWANRAO PHAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z P UPPER PRIMARY NANGPURA
(27110202301)
Parbhani
AMGAON
Z P UPPER PRIMARY NANGPURA

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

TULSHIRAM BHAGWANRAO Under Graduate
KANADE
Teacher
(0359833)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका
ZP MAR UP PRI SCH,
AJISPUR , LOANR
(27040606601)

ZPPS LONI TANDA
, PATHRI
(27170602703)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TULSHIRAM BHAGWANRAO KANADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP MAR UP PRI SCH, AJISPUR
(27040606601)
Parbhani
LOANR
ZP MAR UP PRI SCH, AJISPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

YUVRAJ RAMRAO
WAGHMARE
(0611892)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPSV GIRLS BORSAR
, VAIJAPUR
(27190801202)

ZPPS TAKALGAVAN
, PATHRI
(27170604501)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

YUVRAJ RAMRAO WAGHMARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPSV GIRLS BORSAR
(27190801202)
Parbhani
VAIJAPUR
ZPPSV GIRLS BORSAR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

DILIP BHAGWANRAO MANE
(0038147)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z.P. SCH. Shindkhede
, RAWER
(27031408401)

ZPPS UMARA , PATHRI
(27170604901)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DILIP BHAGWANRAO MANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P. SCH. Shindkhede
(27031408401)
Parbhani
RAWER
Z.P. SCH. Shindkhede

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SUNANDA SUNDARRAO
PUNEKAR
(0806058)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HIVRA (BU)
, MAJALGAON
(27270713701)

CPS GUNJ KH.
, PATHRI
(27170601701)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNANDA SUNDARRAO PUNEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HIVRA (BU)
(27270713701)
Parbhani
MAJALGAON
ZPPS HIVRA (BU)

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

ASHOK CHANDRAKANT
BHANDARE
(0579864)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPCPS WATOOR , PARTUR
Teacher
(27180510401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS JAWALA JUTTA
, PATHRI
(27170602001)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHOK CHANDRAKANT BHANDARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS WATOOR
(27180510401)
Parbhani
PARTUR
ZPCPS WATOOR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

BALAJI SHAMRAO POTE
(0378049)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS GADADE PANDHARE
Teacher
VASTI , SANGOLA
std(1-4/5)
(27300903106)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
CPS PATHARGAVAN
(BK.) , PATHRI
(27170603501)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALAJI SHAMRAO POTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GADADE PANDHARE VASTI
(27300903106)
Parbhani
SANGOLA
ZPPS GADADE PANDHARE VASTI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

MINAKSHI NAMDEVRAO
HANWATE
(0086648)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate Z.P. PRI. SCH. (MARATHI)
Teacher
TONDAPUR , JAMNER
std(1-4/5)
(27031011701)

ZPPS NATHRA
, PATHRI
(27170603201)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MINAKSHI NAMDEVRAO HANWATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P. PRI. SCH. (MARATHI) TONDAPUR
(27031011701)
Parbhani
JAMNER
Z.P. PRI. SCH. (MARATHI) TONDAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

SANDIP ASHOKRAO DAYAL
(0807143)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZILHA PARISHAD PRIMARY ZPPS NEHARUNAGAR
Teacher
SCHOOL KARDA , RISOD
(NEW) , PATHRI
std(1-4/5)
(27060508701)
(27170603202)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANDIP ASHOKRAO DAYAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILHA PARISHAD PRIMARY SCHOOL KARDA
(27060508701)
Parbhani
RISOD
ZILHA PARISHAD PRIMARY SCHOOL KARDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

सयाची शाळा व तालुका

SANTOSH SUBHASHRAO Under Graduate Z.P.P.SCHOOL NAYGAON
KHAMKAR
Teacher
NAVE , SHRIRAMPOOR
(0188341)
std(1-4/5)
(27261402001)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

ZPPS SHREERAMPUR
(NEW) , PATHRI
(27170602902)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANTOSH SUBHASHRAO KHAMKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.P.SCHOOL NAYGAON NAVE
(27261402001)
Parbhani
SHRIRAMPOOR
Z.P.P.SCHOOL NAYGAON NAVE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

SUBHASH GULABRAO
KOLHATKAR
(0708422)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SHREERAMPUR
ZPPS.RAJWADI , BASMATH
Teacher
(NEW) , PATHRI
(27160305401)
std(1-4/5)
(27170602902)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUBHASH GULABRAO KOLHATKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS.RAJWADI
(27160305401)
Parbhani
BASMATH
ZPPS.RAJWADI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

EKNATH BABURAO ROKDE
(0339070)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate Z. P.PRI GIRLS SCHOOL,
Teacher
SHEMBALPIMPRI , PUSAD
std(1-4/5)
(27141112902)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS WARKHED
, PATHRI
(27170605301)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

EKNATH BABURAO ROKDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z. P.PRI GIRLS SCHOOL, SHEMBALPIMPRI
(27141112902)
Parbhani
PUSAD
Z. P.PRI GIRLS SCHOOL, SHEMBALPIMPRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

सयाची शाळा व तालुका

HANMANT PANDHARINATH Under Graduate Z.P. PRM. SCHOOL Gaderi
MARVALE
Teacher
, ETAPALLI
(0524436)
std(1-4/5)
(27120715901)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS KEDARWASTI
, PATHRI
(27170605302)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HANMANT PANDHARINATH MARVALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P. PRM. SCHOOL Gaderi
(27120715901)
Parbhani
ETAPALLI
Z.P. PRM. SCHOOL Gaderi

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

KAILAS MADANRAO
JADHAO
(0721141)

पद

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Z. P.
Under Graduate
VIDHYALAYA,PAINGANGANAGANAGAR
Teacher
, PUSAD
std(1-4/5)
(27141105801)

sf
e

अ. .

ZPPS KINHOLA
, PATHRI
(27170602501)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAILAS MADANRAO JADHAO.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z. P. VIDHYALAYA,PAINGANGANAGANAGAR
(27141105801)
Parbhani
PUSAD
Z. P. VIDHYALAYA,PAINGANGANAGANAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

PRABHAVATI BHARAT
LAKADE
(0533839)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ISWARNAGAR
, PARTUR
(27180501109)

ZPPS INDIRANAGAR
(NEW) , PATHRI
(27170601803)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRABHAVATI BHARAT LAKADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ISWARNAGAR
(27180501109)
Parbhani
PARTUR
ZPPS ISWARNAGAR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SACHIN ANANTRAO GARAD
(0490155)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KASAI BOR NO.2
, KHED
(27320410702)

CPS HADHGAON BK
, PATHRI
(27170601801)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SACHIN ANANTRAO GARAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KASAI BOR NO.2
(27320410702)
Parbhani
KHED
ZPPS KASAI BOR NO.2

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

SHRIKANT JAYVANTRAO
SHINDE
(0817090)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
Z.P.UPS, INDORA , MOUDA
Teacher
(27090708601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS KHERDA (GK)
, PATHRI
(27170602401)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHRIKANT JAYVANTRAO SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.UPS, INDORA
(27090708601)
Parbhani
MOUDA
Z.P.UPS, INDORA

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

सयाची शाळा व तालुका

WAHABKHAN
Under Graduate
ZPPS FOOLWADI , PARTUR
MAHEBUBKHAN PATHAN
Teacher
(27180501501)
(0631088)
std(1-4/5)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS DEVEGAON
, PATHRI
(27170601101)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

WAHABKHAN MAHEBUBKHAN PATHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS FOOLWADI
(27180501501)
Parbhani
PARTUR
ZPPS FOOLWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SARIKA SHIVRAM
BODHGIRE
(0151177)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPRAN , PURNA
(27170707401)

ZPPS SANKRALA
, JINTUR
(27170215501)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SARIKA SHIVRAM BODHGIRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPRAN
(27170707401)
Parbhani
PURNA
ZPPS PIMPRAN

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

RAIES AHEMAD KHAN
LALKHAN PATHAN
(0791758)

Headmaster

ZPPS KANYA
ERENDESHWAR , PURNA
(27170702401)

ZPPS HANDI , JINTUR
(27170205901)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAIES AHEMAD KHAN LALKHAN PATHAN.
(Headmaster)
ZPPS KANYA ERENDESHWAR
(27170702401)
Parbhani
PURNA
ZPPS KANYA ERENDESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SHIVAJI DHONDIBA PITALE
(0245665)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KATNESHWAR
, PURNA
(27170704401)

ZPPS WAZAR
VASAHAT , JINTUR
(27170217501)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI DHONDIBA PITALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KATNESHWAR
(27170704401)
Parbhani
PURNA
ZPPS KATNESHWAR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

BHUJANG SAMBHAJI
MULGIR
(0482355)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DEGAON , PURNA
(27170702101)

ZPPS BRAHMANGAON
, JINTUR
(27170202301)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHUJANG SAMBHAJI MULGIR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEGAON
(27170702101)
Parbhani
PURNA
ZPPS DEGAON

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

RAMDAS SHANKARRAO
DEVARSHE
(0286622)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA TADKALAS
, PURNA
(27170709001)

ZPPS KAWDA , JINTUR
(27170209201)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMDAS SHANKARRAO DEVARSHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA TADKALAS
(27170709001)
Parbhani
PURNA
CPS KANYA TADKALAS

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

POSHATTI SHIVANNA
KASLOD
(0221085)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PIMPALGAON LIKHA
Teacher
, PURNA
std(1-4/5)
(27170707301)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS KHERDA (GK)
, PATHRI
(27170602401)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

POSHATTI SHIVANNA KASLOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALGAON LIKHA
(27170707301)
Parbhani
PURNA
ZPPS PIMPALGAON LIKHA

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

MAHESH SITARAM
MANKARI
(0349218)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PAHADSINGI , PATUR
Teacher
(27050601601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS KARADGAON
, SAILU
(27170803501)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHESH SITARAM MANKARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PAHADSINGI
(27050601601)
Parbhani
PATUR
ZPPS PAHADSINGI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SITARAM MADHAV
ARADWAD
(0566146)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BHATTI , VELHE
(27251302301)

ZPPS GOHEGAON
, SAILU
(27170802201)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SITARAM MADHAV ARADWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHATTI
(27251302301)
Parbhani
VELHE
ZPPS BHATTI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

DILEEP BABANRAO
MALEKAR
(0158506)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate Z.P. SCHOOL JAMBHIPANI
Teacher
, AKKALKUWA
std(1-4/5)
(27010509801)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS BORGAON (J)
, SAILU
(27170800401)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DILEEP BABANRAO MALEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P. SCHOOL JAMBHIPANI
(27010509801)
Parbhani
AKKALKUWA
Z.P. SCHOOL JAMBHIPANI

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

सयाची शाळा व तालुका

Z. P.
BABASAHEB KASHINATH Under Graduate
VIDHYALAYA,PAINGANGANAGANAGAR
NARGARE
Teacher
, PUSAD
(0719161)
std(1-4/5)
(27141105801)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

ZPPS LADNANDRA
, SAILU
(27170804901)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABASAHEB KASHINATH NARGARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z. P. VIDHYALAYA,PAINGANGANAGANAGAR
(27141105801)
Parbhani
PUSAD
Z. P. VIDHYALAYA,PAINGANGANAGANAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

DIPAK DNYNOBA SOLANKE
(0490313)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate Z.P. SCHOOL (KAPTIPADA)
Teacher
, DHADGAON
std(1-4/5)
(27010616703)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS RAMNAGAR
, SAILU
(27170801202)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DIPAK DNYNOBA SOLANKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P. SCHOOL (KAPTIPADA)
(27010616703)
Parbhani
DHADGAON
Z.P. SCHOOL (KAPTIPADA)

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

KHOBRAJI RAMKISHAN
WALWATE
(0436339)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS VIREGAON TANDA
, GHANSAWANGI
(27180406001)

ZPPS NIRWADI KH.
, SAILU
(27170805901)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KHOBRAJI RAMKISHAN WALWATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS VIREGAON TANDA
(27180406001)
Parbhani
GHANSAWANGI
ZPPS VIREGAON TANDA

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

GURUDEV MAHADEV PED
(0806900)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
Z P UPP.PRI. SCHOOL,
ZPPS KANAD , SAILU
Teacher
WADAD (MU) , MAHAGAON
(27170803301)
std(1-4/5)
(27140709501)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GURUDEV MAHADEV PED.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z P UPP.PRI. SCHOOL, WADAD (MU)
(27140709501)
Parbhani
MAHAGAON
Z P UPP.PRI. SCHOOL, WADAD (MU)

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

PARMESHWAR DATTA
MORE
(0384807)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS.WELTURA , SENGAON ZPPS KANAD , SAILU
Teacher
(27160203401)
(27170803301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PARMESHWAR DATTA MORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS.WELTURA
(27160203401)
Parbhani
SENGAON
ZPPS.WELTURA

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

PRALHAD JAGNNATH
JAGTAP
(0374662)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
Z. P. PRI SCHOOL
Teacher
PIMPALGAON (P) , PUSAD
std(1-4/5)
(27141110801)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS GULKHAND
, SAILU
(27170802501)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRALHAD JAGNNATH JAGTAP.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z. P. PRI SCHOOL PIMPALGAON (P)
(27141110801)
Parbhani
PUSAD
Z. P. PRI SCHOOL PIMPALGAON (P)

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SUDHIR DADARAO
LATPATE
(0721299)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z. P.UPPER PRIMARY
SCHOOL AMBALI
, UMARKHED
(27141312301)

ZPPS KUDA , SAILU
(27170804501)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUDHIR DADARAO LATPATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z. P.UPPER PRIMARY SCHOOL AMBALI
(27141312301)
Parbhani
UMARKHED
Z. P.UPPER PRIMARY SCHOOL AMBALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

SUSHMA ASHOK KHARE
(0385298)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate Z.P.PRI SCHOOL SATANE
Teacher
, NANDGAON
std(1-4/5)
(27200808701)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS LOHIGRAM
, SONPETH
(27170903001)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUSHMA ASHOK KHARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.PRI SCHOOL SATANE
(27200808701)
Parbhani
NANDGAON
Z.P.PRI SCHOOL SATANE

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

BHASKAR TOLIRAM
CHAVAN
(0091460)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate Z.P.SCHOOL THANGAON
Teacher
, YEOLA
std(1-4/5)
(27201511601)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS BHAUCHA
TANDA , SONPETH
(27170903205)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHASKAR TOLIRAM CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.SCHOOL THANGAON
(27201511601)
Parbhani
YEOLA
Z.P.SCHOOL THANGAON

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

BALKRUSHNA UPADDHYE
(0699869)

Headmaster

ZPPS POKHARNI WA.
, GANGAKHED
(27170107801)

ZPPS SIRSAM , PALAM
(27170406601)

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 ,Parbhani

पित,

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

BALKRUSHNA UPADDHYE.
(Headmaster)
ZPPS POKHARNI WA.
(27170107801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS POKHARNI WA.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

KESHAV SONAWANE
(0340357)

Headmaster

ZPPS PIMPRI ZOLA
, GANGAKHED
(27170107701)

ZPPS MASLA
, GANGAKHED
(27170106801)

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 ,Parbhani

पित,

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

KESHAV SONAWANE.
(Headmaster)
ZPPS PIMPRI ZOLA
(27170107701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS PIMPRI ZOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

RAMRAO JORWAR
(0700931)

Headmaster

ZPPS ZOLA , GANGAKHED
(27170111601)

ZPPS SAILU , PALAM
(27170406401)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAMRAO JORWAR.
(Headmaster)
ZPPS ZOLA
(27170111601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS ZOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

VASANT PHUTKE
(0476255)

Headmaster

ZPPS DHARKHED
, GANGAKHED
(27170101601)

CPS KHALI
, GANGAKHED
(27170105501)

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 ,Parbhani

पित,

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

VASANT PHUTKE.
(Headmaster)
ZPPS DHARKHED
(27170101601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHARKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANIL BALLAL
(0809555)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS KHALI , GANGAKHED
Teacher
(27170105501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS MAHATPURI
, GANGAKHED
(27170106901)

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 ,Parbhani

पित,

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

ANIL BALLAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KHALI
(27170105501)
Parbhani
GANGAKHED
CPS KHALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANITA BHOSLE
(0017557)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHARASUR
, GANGAKHED
(27170102401)

CPS MAHATPURI
, GANGAKHED
(27170106901)

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 ,Parbhani

पित,

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

ANITA BHOSLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHARASUR
(27170102401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHARASUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHARAT PITALE
(0246266)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS KHALI TANDA (NEW)
Teacher
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170105502)

sf
e

अ. .

ZPPS SAYALA
, GANGAKHED
(27170108901)

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 ,Parbhani

पित,

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

BHARAT PITALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHALI TANDA (NEW)
(27170105502)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KHALI TANDA (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DASHRATH SOLANKE
(0808056)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHARASUR
, GANGAKHED
(27170102401)

ZPPS AKOLI
, GANGAKHED
(27170100101)

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 ,Parbhani

पित,

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

DASHRATH SOLANKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHARASUR
(27170102401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHARASUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DATTA PHAD
(0030471)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RUMNA J.
, GANGAKHED
(27170111701)

ZPPS DAGADWADI
, GANGAKHED
(27170102301)

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 ,Parbhani

पित,

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

DATTA PHAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RUMNA J.
(27170111701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS RUMNA J.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DATTATRAY SAWARE
(0275695)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GAUDGAON
, GANGAKHED
(27170103901)

CPS PADEGAON
, GANGAKHED
(27170108501)

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 ,Parbhani

पित,

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

DATTATRAY SAWARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GAUDGAON
(27170103901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GAUDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DHANANJAY GADADE
(0813516)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS JAWLA , GANGAKHED
Teacher
(27170104701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SAYALA
, GANGAKHED
(27170108901)

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 ,Parbhani

पित,

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

DHANANJAY GADADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS JAWLA
(27170104701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS JAWLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HANSKUMAR AADTE
(0813513)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS JAWLA , GANGAKHED
Teacher
(27170104701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS TRIDHARAWADI
VASTISHALA
, PARHBANI
(27170511603)

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 ,Parbhani

पित,

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

HANSKUMAR AADTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS JAWLA
(27170104701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS JAWLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

INDUMATI KADAM
(0802886)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHARASUR
, GANGAKHED
(27170102401)

ZPPS SHIVAJI NAGAR
, GANGAKHED
(27170109801)

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 ,Parbhani

पित,

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

INDUMATI KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHARASUR
(27170102401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHARASUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JAYDRATH GADERAO
(0809275)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS BRAHMANATHWADI
Teacher
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170101201)

sf
e

अ. .

ZPPS SALAPURI
, PARHBANI
(27170509101)

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 ,Parbhani

पित,

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

JAYDRATH GADERAO.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BRAHMANATHWADI
(27170101201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BRAHMANATHWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KANTABAI MANE
(0695125)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS KHALI TANDA (NEW)
Teacher
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170105502)

sf
e

अ. .

ZPPS SAYALA
, GANGAKHED
(27170108901)

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 ,Parbhani

पित,

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

KANTABAI MANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHALI TANDA (NEW)
(27170105502)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KHALI TANDA (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 JADHAV
(0017560)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHARASUR
, GANGAKHED
(27170102401)

ZPPS RUMNA J.
, GANGAKHED
(27170111701)

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 ,Parbhani

पित,

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

MAHADEV JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHARASUR
(27170102401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHARASUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAHANANDA LAHANE
(0815743)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RUMNA J.
, GANGAKHED
(27170111701)

ZPPS AKOLI
, GANGAKHED
(27170100101)

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 ,Parbhani

पित,

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

MAHANANDA LAHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RUMNA J.
(27170111701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS RUMNA J.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SAGAR PAWAR
(0382670)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MAIRAL SAWANGI
, GANGAKHED
(27170107001)

ZPPS MASLA
, GANGAKHED
(27170106801)

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 ,Parbhani

पित,

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

SAGAR PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MAIRAL SAWANGI
(27170107001)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MAIRAL SAWANGI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGEETA MANE
(0793525)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SAYALA
, GANGAKHED
(27170108901)

ZPPS VANDAN
, SONPETH
(27170904601)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANGEETA MANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAYALA
(27170108901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SAYALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHASHIKANT ANERAO
(0698098)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHARASUR
, GANGAKHED
(27170102401)

ZPPS VANDAN
, SONPETH
(27170904601)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHASHIKANT ANERAO.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHARASUR
(27170102401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHARASUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SITARAM LATPATE
(0793529)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SAYALA
, GANGAKHED
(27170108901)

ZPPS KASARWADI
, GANGAKHED
(27170104801)

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 ,Parbhani

पित,

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

SITARAM LATPATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAYALA
(27170108901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SAYALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUNDAR RACKLE
(0809488)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS CHINCH TAKLI
, GANGAKHED
(27170111801)

CPS KHALI
, GANGAKHED
(27170105501)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUNDAR RACKLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS CHINCH TAKLI
(27170111801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS CHINCH TAKLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

USHA BANSUDE
(0030464)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RUMNA J.
, GANGAKHED
(27170111701)

ZPPS WADGAON
, SONPETH
(27170903801)

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 ,Parbhani

पित,

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

USHA BANSUDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RUMNA J.
(27170111701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS RUMNA J.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 MADEREWAR
(0793523)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SAYALA
, GANGAKHED
(27170108901)

CPS LOHGAON
, PARHBANI
(27170505301)

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 ,Parbhani

पित,

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

VAISHALI MADEREWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAYALA
(27170108901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SAYALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VISHNU KATKADE
(0809558)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS KHALI , GANGAKHED
Teacher
(27170105501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MARGILWADI
, GANGAKHED
(27170106401)

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 ,Parbhani

पित,

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

VISHNU KATKADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KHALI
(27170105501)
Parbhani
GANGAKHED
CPS KHALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

AMARDIP MASKE
(0350469)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS LIMBEWADI
, GANGAKHED
(27170106101)

CPS SUPPA
, GANGAKHED
(27170109401)

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 ,Parbhani

पित,

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

AMARDIP MASKE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS LIMBEWADI
(27170106101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS LIMBEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAM JADHAV
(0491101)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS LIMBEWADI TANDA
, GANGAKHED
(27170106201)

ZPPS
DHAWALKEWADI
, GANGAKHED
(27170101801)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAM JADHAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS LIMBEWADI TANDA
(27170106201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS LIMBEWADI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHIVAJI DEVKATE
(0511588)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS ARBUJWADI
, GANGAKHED
(27170100301)

CPS KANYA
RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108601)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHIVAJI DEVKATE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS ARBUJWADI
(27170100301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS ARBUJWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUREKHA JADHAV
(0350484)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS KHANDALI
, GANGAKHED
(27170105901)

ZPHS CHUDAWA
, PURNA
(27170701202)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUREKHA JADHAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS KHANDALI
(27170105901)
Parbhani
GANGAKHED
CPS KHANDALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

DNYANOBA KEDAR
(0511603)

Headmaster

ZPPS ILEGAON
, GANGAKHED
(27170104601)

ZPPS DONGARGAON
, GANGAKHED
(27170102601)

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 ,Parbhani

पित,

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

DNYANOBA KEDAR.
(Headmaster)
ZPPS ILEGAON
(27170104601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS ILEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GANGADHAR
SURYAVANSHI
(0350405)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KHANDALI
, GANGAKHED
(27170105901)

ZPPS PIMPALDARI
, GANGAKHED
(27170108201)

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 ,Parbhani

पित,

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

GANGADHAR SURYAVANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KHANDALI
(27170105901)
Parbhani
GANGAKHED
CPS KHANDALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KRISHNARAO PAWAR
(0701762)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GUNDEWADI
, GANGAKHED
(27170103301)

ZPPS REKHA TANDA
, PALAM
(27170405601)

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 ,Parbhani

पित,

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

KRISHNARAO PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GUNDEWADI
(27170103301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GUNDEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANIK SURNAR
(0491098)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS LIMBEWADI TANDA
Teacher
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170106201)

sf
e

अ. .

ZPPS BHAL KUDKI
, PALAM
(27170408601)

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 ,Parbhani

पित,

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

MANIK SURNAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS LIMBEWADI TANDA
(27170106201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS LIMBEWADI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 WAZURKAR
(0825265)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHANDALI TANDA
(NEW) , GANGAKHED
(27170105903)

ZPPS DHARAM NAGRI
, GANGAKHED
(27170105302)

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 ,Parbhani

पित,

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

PRASHANT WAZURKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHANDALI TANDA (NEW)
(27170105903)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KHANDALI TANDA (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SADASHIV KOTSULWAR
(0511613)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ILEGAON
, GANGAKHED
(27170104601)

ZPPS LANDAKWADI
, PALAM
(27170403901)

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 ,Parbhani

पित,

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

SADASHIV KOTSULWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ILEGAON
(27170104601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS ILEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 MUNDHE
(0700247)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BOTHI TANDA
, GANGAKHED
(27170100601)

ZPPS VAITAGWADIP
, SONPETH
(27170904502)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANTOSH MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BOTHI TANDA
(27170100601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BOTHI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANTOSH THAKUR
(0491100)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS LIMBEWADI TANDA
Teacher
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170106201)

sf
e

अ. .

ZPPS ANJANWADI
, PALAM
(27170400101)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANTOSH THAKUR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS LIMBEWADI TANDA
(27170106201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS LIMBEWADI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANTOSHI GAIKWAD
(0350482)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS LIMBEWADI
, GANGAKHED
(27170106101)

ZPPS KHORAS
, PALAM
(27170403501)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANTOSHI GAIKWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS LIMBEWADI
(27170106101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS LIMBEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIJAYKUMAR KENDRE
(0356769)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PANDHARGAON
TANDA , GANGAKHED
(27170108002)

ZPPS KALIMATA
TANDA , GANGAKHED
(27170111901)

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 ,Parbhani

पित,

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

VIJAYKUMAR KENDRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PANDHARGAON TANDA
(27170108002)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS PANDHARGAON TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAJKUMAR RATHOD
(0693028)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DONGARGAON
, GANGAKHED
(27170102601)

CPS MAHATPURI
, GANGAKHED
(27170106901)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAJKUMAR RATHOD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DONGARGAON
(27170102601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DONGARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANJIV WAGHMARE
(0384054)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DONGARPIMPLA
, GANGAKHED
(27170102801)

ZPHS
RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108603)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANJIV WAGHMARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DONGARPIMPLA
(27170102801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DONGARPIMPLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHRIHARI KOTALWAR
(0348224)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SELMOHA
, GANGAKHED
(27170109601)

ZPPS DAMPURI
, GANGAKHED
(27170101901)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHRIHARI KOTALWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SELMOHA
(27170109601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SELMOHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SURYAKANT KANDE
(0693024)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SELMOHA
, GANGAKHED
(27170109601)

ZPPS DONGARGAON
, GANGAKHED
(27170102601)

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 ,Parbhani

पित,

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

SURYAKANT KANDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SELMOHA
(27170109601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SELMOHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

TARA KAGBATTE
(0116547)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DONGARGAON
, GANGAKHED
(27170102601)

ZPPS HARANGUL
, GANGAKHED
(27170104301)

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 ,Parbhani

पित,

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

TARA KAGBATTE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DONGARGAON
(27170102601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DONGARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

KISHAN KADAM
(0402961)

Headmaster

ZPPS SELMOHA
, GANGAKHED
(27170109601)

CPS MARDASGAON
, GANGAKHED
(27170106601)

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 ,Parbhani

पित,

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

KISHAN KADAM.
(Headmaster)
ZPPS SELMOHA
(27170109601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SELMOHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

NIVARTI MUNDHE
(0349708)

Headmaster

ZPCPS KODRI
, GANGAKHED
(27170105801)

ZPPS BADWADNI
, GANGAKHED
(27170101301)

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 ,Parbhani

पित,

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

NIVARTI MUNDHE.
(Headmaster)
ZPCPS KODRI
(27170105801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPCPS KODRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 ZINEWAD
(0813236)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UNDEGAON
, GANGAKHED
(27170110801)

ZPCPS NARWADI
, SONPETH
(27170904801)

sf
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r

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

पित,

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

DNYANESHWAR ZINEWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UNDEGAON
(27170110801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS UNDEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KISHOR MASKE
(0116530)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DONGARGAON
, GANGAKHED
(27170102601)

ZPPS DONGARPIMPLA
, GANGAKHED
(27170102801)

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 ,Parbhani

पित,

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

KISHOR MASKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DONGARGAON
(27170102601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DONGARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KUSHIVARTI MUNDHE
(0339024)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPCPS KODRI
, GANGAKHED
(27170105801)

ZPPS MARGILWADI
, GANGAKHED
(27170106401)

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 ,Parbhani

पित,

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

KUSHIVARTI MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS KODRI
(27170105801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPCPS KODRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KATARE
(0469788)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPCPS KODRI
, GANGAKHED
(27170105801)

ZPPS BADWADNI
, GANGAKHED
(27170101301)

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 ,Parbhani

पित,

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

MAHADEV KATARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS KODRI
(27170105801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPCPS KODRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MOHAN RAJGIRWAD
(0813781)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UNDEGAON
, GANGAKHED
(27170110801)

ZPPS DIGRAS BU.
, SAILU
(27170801601)

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 ,Parbhani

पित,

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

MOHAN RAJGIRWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UNDEGAON
(27170110801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS UNDEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NATHRAO MUNDHE
(0400001)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KADYACHIWADI
, GANGAKHED
(27170105601)

ZPPS UNDEGAON
, GANGAKHED
(27170110801)

sf
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r

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

पित,

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

NATHRAO MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KADYACHIWADI
(27170105601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KADYACHIWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PANDURANG KADAM
(0481488)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SELMOHA
, GANGAKHED
(27170109601)

ZPCPS ISAD
, GANGAKHED
(27170104401)

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 ,Parbhani

पित,

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

PANDURANG KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SELMOHA
(27170109601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SELMOHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PARMESHWAR GITTE
(0443641)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KATKARWADI
, GANGAKHED
(27170105701)

ZPPS BADWADNI
, GANGAKHED
(27170101301)

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 ,Parbhani

पित,

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

PARMESHWAR GITTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KATKARWADI
(27170105701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KATKARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRABHAWATI DEVARSHE
(0339061)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPCPS KODRI
, GANGAKHED
(27170105801)

ZPPS DONGARGAON
, GANGAKHED
(27170102601)

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 ,Parbhani

पित,

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

PRABHAWATI DEVARSHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS KODRI
(27170105801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPCPS KODRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RADHAKISHAN DAHIPHALE
(0369691)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ANTERWELI
, GANGAKHED
(27170100401)

ZPPS SELMOHA
, GANGAKHED
(27170109601)

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 ,Parbhani

पित,

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

RADHAKISHAN DAHIPHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ANTERWELI
(27170100401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS ANTERWELI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGRAM SAROLE
(0339193)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DONGARPIMPLA
, GANGAKHED
(27170102801)

ZPPS DAMPURI
, GANGAKHED
(27170101901)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANGRAM SAROLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DONGARPIMPLA
(27170102801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DONGARPIMPLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAHANIK GITTE
(0690019)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ANTERWELI
, GANGAKHED
(27170100401)

ZPPS LOKARWADI
, SONPETH
(27170901901)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHAHANIK GITTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ANTERWELI
(27170100401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS ANTERWELI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHANKAR GHOBALE
(0350120)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MAKHNI
, GANGAKHED
(27170107101)

ZPPS ANANDWADI
, PALAM
(27170400501)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHANKAR GHOBALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MAKHNI
(27170107101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MAKHNI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHIVMALA PATIL
(0813508)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SELMOHA
, GANGAKHED
(27170109601)

ZPPS RENUKANAGAR
(NEW) , GANGAKHED
(27170108610)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHIVMALA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SELMOHA
(27170109601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SELMOHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SOMSHANKAR SHETTE
(0418306)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BADWADNI
, GANGAKHED
(27170101301)

ZPPS KATKARWADI
, GANGAKHED
(27170105701)

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 ,Parbhani

पित,

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

SOMSHANKAR SHETTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BADWADNI
(27170101301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BADWADNI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TUKARAM LAHANE
(0349724)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SELMOHA
, GANGAKHED
(27170109601)

ZPPS ANTERWELI
, GANGAKHED
(27170100401)

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 ,Parbhani

पित,

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

TUKARAM LAHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SELMOHA
(27170109601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SELMOHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UDHAV KENDRE
(0350305)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MAHADEOWADI
, GANGAKHED
(27170107301)

ZPPS WAGDEWADI
, GANGAKHED
(27170111401)

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 ,Parbhani

पित,

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

UDHAV KENDRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MAHADEOWADI
(27170107301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MAHADEOWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VISHNU SAWANT
(0350106)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DONGARJAWLA
, GANGAKHED
(27170102701)

ZPPS GHATEWADI
, GANGAKHED
(27170103201)

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 ,Parbhani

पित,

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

VISHNU SAWANT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DONGARJAWLA
(27170102701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DONGARJAWLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VISHWAMBHAR JIWARE
(0400005)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KADYACHIWADI
, GANGAKHED
(27170105601)

ZPPS SAYALA PA.
, PALAM
(27170406801)
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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 ,Parbhani

पित,

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

VISHWAMBHAR JIWARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KADYACHIWADI
(27170105601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KADYACHIWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VITTHAL MUNDHE
(0350111)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DONGARJAWLA
, GANGAKHED
(27170102701)

ZPCPS KODRI
, GANGAKHED
(27170105801)

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 ,Parbhani

पित,

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

VITTHAL MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DONGARJAWLA
(27170102701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DONGARJAWLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MADHAV PHAD
(0411340)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS MAHATPURI
, GANGAKHED
(27170106901)

ZPPS IRLAD
, GANGAKHED
(27170104501)

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 ,Parbhani

पित,

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

MADHAV PHAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS MAHATPURI
(27170106901)
Parbhani
GANGAKHED
CPS MAHATPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MUNJAPPA LOLE
(0147315)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS MAHATPURI
, GANGAKHED
(27170106901)

ZPPS GAUDGAON
, GANGAKHED
(27170103901)

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 ,Parbhani

पित,

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

MUNJAPPA LOLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS MAHATPURI
(27170106901)
Parbhani
GANGAKHED
CPS MAHATPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SULAKSHANA NAGARGOJE
(0423261)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SHIVAJI NAGAR
, GANGAKHED
(27170109801)

ZPPS NARLAD
, GANGAKHED
(27170107501)

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 ,Parbhani

पित,

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

SULAKSHANA NAGARGOJE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SHIVAJI NAGAR
(27170109801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SHIVAJI NAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUSHMA LAHANE
(0696585)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SHIVAJI NAGAR
, GANGAKHED
(27170109801)

ZPPS MARGILWADI
, GANGAKHED
(27170106401)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUSHMA LAHANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SHIVAJI NAGAR
(27170109801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SHIVAJI NAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALU RATHOD
(0700792)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHANKARWADI
, GANGAKHED
(27170109101)

ZPPS KHADKA
, SONPETH
(27170902301)

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 ,Parbhani

पित,

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

BALU RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHANKARWADI
(27170109101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SHANKARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

CHHAYA BIRAJDAR
(0697616)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DUSALGAON
, GANGAKHED
(27170102501)

ZPPS ARBUJWADI
, GANGAKHED
(27170100301)

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 ,Parbhani

पित,

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

CHHAYA BIRAJDAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DUSALGAON
(27170102501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DUSALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KALPANA DESHPANDE
(0147261)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS MAHATPURI
, GANGAKHED
(27170106901)

ZPPS KARAM
, SONPETH
(27170901801)

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 ,Parbhani

पित,

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

KALPANA DESHPANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MAHATPURI
(27170106901)
Parbhani
GANGAKHED
CPS MAHATPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

LAHU MUNDHE
(0699394)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS RAM NAGAR TANDA
Teacher
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170108701)

sf
e

अ. .

CPS PADEGAON
, GANGAKHED
(27170108501)

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 ,Parbhani

पित,

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

LAHU MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAM NAGAR TANDA
(27170108701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS RAM NAGAR TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAHANANDA GHARJALE
(0700653)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DAGADWADI
, GANGAKHED
(27170102301)

ZPPS BHENDEWADI
, GANGAKHED
(27170101101)

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 ,Parbhani

पित,

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

MAHANANDA GHARJALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DAGADWADI
(27170102301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DAGADWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MUNJARAM MUNDHE
(0477018)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DATTWADI
, GANGAKHED
(27170102201)

ZPPS HARANGUL
, GANGAKHED
(27170104301)

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 ,Parbhani

पित,

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

MUNJARAM MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DATTWADI
(27170102201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DATTWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PANDIT DARADE
(0699389)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS RAM NAGAR TANDA
Teacher
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170108701)

sf
e

अ. .

ZPPS DUSALGAON
, GANGAKHED
(27170102501)

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 ,Parbhani

पित,

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

PANDIT DARADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAM NAGAR TANDA
(27170108701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS RAM NAGAR TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESHWAR GANGAPURE
(0689631)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHANKARWADI
, GANGAKHED
(27170109101)

ZPPS BANDARWADI
, PALAM
(27170401101)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAMESHWAR GANGAPURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHANKARWADI
(27170109101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SHANKARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

REKHA ALNURE
(0411351)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS MAHATPURI
, GANGAKHED
(27170106901)

ZPPS KASARWADI
, GANGAKHED
(27170104801)

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 ,Parbhani

पित,

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

REKHA ALNURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MAHATPURI
(27170106901)
Parbhani
GANGAKHED
CPS MAHATPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RUKMAJI SHINDE
(0167598)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ANANDWADI
, GANGAKHED
(27170100201)

ZPPS DATTWADI
, GANGAKHED
(27170102201)

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 ,Parbhani

पित,

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

RUKMAJI SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ANANDWADI
(27170100201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS ANANDWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RUKSHRAJ MURKUTE
(0366823)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS RAM NAGAR TANDA
Teacher
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170108701)

sf
e

अ. .

ZPPS KHADGAON
, GANGAKHED
(27170106001)

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 ,Parbhani

पित,

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

RUKSHRAJ MURKUTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAM NAGAR TANDA
(27170108701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS RAM NAGAR TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANDHYATAI PEDDAWAD
(0423302)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHIVAJI NAGAR
, GANGAKHED
(27170109801)

ZPPS GOPA
, GANGAKHED
(27170103401)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANDHYATAI PEDDAWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHIVAJI NAGAR
(27170109801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SHIVAJI NAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGITA DEVKATE
(0147294)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS MAHATPURI
, GANGAKHED
(27170106901)

ZPPS SAYALA
, GANGAKHED
(27170108901)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANGITA DEVKATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MAHATPURI
(27170106901)
Parbhani
GANGAKHED
CPS MAHATPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 IRLE
(0411315)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS MAHATPURI
, GANGAKHED
(27170106901)

ZPPS TIVTHANA
TANDA , SONPETH
(27170904902)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANJAY IRLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MAHATPURI
(27170106901)
Parbhani
GANGAKHED
CPS MAHATPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SEETA KATKADE
(0423242)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHIVAJI NAGAR
, GANGAKHED
(27170109801)

ZPPS SHANKARWADI
, GANGAKHED
(27170109101)

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 ,Parbhani

पित,

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

SEETA KATKADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHIVAJI NAGAR
(27170109801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SHIVAJI NAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KATKADE
(0168564)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS GOVINDWADI (NEW)
Teacher
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170102202)

sf
e

अ. .

ZPPS REGAON
, PURNA
(27170707701)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHIVAJI KATKADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GOVINDWADI (NEW)
(27170102202)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GOVINDWADI (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHRIRAM CHIMLE
(0700651)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DAGADWADI
, GANGAKHED
(27170102301)

ZPPS PARADHVASTI
(NEW) , GANGAKHED
(27170107503)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHRIRAM CHIMLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DAGADWADI
(27170102301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DAGADWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 LATPATE
(0477016)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DATTWADI
, GANGAKHED
(27170102201)

ZPPS RAM NAGAR
TANDA , GANGAKHED
(27170108701)

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 ,Parbhani

पित,

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

SURESH LATPATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DATTWADI
(27170102201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DATTWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TUKARAM MUNDHE
(0824893)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ANANDWADI
, GANGAKHED
(27170100201)

ZPPS PIMPRI ZOLA
, GANGAKHED
(27170107701)

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 ,Parbhani

पित,

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

TUKARAM MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ANANDWADI
(27170100201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS ANANDWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

URMILA MUNDHE
(0794121)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BHAMBARWADI
, GANGAKHED
(27170100901)

ZPPS ANANDWADI
, GANGAKHED
(27170100201)

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 ,Parbhani

पित,

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

URMILA MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHAMBARWADI
(27170100901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BHAMBARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VAIJNATH MOGHEKAR
(0411325)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS MAHATPURI
, GANGAKHED
(27170106901)

ZPPS KHALI TANDA
(NEW) , GANGAKHED
(27170105502)

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 ,Parbhani

पित,

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

VAIJNATH MOGHEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MAHATPURI
(27170106901)
Parbhani
GANGAKHED
CPS MAHATPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VYANKATI RAUT
(0700648)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DAGADWADI
, GANGAKHED
(27170102301)

ZPPS PADEGAON
TANDA , GANGAKHED
(27170110701)

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 ,Parbhani

पित,

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

VYANKATI RAUT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DAGADWADI
(27170102301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DAGADWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

WALMIK DARADE
(0794120)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BHAMBARWADI
, GANGAKHED
(27170100901)

ZPPS RAM NAGAR
TANDA , GANGAKHED
(27170108701)

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 ,Parbhani

पित,

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

WALMIK DARADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHAMBARWADI
(27170100901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BHAMBARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BHARAT TONPE
(0382679)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MASLA , GANGAKHED
(27170106801)

ZPPS RUMNA J.
, GANGAKHED
(27170111701)

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 ,Parbhani

पित,

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

BHARAT TONPE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MASLA
(27170106801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MASLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MAHADEV KADWADE
(0698484)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DHAWALKEWADI
, GANGAKHED
(27170101801)

ZPCPS ISAD
, GANGAKHED
(27170104401)

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 ,Parbhani

पित,

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

MAHADEV KADWADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DHAWALKEWADI
(27170101801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHAWALKEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

NAVNATH CHATE
(0813291)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MALEWADI
, GANGAKHED
(27170106701)

ZPPS KAUDGAON
, GANGAKHED
(27170105301)

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 ,Parbhani

पित,

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

NAVNATH CHATE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MALEWADI
(27170106701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MALEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANTOSH KOTALWAR
(0824110)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS GOPA , GANGAKHED
(27170103401)

CPS SUPPA
, GANGAKHED
(27170109401)

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

पित,

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

SANTOSH KOTALWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS GOPA
(27170103401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GOPA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHAMRAO KARANJE
(0426097)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS IRLAD , GANGAKHED
(27170104501)

ZPHS PETH SHIVANI
, PALAM
(27170405002)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHAMRAO KARANJE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS IRLAD
(27170104501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS IRLAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUVRNAMALA PHAD
(0367759)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DHAWALKEWADI
, GANGAKHED
(27170101801)

ZPPS GOPA
, GANGAKHED
(27170103401)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUVRNAMALA PHAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DHAWALKEWADI
(27170101801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHAWALKEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANKUSH RATHOD
(0696481)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MULI , GANGAKHED
Teacher
(27170106301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507402)

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 ,Parbhani

पित,

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

ANKUSH RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MULI
(27170106301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MULI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI LAHANE
(0477521)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS AKOLI , GANGAKHED
Teacher
(27170100101)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MULI
, GANGAKHED
(27170106301)

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 ,Parbhani

पित,

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

BALAJI LAHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AKOLI
(27170100101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS AKOLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHASKAR PHAD
(0476244)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHARKHED
, GANGAKHED
(27170101601)

CPS SUPPA
, GANGAKHED
(27170109401)

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 ,Parbhani

पित,

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

BHASKAR PHAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHARKHED
(27170101601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHARKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

CHANDRAKANT SOLANKE
(0477717)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS ZOLA PHATA (NEW)
Teacher
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170111602)

sf
e

अ. .

ZPPS MANNATH
NAGAR GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103122)

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 ,Parbhani

पित,

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

CHANDRAKANT SOLANKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ZOLA PHATA (NEW)
(27170111602)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS ZOLA PHATA (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DATTATRAY TELANG
(0476248)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHARKHED
, GANGAKHED
(27170101601)

ZPPS BHAMBARWADI
, GANGAKHED
(27170100901)

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 ,Parbhani

पित,

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

DATTATRAY TELANG.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHARKHED
(27170101601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHARKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DATTATRAYA PARBAT
(0348109)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS ZOLA , GANGAKHED
Teacher
(27170111601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BHENDEWADI
, GANGAKHED
(27170101101)

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 ,Parbhani

पित,

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

DATTATRAYA PARBAT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ZOLA
(27170111601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS ZOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAUTAM TOMKE
(0340354)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPRI ZOLA
, GANGAKHED
(27170107701)

ZPPS ZOLA
, GANGAKHED
(27170111601)

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 ,Parbhani

पित,

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

GAUTAM TOMKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPRI ZOLA
(27170107701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS PIMPRI ZOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GOPINATH KENDRE
(0807339)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANNATH NAGAR
GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103122)

ZPCPS KODRI
, GANGAKHED
(27170105801)

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 ,Parbhani

पित,

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

GOPINATH KENDRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANNATH NAGAR GANGAKHED
(27170103122)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MANNATH NAGAR GANGAKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GOVIND MUNDHE
(0122071)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate CPS KANYA GANGAKHED ZPPS POKHARNI WA.
Teacher
, GANGAKHED
TANDA , GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170103101)
(27170107802)

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 ,Parbhani

पित,

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

GOVIND MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA GANGAKHED
(27170103101)
Parbhani
GANGAKHED
CPS KANYA GANGAKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HARISHCHANDRA KARDILE
(0399679)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TOKWADI
, GANGAKHED
(27170109901)

ZPPS NARLAD
, GANGAKHED
(27170107501)

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 ,Parbhani

पित,

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

HARISHCHANDRA KARDILE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TOKWADI
(27170109901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS TOKWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KALPANA KENDRE
(0354099)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS POKHARNI WA.
, GANGAKHED
(27170107801)

ZPPS TOKWADI
, GANGAKHED
(27170109901)

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 ,Parbhani

पित,

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

KALPANA KENDRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS POKHARNI WA.
(27170107801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS POKHARNI WA.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KAUSHALYA MUNDHE
(0477025)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103102)

ZPPS MANNATH
NAGAR GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103122)

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 ,Parbhani

पित,

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

KAUSHALYA MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GANGAKHED
(27170103102)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GANGAKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SURYAVANSHI
(0354113)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS POKHARNI WA.
, GANGAKHED
(27170107801)

ZPPS SUNEGAON
, GANGAKHED
(27170109001)

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

पित,

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

MANISHA SURYAVANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS POKHARNI WA.
(27170107801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS POKHARNI WA.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NARAYAN TANDLE
(0122081)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KASARWADI
, GANGAKHED
(27170104801)

ZPPS POKHARNI WA.
TANDA , GANGAKHED
(27170107802)

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 ,Parbhani

पित,

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

NARAYAN TANDLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KASARWADI
(27170104801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS 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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NIRMALA MUNDHE
(0701265)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS ZOLA , GANGAKHED
Teacher
(27170111601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS KANYA
GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103101)

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 ,Parbhani

पित,

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

NIRMALA MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ZOLA
(27170111601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS ZOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRATIBHA GITTE
(0271568)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MARGILWADI
, GANGAKHED
(27170106401)

ZPPS BHENDEWADI
, GANGAKHED
(27170101101)

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 ,Parbhani

पित,

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

PRATIBHA GITTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MARGILWADI
(27170106401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MARGILWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PURUSHOTTAM SHINDE
(0477524)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS AKOLI , GANGAKHED
Teacher
(27170100101)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS INDEWADI
, PARHBANI
(27170503601)

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 ,Parbhani

पित,

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

PURUSHOTTAM SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AKOLI
(27170100101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS AKOLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMDAS BARURE
(0271799)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MARGILWADI
, GANGAKHED
(27170106401)

ZPPS TOKWADI
, GANGAKHED
(27170109901)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAMDAS BARURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MARGILWADI
(27170106401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MARGILWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMRAO MUNDHE
(0205449)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS POKHARNI WA.
TANDA , GANGAKHED
(27170107802)

ZPPS KORTEK
, SONPETH
(27170901701)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAMRAO MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS POKHARNI WA. TANDA
(27170107802)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS POKHARNI WA. TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RANGNATH SAGAR
(0688796)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHARKHED
, GANGAKHED
(27170101601)

ZPPS NAIKOTA
, SONPETH
(27170902501)

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 ,Parbhani

पित,

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

RANGNATH SAGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHARKHED
(27170101601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHARKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGEETA PURI
(0402986)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate CPS KANYA GANGAKHED
Teacher
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170103101)

sf
e

अ. .

ZPPS BHENDEWADI
, GANGAKHED
(27170101101)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANGEETA PURI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA GANGAKHED
(27170103101)
Parbhani
GANGAKHED
CPS KANYA GANGAKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SATWASHEELA MAPARI
(0807336)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANNATH NAGAR
GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103122)

ZPPS UNDARWADI
, SONPETH
(27170904501)

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 ,Parbhani

पित,

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

SATWASHEELA MAPARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANNATH NAGAR GANGAKHED
(27170103122)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MANNATH NAGAR GANGAKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 THAKUR
(0477037)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103102)

CPS GIRLS PALAM
, PALAM
(27170404701)

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 ,Parbhani

पित,

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

SAVITA THAKUR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GANGAKHED
(27170103102)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GANGAKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHIVANAND CHANDE
(0149541)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHARKHED
, GANGAKHED
(27170101601)

ZPPS AKOLI
, GANGAKHED
(27170100101)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHIVANAND CHANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHARKHED
(27170101601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHARKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHOBHA KENDRE
(0122405)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate CPS KANYA GANGAKHED
ZPPS GODAVARI
Teacher
, GANGAKHED
TANDA , GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170103101)
(27170103501)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHOBHA KENDRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA GANGAKHED
(27170103101)
Parbhani
GANGAKHED
CPS KANYA GANGAKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHOBHA GHULE
(0477529)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DONGARGAON
ZPPS AKOLI , GANGAKHED
Teacher
, GANGAKHED
(27170100101)
std(1-4/5)
(27170102601)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHOBHA GHULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AKOLI
(27170100101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS AKOLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUNITA BONDAR
(0399696)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TOKWADI
, GANGAKHED
(27170109901)

ZPPS AKOLI
, GANGAKHED
(27170100101)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUNITA BONDAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TOKWADI
(27170109901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS TOKWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VASANT CHAT
(0412971)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS POKHARNI WA.
TANDA , GANGAKHED
(27170107802)

ZPPS GAULWADI
, GANGAKHED
(27170103801)

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 ,Parbhani

पित,

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

VASANT CHAT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS POKHARNI WA. TANDA
(27170107802)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS POKHARNI WA. TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VILAS SANAP
(0477537)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS POKHARNI WA.
ZPPS AKOLI , GANGAKHED
Teacher
, GANGAKHED
(27170100101)
std(1-4/5)
(27170107801)

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 ,Parbhani

पित,

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

VILAS SANAP.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AKOLI
(27170100101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS AKOLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VITTHAL KAMBLE
(0354174)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS POKHARNI WA.
, GANGAKHED
(27170107801)

ZPPS SURALWADI
, GANGAKHED
(27170109201)

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 ,Parbhani

पित,

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

VITTHAL KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS POKHARNI WA.
(27170107801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS POKHARNI WA.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

BAPURAO SOLPURE
(0823803)

Headmaster

ZPPS NARLAD
, GANGAKHED
(27170107501)

ZPPS NAVA , PALAM
(27170404501)
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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 ,Parbhani

पित,

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

BAPURAO SOLPURE.
(Headmaster)
ZPPS NARLAD
(27170107501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS NARLAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

MAROTI THULE
(0697700)

Headmaster

ZPPS MALEWADI
, GANGAKHED
(27170106701)

ZPPS HARANGUL
, GANGAKHED
(27170104301)

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

पित,

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

MAROTI THULE.
(Headmaster)
ZPPS MALEWADI
(27170106701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MALEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

SAHEB RATHOD
(0435178)

Headmaster

CPS MARDASGAON
, GANGAKHED
(27170106601)

CPS RAO RAJUR
, PALAM
(27170405501)

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 ,Parbhani

पित,

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

SAHEB RATHOD.
(Headmaster)
CPS MARDASGAON
(27170106601)
Parbhani
GANGAKHED
CPS MARDASGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANKUSH RATHOD
(0403295)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHANGARWADI
, GANGAKHED
(27170101701)

ZPPS GODAVARI
TANDA , GANGAKHED
(27170103501)
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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 ,Parbhani

पित,

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

ANKUSH RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHANGARWADI
(27170101701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHANGARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

APARNA DOLE
(0367742)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHAWALKEWADI
, GANGAKHED
(27170101801)

ZPPS TIVTHANA
, SONPETH
(27170904901)
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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 ,Parbhani

पित,

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

APARNA DOLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHAWALKEWADI
(27170101801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHAWALKEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI BHANDARE
(0698109)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHAWALKEWADI
, GANGAKHED
(27170101801)

ZPPS AWALGAON
, SONPETH
(27170900101)

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 ,Parbhani

पित,

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

BALAJI BHANDARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHAWALKEWADI
(27170101801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHAWALKEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALASAHEB KADAM
(0695422)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS MARDASGAON
, GANGAKHED
(27170106601)

ZPCPS ISAD
, GANGAKHED
(27170104401)

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 ,Parbhani

पित,

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

BALASAHEB KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MARDASGAON
(27170106601)
Parbhani
GANGAKHED
CPS MARDASGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALIRAM PAWAR
(0807242)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS GOPA , GANGAKHED
Teacher
(27170103401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MARDASGAON
FATA (NEW)
, GANGAKHED
(27170106603)

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 ,Parbhani

पित,

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

BALIRAM PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GOPA
(27170103401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GOPA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BRAMHANAND KIRADE
(0808701)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS GOPA , GANGAKHED
Teacher
(27170103401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS NAVA , PALAM
(27170404501)

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 ,Parbhani

पित,

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

BRAMHANAND KIRADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GOPA
(27170103401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GOPA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DHANANJAY ISADKAR
(0403155)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NARLAD
, GANGAKHED
(27170107501)

ZPPS TIVTHANA
, SONPETH
(27170904901)

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 ,Parbhani

पित,

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

DHANANJAY ISADKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NARLAD
(27170107501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS NARLAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DINESH MUNDHE
(0425627)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WAGHALGAON
, GANGAKHED
(27170111001)

ZPPS NARLAD
, GANGAKHED
(27170107501)

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 ,Parbhani

पित,

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

DINESH MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WAGHALGAON
(27170111001)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS WAGHALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 CHAVAN
(0511609)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS MARDASGAON
, GANGAKHED
(27170106601)

CPS MATEGAON
, PURNA
(27170706201)

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 ,Parbhani

पित,

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

DNYANESHWAR CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MARDASGAON
(27170106601)
Parbhani
GANGAKHED
CPS MARDASGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANOBA BHOSLE
(0382616)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPPS MANNATH
Under Graduate
ZPPS MASLA , GANGAKHED NAGAR GANGAKHED
Teacher
(27170106801)
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170103122)

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 ,Parbhani

पित,

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

DNYANOBA BHOSLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MASLA
(27170106801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MASLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GOVIND BILAPATTE
(0807096)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS IRLAD , GANGAKHED ZPPS KHADI , PALAM
Teacher
(27170104501)
(27170403701)
std(1-4/5)

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 ,Parbhani

पित,

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

GOVIND BILAPATTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS IRLAD
(27170104501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS IRLAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HARISHCHANDRA
BHOSALE
(0698096)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NARLAD
, GANGAKHED
(27170107501)

ZPPS MAIRAL
SAWANGI
, GANGAKHED
(27170107001)

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 ,Parbhani

पित,

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

HARISHCHANDRA BHOSALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NARLAD
(27170107501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS NARLAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JANARDHAN KENDRE
(0435601)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS MARDASGAON
, GANGAKHED
(27170106601)

ZPPS KADYACHIWADI
, GANGAKHED
(27170105601)

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 ,Parbhani

पित,

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

JANARDHAN KENDRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MARDASGAON
(27170106601)
Parbhani
GANGAKHED
CPS MARDASGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KISHOR BHOSALE
(0807082)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS IRLAD , GANGAKHED
Teacher
(27170104501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPCPS ISAD
, GANGAKHED
(27170104401)

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 ,Parbhani

पित,

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

KISHOR BHOSALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS IRLAD
(27170104501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS IRLAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADHAV LATURE
(0425638)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WAGHALGAON
, GANGAKHED
(27170111001)

ZPPS GODAVARI
TANDA , GANGAKHED
(27170103501)

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 ,Parbhani

पित,

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

MADHAV LATURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WAGHALGAON
(27170111001)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS WAGHALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADHUKAR GHULE
(0807390)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MASLA , GANGAKHED
Teacher
(27170106801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS WAGDEWADI
, GANGAKHED
(27170111401)

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 ,Parbhani

पित,

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

MADHUKAR GHULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MASLA
(27170106801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MASLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MEERA BHOSALE
(0375182)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GODAVARI TANDA
, GANGAKHED
(27170103501)

ZPPS BHISEGAON
, SONPETH
(27170900901)

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 ,Parbhani

पित,

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

MEERA BHOSALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GODAVARI TANDA
(27170103501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GODAVARI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MIRA KHANDADE
(0367750)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHAWALKEWADI
, GANGAKHED
(27170101801)

ZPPS POHUNDUL
, SONPETH
(27170902901)

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 ,Parbhani

पित,

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

MIRA KHANDADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHAWALKEWADI
(27170101801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHAWALKEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NURJAHAN SAYYAD
(0699384)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS MARDASGAON
, GANGAKHED
(27170106601)

ZPPS PARVA
, PARHBANI
(27170507201)

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 ,Parbhani

पित,

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

NURJAHAN SAYYAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MARDASGAON
(27170106601)
Parbhani
GANGAKHED
CPS MARDASGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SALUNKE
(0802876)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PARADHVASTI (NEW)
Teacher
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170107503)

sf
e

अ. .

ZPPS MAIRAL
SAWANGI
, GANGAKHED
(27170107001)

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 ,Parbhani

पित,

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

PANDURANG SALUNKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PARADHVASTI (NEW)
(27170107503)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS PARADHVASTI (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RANGANATH RAPATWAR
(0375184)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GODAVARI TANDA
, GANGAKHED
(27170103501)

ZPPS MALEWADI
, GANGAKHED
(27170106701)

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 ,Parbhani

पित,

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

RANGANATH RAPATWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GODAVARI TANDA
(27170103501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GODAVARI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SARJERAO SURYAWANSHI
(0802920)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS VITHALWADI
, GANGAKHED
(27170111201)

ZPPS DHARMAPURI
TANDA , GANGAKHED
(27170102101)

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 ,Parbhani

पित,

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

SARJERAO SURYAWANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS VITHALWADI
(27170111201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS VITHALWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHRIDEVI TERKAR
(0382674)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MASLA , GANGAKHED
Teacher
(27170106801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS MAHATPURI
, GANGAKHED
(27170106901)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHRIDEVI TERKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MASLA
(27170106801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MASLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUNITA PANCHAL
(0813295)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MALEWADI
, GANGAKHED
(27170106701)

ZPPS GOPA
, GANGAKHED
(27170103401)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUNITA PANCHAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MALEWADI
(27170106701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MALEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUNITA KULKARNI
(0808700)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS GOPA , GANGAKHED
Teacher
(27170103401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103102)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUNITA KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GOPA
(27170103401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GOPA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SURYKANT KADAM
(0805980)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS MARDASGAON FATA
Teacher
(NEW) , GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170106603)

sf
e

अ. .

ZPPS BANWAS
, PALAM
(27170400801)

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 ,Parbhani

पित,

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

SURYKANT KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MARDASGAON FATA (NEW)
(27170106603)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MARDASGAON FATA (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

URMILA GORE
(0813296)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MALEWADI
, GANGAKHED
(27170106701)

ZPPS POHANDUL
TANDA , SONPETH
(27170902902)

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 ,Parbhani

पित,

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

URMILA GORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MALEWADI
(27170106701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MALEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SHISODE
(0813293)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MALEWADI
, GANGAKHED
(27170106701)

CPS DEOULGAON
, PURNA
(27170701601)

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 ,Parbhani

पित,

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

VAISHALI SHISODE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MALEWADI
(27170106701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MALEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VILAS KADAM
(0808305)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS GOPA , GANGAKHED
Teacher
(27170103401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS FALA , PALAM
(27170402101)

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 ,Parbhani

पित,

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

VILAS KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GOPA
(27170103401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GOPA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

YUVRAJ HOLE
(0375187)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GODAVARI TANDA
, GANGAKHED
(27170103501)

zpps inami tanda
, GANGAKHED
(27170108611)

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 ,Parbhani

पित,

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

YUVRAJ HOLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GODAVARI TANDA
(27170103501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GODAVARI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BANKET MUNDHE
(0368405)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KHADGAON
, GANGAKHED
(27170106001)

ZPPS SHENDGA
, GANGAKHED
(27170109301)

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 ,Parbhani

पित,

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

BANKET MUNDHE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KHADGAON
(27170106001)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KHADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BAPURAO JADHAV
(0175713)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SHENDGA
, GANGAKHED
(27170109301)

ZPPS NILA , SONPETH
(27170902801)

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 ,Parbhani

पित,

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

BAPURAO JADHAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SHENDGA
(27170109301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SHENDGA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

CANDRAKANT
UKKADGAONKAR
(0445960)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS HARANGUL
, GANGAKHED
(27170104301)

CPS KANYA
GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103101)

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 ,Parbhani

पित,

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

CANDRAKANT UKKADGAONKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS HARANGUL
(27170104301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS HARANGUL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KESHAV SONWANE
(0125839)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BHENDEWADI
, GANGAKHED
(27170101101)

CPS MAHATPURI
, GANGAKHED
(27170106901)

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 ,Parbhani

पित,

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

KESHAV SONWANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BHENDEWADI
(27170101101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BHENDEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

OMPRAKASH WARWATKAR
(0701766)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MANKADEVI
, GANGAKHED
(27170107201)

ZPPS UKKADGAON M.
, SONPETH
(27170904001)

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 ,Parbhani

पित,

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

OMPRAKASH WARWATKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MANKADEVI
(27170107201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MANKADEVI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PRADIP SHISODE
(0354141)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS PADEGAON
, GANGAKHED
(27170108501)

ZPPS MALEWADI
, GANGAKHED
(27170106701)

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 ,Parbhani

पित,

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

PRADIP SHISODE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS PADEGAON
(27170108501)
Parbhani
GANGAKHED
CPS PADEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PRAKASH THULE
(0175668)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SHENDGA
, GANGAKHED
(27170109301)

ZPPS MARGILWADI
, GANGAKHED
(27170106401)

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 ,Parbhani

पित,

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

PRAKASH THULE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SHENDGA
(27170109301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SHENDGA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

PRABHU PINGALKAR
(0175278)

Headmaster

ZPPS SHENDGA
, GANGAKHED
(27170109301)

ZPPS PARVA , PALAM
(27170405301)
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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 ,Parbhani

पित,

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

PRABHU PINGALKAR.
(Headmaster)
ZPPS SHENDGA
(27170109301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SHENDGA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

VAIJNATH THULE
(0698114)

Headmaster

ZPPS DHANGARMOHA
, GANGAKHED
(27170102901)

ZPPS KANHEGAON
, SONPETH
(27170901601)
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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 ,Parbhani

पित,

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

VAIJNATH THULE.
(Headmaster)
ZPPS DHANGARMOHA
(27170102901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHANGARMOHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AHMAD SHAIKH
(0336849)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HARANGUL
, GANGAKHED
(27170104301)

ZPPS BANWADI
, SONPETH
(27170900301)

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 ,Parbhani

पित,

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

AHMAD SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HARANGUL
(27170104301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS HARANGUL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI SURWASE
(0810828)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHENDGA
, GANGAKHED
(27170109301)

ZPPS BORDA
, GANGAKHED
(27170100801)

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 ,Parbhani

पित,

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

BALAJI SURWASE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHENDGA
(27170109301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SHENDGA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHAGWAT KATKADE
(0687239)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BANPIMPLA
, GANGAKHED
(27170101001)

ZPPS NILA , SONPETH
(27170902801)

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 ,Parbhani

पित,

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

BHAGWAT KATKADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BANPIMPLA
(27170101001)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BANPIMPLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHIMASHANKAR
BHALEKAR
(0452861)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HARANGUL
, GANGAKHED
(27170104301)

ZPPS PARADHWADI
, SONPETH
(27170902701)

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 ,Parbhani

पित,

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

BHIMASHANKAR BHALEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HARANGUL
(27170104301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS HARANGUL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

CHANDRASHEKHAR GIRI
(0794842)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHANGARMOHA
, GANGAKHED
(27170102901)

CPS KHALI
, GANGAKHED
(27170105501)

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 ,Parbhani

पित,

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

CHANDRASHEKHAR GIRI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHANGARMOHA
(27170102901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHANGARMOHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DHONDIRAM GUTTE
(0366787)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SURALWADI
, GANGAKHED
(27170109201)

ZPPS ANANDWADI
, GANGAKHED
(27170100201)

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 ,Parbhani

पित,

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

DHONDIRAM GUTTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SURALWADI
(27170109201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SURALWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 DUDHANKAR
(0508281)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS PADEGAON
, GANGAKHED
(27170108501)

CPS MAHATPURI
, GANGAKHED
(27170106901)

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 ,Parbhani

पित,

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

DIPALI DUDHANKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS PADEGAON
(27170108501)
Parbhani
GANGAKHED
CPS PADEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JAYSHRI BHUSALE
(0340356)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SURALWADI
, GANGAKHED
(27170109201)

ZPPS RUMNA J.
, GANGAKHED
(27170111701)

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 ,Parbhani

पित,

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

JAYSHRI BHUSALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SURALWADI
(27170109201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SURALWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

LAXMAN CHIMALE
(0367725)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHADGAON
, GANGAKHED
(27170106001)

ZPPS BORITANDA
, JINTUR
(27170201701)

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 ,Parbhani

पित,

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

LAXMAN CHIMALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHADGAON
(27170106001)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KHADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANDAKINI GIRI
(0794841)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHANGARMOHA
, GANGAKHED
(27170102901)

CPS MAHATPURI
, GANGAKHED
(27170106901)

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 ,Parbhani

पित,

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

MANDAKINI GIRI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHANGARMOHA
(27170102901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHANGARMOHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANJUSHA KENDRE
(0462649)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BHENDEWADI
, GANGAKHED
(27170101101)

ZPPS MARGILWADI
, GANGAKHED
(27170106401)

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 ,Parbhani

पित,

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

MANJUSHA KENDRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHENDEWADI
(27170101101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BHENDEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAROTI TIDKE
(0822133)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HARANGUL
, GANGAKHED
(27170104301)

ZPPS DHANGARMOHA
, GANGAKHED
(27170102901)

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 ,Parbhani

पित,

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

MAROTI TIDKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HARANGUL
(27170104301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS HARANGUL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MIRA SURNAR
(0508233)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS PADEGAON
, GANGAKHED
(27170108501)

ZPPS BANPIMPLA
, GANGAKHED
(27170101001)

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 ,Parbhani

पित,

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

MIRA SURNAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS PADEGAON
(27170108501)
Parbhani
GANGAKHED
CPS PADEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESH RAIBHOLE
(0366813)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SURALWADI
, GANGAKHED
(27170109201)

ZPPS MALEWADI
, GANGAKHED
(27170106701)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAMESH RAIBHOLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SURALWADI
(27170109201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SURALWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RANGNATH CHAVAN
(0508264)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS PADEGAON
, GANGAKHED
(27170108501)

CPS MARDASGAON
, GANGAKHED
(27170106601)

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 ,Parbhani

पित,

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

RANGNATH CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS PADEGAON
(27170108501)
Parbhani
GANGAKHED
CPS PADEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RENUKA KARHALE
(0687238)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BANPIMPLA
, GANGAKHED
(27170101001)

CPS PADEGAON
, GANGAKHED
(27170108501)

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 ,Parbhani

पित,

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

RENUKA KARHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BANPIMPLA
(27170101001)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BANPIMPLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGRAM PAWAR
(0175152)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHENDGA
, GANGAKHED
(27170109301)

ZPPS UKHLI
, SONPETH
(27170903901)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANGRAM PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHENDGA
(27170109301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SHENDGA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHARAD MUNDE
(0701713)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANKADEVI
, GANGAKHED
(27170107201)

ZPPS SONKHED
, SONPETH
(27170903106)

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

पित,

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

SHARAD MUNDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANKADEVI
(27170107201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MANKADEVI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHESHRAO UTEKAR
(0701768)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UKHLI KH.
, GANGAKHED
(27170110901)

ZPPS WADGAON
, SONPETH
(27170903801)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHESHRAO UTEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UKHLI KH.
(27170110901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS UKHLI KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 GUTTE
(0701770)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UKHLI KH.
, GANGAKHED
(27170110901)

ZPPS UKHLI
, SONPETH
(27170903901)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHIVAJI GUTTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UKHLI KH.
(27170110901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS UKHLI KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 CHATE
(0424619)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PADEGAON TANDA
Teacher
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170110701)

sf
e

अ. .

ZPPS DONGARJAWLA
, GANGAKHED
(27170102701)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUREKHA CHATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PADEGAON TANDA
(27170110701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS PADEGAON TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UMASHANKAR WAKDE
(0806602)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BHENDEWADI
, GANGAKHED
(27170101101)

ZPPS GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103102)

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 ,Parbhani

पित,

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

UMASHANKAR WAKDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHENDEWADI
(27170101101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BHENDEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

USHA BADE
(0508272)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS PADEGAON
, GANGAKHED
(27170108501)

ZPPS NARLAD
, GANGAKHED
(27170107501)

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 ,Parbhani

पित,

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

USHA BADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS PADEGAON
(27170108501)
Parbhani
GANGAKHED
CPS PADEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VANDANA DAHE
(0701969)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BHENDEWADI
, GANGAKHED
(27170101101)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

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 ,Parbhani

पित,

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

VANDANA DAHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHENDEWADI
(27170101101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BHENDEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VANKAT NAGARGOJE
(0687236)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BANPIMPLA
, GANGAKHED
(27170101001)

ZPPS DAGADWADI
, GANGAKHED
(27170102301)

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 ,Parbhani

पित,

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

VANKAT NAGARGOJE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BANPIMPLA
(27170101001)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BANPIMPLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VISHNUKANT KULKARNI
(0807190)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHENDGA
, GANGAKHED
(27170109301)

ZPPS DHARKHED
, GANGAKHED
(27170101601)

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 ,Parbhani

पित,

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

VISHNUKANT KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHENDGA
(27170109301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SHENDGA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIVEKANAND DHAKNE
(0338174)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHADGAON
, GANGAKHED
(27170106001)

ZPPS AWALGAON
, SONPETH
(27170900101)

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 ,Parbhani

पित,

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

VIVEKANAND DHAKNE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHADGAON
(27170106001)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KHADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MOTIRAM KATE
(0473865)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108603)

CPS KHANDALI
, GANGAKHED
(27170105901)

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 ,Parbhani

पित,

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

MOTIRAM KATE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS RANISAWARGAON
(27170108603)
Parbhani
GANGAKHED
ZPHS RANISAWARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VENKAT SURWASE
(0474881)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108603)

ZPHS BANWAS
, PALAM
(27170400802)

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

पित,

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

VENKAT SURWASE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS RANISAWARGAON
(27170108603)
Parbhani
GANGAKHED
ZPHS RANISAWARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

MANIK NAGARGOJE
(0815564)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

Headmaster

CPS KANYA
RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108601)

ZPPS ZOLA
, GANGAKHED
(27170111601)

r

िशकाचे नाव

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 ,Parbhani

पित,

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

MANIK NAGARGOJE.
(Headmaster)
CPS KANYA RANISAWARGAON
(27170108601)
Parbhani
GANGAKHED
CPS KANYA RANISAWARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AYODHYA SWAMI
(0812489)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MASKEWADI
, GANGAKHED
(27170106501)

ZPPS KHOKLEWADI.
, GANGAKHED
(27170105401)

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 ,Parbhani

पित,

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

AYODHYA SWAMI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MASKEWADI
(27170106501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MASKEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI DIGOLE
(0393405)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108602)

ZPPS NILA NAIK
TANDA , GANGAKHED
(27170107601)

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

पित,

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

BALAJI DIGOLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RANISAWARGAON
(27170108602)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS RANISAWARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DESAI KADAM
(0812493)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MASKEWADI
, GANGAKHED
(27170106501)

ZPPS GUNJEGAON
, GANGAKHED
(27170103701)

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 ,Parbhani

पित,

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

DESAI KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MASKEWADI
(27170106501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MASKEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DILIP DILIP MOTIRAM
BHINGOLE
(0692717)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WARWANTI
, GANGAKHED
(27170111101)

ZPPS MARTANDWADI
, PALAM
(27170404401)

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 ,Parbhani

पित,

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

DILIP DILIP MOTIRAM BHINGOLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WARWANTI
(27170111101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS WARWANTI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANOBA IPPAR
(0430353)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RENUKANAGAR
(NEW) , GANGAKHED
(27170108610)

ZPPS HAKEWADI
, GANGAKHED
(27170104001)

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 ,Parbhani

पित,

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

DNYANOBA IPPAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RENUKANAGAR (NEW)
(27170108610)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS RENUKANAGAR (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANOBA GUTTE
(0692719)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WARWANTI
, GANGAKHED
(27170111101)

ZPPS KHOKLEWADI.
, GANGAKHED
(27170105401)

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 ,Parbhani

पित,

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

DNYANOBA GUTTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WARWANTI
(27170111101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS WARWANTI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GANESH BADURE
(0692861)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BOTHI , GANGAKHED
Teacher
(27170100501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MOZMABAD
, PALAM
(27170404101)

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 ,Parbhani

पित,

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

GANESH BADURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BOTHI
(27170100501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BOTHI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GANGASAGAR LATPATE
(0527757)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108603)

CPS KANYA
RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108601)

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 ,Parbhani

पित,

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

GANGASAGAR LATPATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS RANISAWARGAON
(27170108603)
Parbhani
GANGAKHED
ZPHS RANISAWARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JIVAN BIRADAR
(0806845)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MASKEWADI
, GANGAKHED
(27170106501)

ZPPS KALIMATA
TANDA , GANGAKHED
(27170111901)

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 ,Parbhani

पित,

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

JIVAN BIRADAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MASKEWADI
(27170106501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MASKEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KAUSHLAYA SURNAR
(0824657)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS THAVRU NAIK TANDA
Teacher
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170110001)

sf
e

अ. .

ZPPS LANDAKWADI
, PALAM
(27170403901)

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 ,Parbhani

पित,

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

KAUSHLAYA SURNAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS THAVRU NAIK TANDA
(27170110001)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS THAVRU NAIK TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADHUKAR JADHAV
(0803055)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

zpps inami tanda
, GANGAKHED
(27170108611)

ZPPS BHIMLANAIK
TANDA (NEW)
, GANGAKHED
(27170108613)

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 ,Parbhani

पित,

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

MADHUKAR JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
zpps inami tanda
(27170108611)
Parbhani
GANGAKHED
zpps inami tanda

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 LANDGE
(0699852)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA
RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108601)

ZPHS BANWAS
, PALAM
(27170400802)

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 ,Parbhani

पित,

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

MAHADEV LANDGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA RANISAWARGAON
(27170108601)
Parbhani
GANGAKHED
CPS KANYA RANISAWARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NIRMALA PACHANGE
(0418171)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA
RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108601)

CPS KHANDALI
, GANGAKHED
(27170105901)

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 ,Parbhani

पित,

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

NIRMALA PACHANGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA RANISAWARGAON
(27170108601)
Parbhani
GANGAKHED
CPS KANYA RANISAWARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NITIN SURNAR
(0802854)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPPS
Under Graduate
ZPPS BORGAON BK.
KUNDGIRWADI(SAWARGAON)
Teacher
, PALAM
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170400901)
(27170105201)

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 ,Parbhani

पित,

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

NITIN SURNAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KUNDGIRWADI(SAWARGAON)
(27170105201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KUNDGIRWADI(SAWARGAON)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NIVRUTI TIRKAMTE
(0386064)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UMBARWADI
, GANGAKHED
(27170110301)

ZPPS UKKADGAON
, PALAM
(27170407801)

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 ,Parbhani

पित,

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

NIVRUTI TIRKAMTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UMBARWADI
(27170110301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS UMBARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PURUSHOTTAM
DHULGANDE
(0812479)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GHATEWADI
, GANGAKHED
(27170103201)

ZPPS PANDHREWADI
, GANGAKHED
(27170108102)

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 ,Parbhani

पित,

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

PURUSHOTTAM DHULGANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GHATEWADI
(27170103201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GHATEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAM PINATE
(0377747)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANGNEWADI
, GANGAKHED
(27170105001)

ZPPS CHIKHLI TANDA
, GANGAKHED
(27170101401)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAM PINATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANGNEWADI
(27170105001)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KANGNEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAOSAHEB NARWATE
(0806914)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HAKEWADI
, GANGAKHED
(27170104001)

ZPPS HARINAIK
TANDA , GANGAKHED
(27170104101)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAOSAHEB NARWATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HAKEWADI
(27170104001)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS HAKEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 TIDKE
(0377996)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANGNEWADI
, GANGAKHED
(27170105001)

ZPPS THAVRU NAIK
TANDA , GANGAKHED
(27170110001)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANJAY TIDKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANGNEWADI
(27170105001)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KANGNEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SARITA BUJRUG
(0699839)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA
RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108601)

ZPPS GULKHAND
, PALAM
(27170408801)

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 ,Parbhani

पित,

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

SARITA BUJRUG.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA RANISAWARGAON
(27170108601)
Parbhani
GANGAKHED
CPS KANYA RANISAWARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAMA SURYAWANSHI
(0692854)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BOTHI , GANGAKHED
Teacher
(27170100501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS PETH SHIVANI
, PALAM
(27170405001)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHAMA SURYAWANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BOTHI
(27170100501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BOTHI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUBHASH DARADE
(0812501)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HAKEWADI
, GANGAKHED
(27170104001)

ZPPS FATTUNAIK
TANDA , PALAM
(27170402001)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUBHASH DARADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HAKEWADI
(27170104001)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS HAKEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUNITA KANWATE
(0812503)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MULPETH TANDA
(NEW) , GANGAKHED
(27170108612)

CPS POKHARNI DEVI
, PALAM
(27170405401)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUNITA KANWATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MULPETH TANDA (NEW)
(27170108612)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MULPETH TANDA (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUREKHA MUNDHE
(0498547)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108602)

ZPPS BORDA
, GANGAKHED
(27170100801)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUREKHA MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RANISAWARGAON
(27170108602)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS RANISAWARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 HELAMBE
(0701414)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS UMBARWADI TANDA
Teacher
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170110401)

sf
e

अ. .

ZPPS REKHA TANDA
, PALAM
(27170405601)

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 ,Parbhani

पित,

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

SURYAKANT HELAMBE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UMBARWADI TANDA
(27170110401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS UMBARWADI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TULSIRAM ACHANE
(0698040)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PHUGNARWADI
, GANGAKHED
(27170107901)

ZPPS SADGIRWADI
, PALAM
(27170406201)

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 ,Parbhani

पित,

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

TULSIRAM ACHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PHUGNARWADI
(27170107901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS PHUGNARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UMAKANT NARWATE
(0824655)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS THAVRU NAIK TANDA
Teacher
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170110001)

sf
e

अ. .

ZPPS WARWANTI
, GANGAKHED
(27170111101)

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 ,Parbhani

पित,

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

UMAKANT NARWATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS THAVRU NAIK TANDA
(27170110001)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS THAVRU NAIK TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

USHA SHINDE
(0812483)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GHATEWADI
, GANGAKHED
(27170103201)

ZPHS BANWAS
, PALAM
(27170400802)

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 ,Parbhani

पित,

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

USHA SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GHATEWADI
(27170103201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GHATEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VAISHALI BURGE
(0697044)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS BHIMLANAIK TANDA ZPPS MAHADEO WADI
Teacher
(NEW) , GANGAKHED
, PALAM
std(1-4/5)
(27170108613)
(27170404301)

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 ,Parbhani

पित,

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

VAISHALI BURGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHIMLANAIK TANDA (NEW)
(27170108613)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BHIMLANAIK TANDA (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VISHNUKANT DHAKNE
(0699818)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA
RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108601)

ZPPS KHARAB
DHANORA , PALAM
(27170403601)

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 ,Parbhani

पित,

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

VISHNUKANT DHAKNE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA RANISAWARGAON
(27170108601)
Parbhani
GANGAKHED
CPS KANYA RANISAWARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VITHAL RATNAPARKHI
(0825046)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BOTHI , GANGAKHED
Teacher
(27170100501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DHARASUR
TANDA (NEW)
, GANGAKHED
(27170102403)

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 ,Parbhani

पित,

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

VITHAL RATNAPARKHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BOTHI
(27170100501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BOTHI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MANIK JADHAV
(0392215)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS SUPPA , GANGAKHED
(27170109401)

ZPPS MAIRAL
SAWANGI
, GANGAKHED
(27170107001)

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 ,Parbhani

पित,

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

MANIK JADHAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS SUPPA
(27170109401)
Parbhani
GANGAKHED
CPS SUPPA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAMESH NAGARGOJE
(0810833)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS PIMPALDARI
, GANGAKHED
(27170108201)

ZPCPS ISAD
, GANGAKHED
(27170104401)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAMESH NAGARGOJE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS PIMPALDARI
(27170108201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS PIMPALDARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SATISH KASAR
(0466912)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DAMPURI
, GANGAKHED
(27170101901)

ZPPS SELMOHA
, GANGAKHED
(27170109601)

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 ,Parbhani

पित,

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

SATISH KASAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DAMPURI
(27170101901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DAMPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHIVSHANKAR KALPE
(0402358)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS SUPPA , GANGAKHED
(27170109401)

ZPPS
DHAWALKEWADI
, GANGAKHED
(27170101801)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHIVSHANKAR KALPE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS SUPPA
(27170109401)
Parbhani
GANGAKHED
CPS SUPPA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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 KAMBLE
(0374299)

Headmaster

ZPPS DAMPURI
, GANGAKHED
(27170101901)

ZPPS PIMPLA BATHYA
, PURNA
(27170707001)

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 ,Parbhani

पित,

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

GANESH KAMBLE.
(Headmaster)
ZPPS DAMPURI
(27170101901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DAMPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BASIRUDDIN QUAZI
(0503075)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS URDU MAMTA NAGAR CPS BHOGAON DEVI
Teacher
, GANGAKHED
URDU , JINTUR
std(1-4/5)
(27170103103)
(27170201905)
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e

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

पित,

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

BASIRUDDIN QUAZI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS URDU MAMTA NAGAR
(27170103103)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS URDU MAMTA NAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MUJEEBUDDIN SYED
(0808806)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZP CPS KANYA
GANGAKHED (URDU)
, GANGAKHED
(27170103171)

BRANCH NO. 1
MANWATH , MANWAT
(27170302202)
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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 ,Parbhani

पित,

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

MUJEEBUDDIN SYED.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP CPS KANYA GANGAKHED (URDU)
(27170103171)
Parbhani
GANGAKHED
ZP CPS KANYA GANGAKHED (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUMAIRA KAUNAIN
QURESHI
(0503128)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZILLA PARISHAD
Under Graduate ZPPS URDU MAMTA NAGAR
URDU SCHOOL KOK
Teacher
, GANGAKHED
, JINTUR
std(1-4/5)
(27170103103)
(27170207405)
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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 ,Parbhani

पित,

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

SUMAIRA KAUNAIN QURESHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS URDU MAMTA NAGAR
(27170103103)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS URDU MAMTA NAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ABDULSATTAR ATTAR
(0356567)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS SUPPA , GANGAKHED
Teacher
(27170109401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS CHORWAD
, PALAM
(27170401201)

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 ,Parbhani

पित,

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

ABDULSATTAR ATTAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS SUPPA
(27170109401)
Parbhani
GANGAKHED
CPS SUPPA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AMOL CHIDREWAR
(0815231)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BORDA , GANGAKHED
Teacher
(27170100801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DHARASUR
, GANGAKHED
(27170102401)

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 ,Parbhani

पित,

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

AMOL CHIDREWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORDA
(27170100801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BORDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ARCHANA SUVARNAKAR
(0810836)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPALDARI
, GANGAKHED
(27170108201)

CPS SUPPA
, GANGAKHED
(27170109401)

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 ,Parbhani

पित,

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

ARCHANA SUVARNAKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALDARI
(27170108201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS PIMPALDARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHAKTARAM KEDAR
(0354351)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPALDARI
, GANGAKHED
(27170108201)

CPS SUPPA
, GANGAKHED
(27170109401)

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 ,Parbhani

पित,

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

BHAKTARAM KEDAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALDARI
(27170108201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS PIMPALDARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANOBA BARKATE
(0296299)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HANUMAN NAGAR
TANDA , GANGAKHED
(27170104201)

ZPPS GHATANGRA
, GANGAKHED
(27170103601)

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 ,Parbhani

पित,

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

DNYANOBA BARKATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HANUMAN NAGAR TANDA
(27170104201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS HANUMAN NAGAR TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAHANANDA KUMTHEKAR
(0692728)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPALDARI
, GANGAKHED
(27170108201)

ZPPS BANWAS
, PALAM
(27170400801)

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 ,Parbhani

पित,

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

MAHANANDA KUMTHEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALDARI
(27170108201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS PIMPALDARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANDAKINI MANDAKINI Under Graduate
BHAGWANRAO SHAHANE
Teacher
(0695754)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

ZPPS NILA NAIK TANDA
, GANGAKHED
(27170107601)

ZPPS
RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108602)

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 ,Parbhani

पित,

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

MANDAKINI MANDAKINI BHAGWANRAO SHAHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NILA NAIK TANDA
(27170107601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS NILA NAIK TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MEHARBAN PAWAR
(0058776)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS CHILGARWADI
, GANGAKHED
(27170101501)

ZPPS
DHAWALKEWADI
, GANGAKHED
(27170101801)

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 ,Parbhani

पित,

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

MEHARBAN PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS CHILGARWADI
(27170101501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS CHILGARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAMDEV DAHIPHALE
(0374075)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS DEVLANAIK TANDA
Teacher
(NEW) , GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170100803)

sf
e

अ. .

ZPPS PIMPALDARI
, GANGAKHED
(27170108201)

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 ,Parbhani

पित,

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

NAMDEV DAHIPHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEVLANAIK TANDA (NEW)
(27170100803)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DEVLANAIK TANDA (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAMDEV DAHIPHALE
(0816767)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PISEWADI
, GANGAKHED
(27170108301)

ZPPS PANDHARGAON
TANDA , GANGAKHED
(27170108002)

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

पित,

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

NAMDEV DAHIPHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PISEWADI
(27170108301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS PISEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SONKAMBLE
(0466884)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DAMPURI
, GANGAKHED
(27170101901)

ZPPS RUPLA , PURNA
(27170707901)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAJARAM SONKAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DAMPURI
(27170101901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DAMPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMAKANT PALMATE
(0466872)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DAMPURI
, GANGAKHED
(27170101901)

ZPPS PISEWADI
, GANGAKHED
(27170108301)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAMAKANT PALMATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DAMPURI
(27170101901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DAMPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 WADIKAR
(0819080)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SUPPA TANDA
, GANGAKHED
(27170109501)

ZPPS KUNDGIRWADI
(SUPPA)
, GANGAKHED
(27170104901)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANJAY WADIKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SUPPA TANDA
(27170109501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SUPPA TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SATYADEV BANJIPALLE
(0213851)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DAMPURI
, GANGAKHED
(27170101901)

CPS TANDULWADI
, PALAM
(27170407401)

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 ,Parbhani

पित,

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

SATYADEV BANJIPALLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DAMPURI
(27170101901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DAMPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHIVARAJ NAGARGOJE
(0816766)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KUNDGIRWADI
(SUPPA) , GANGAKHED
(27170104901)

ZPPS DONGARPIMPLA
, GANGAKHED
(27170102801)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHIVARAJ NAGARGOJE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KUNDGIRWADI (SUPPA)
(27170104901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KUNDGIRWADI (SUPPA)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHRIDEVI HINGANE
(0810839)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPALDARI
, GANGAKHED
(27170108201)

ZPPS UNDEGAON
, GANGAKHED
(27170110801)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHRIDEVI HINGANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALDARI
(27170108201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS PIMPALDARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 LAHANE
(0413642)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NILA NAIK TANDA
, GANGAKHED
(27170107601)

ZPCPS KODRI
, GANGAKHED
(27170105801)

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 ,Parbhani

पित,

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

SURESH LAHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NILA NAIK TANDA
(27170107601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS NILA NAIK TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UMESH KALSHETTI
(0356637)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS NILA NAIK
CPS SUPPA , GANGAKHED
Teacher
TANDA , GANGAKHED
(27170109401)
std(1-4/5)
(27170107601)

sf
e

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

पित,

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

UMESH KALSHETTI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS SUPPA
(27170109401)
Parbhani
GANGAKHED
CPS SUPPA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VAIJANATH MUNDHE
(0426256)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KHAPATPIMPRI
ZPPS BORDA , GANGAKHED
Teacher
, SONPETH
(27170100801)
std(1-4/5)
(27170902101)

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 ,Parbhani

पित,

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

VAIJANATH MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORDA
(27170100801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BORDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VARSHARANI JAGTAP
(0383904)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS SUPPA , GANGAKHED
Teacher
(27170109401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KHADKA
, SONPETH
(27170902301)

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 ,Parbhani

पित,

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

VARSHARANI JAGTAP.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS SUPPA
(27170109401)
Parbhani
GANGAKHED
CPS SUPPA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 MAMDEWAR
(0426272)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BORDA , GANGAKHED
Teacher
(27170100801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PIMPALDARI
, GANGAKHED
(27170108201)

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 ,Parbhani

पित,

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

VASANT MAMDEWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORDA
(27170100801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BORDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VASANT MUNDHE
(0223004)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HANUMAN NAGAR
TANDA , GANGAKHED
(27170104201)

ZPPS PISEWADI
, GANGAKHED
(27170108301)

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 ,Parbhani

पित,

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

VASANT MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HANUMAN NAGAR TANDA
(27170104201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS HANUMAN NAGAR TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VYANKAT LAHANE
(0221430)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WAGDARI
, GANGAKHED
(27170111301)

ZPPS ANANDWADI 1
, GANGAKHED
(27170112001)

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 ,Parbhani

पित,

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

VYANKAT LAHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WAGDARI
(27170111301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS WAGDARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI SHEVALE
(0330203)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GAULWADI
, GANGAKHED
(27170103801)

ZPPS UGHDEWADI
OLD , GANGAKHED
(27170110501)

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 ,Parbhani

पित,

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

BALAJI SHEVALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GAULWADI
(27170103801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GAULWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI SUKANE
(0200789)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GHATANGRA
, GANGAKHED
(27170103601)

ZPPS SADGIRWADI
, PALAM
(27170406201)

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

पित,

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

BALAJI SUKANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GHATANGRA
(27170103601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GHATANGRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI SAGARE
(0466898)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HARINAIK TANDA
, GANGAKHED
(27170104101)

ZPPS DHABU NAIK
TANDA , PALAM
(27170401701)

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 ,Parbhani

पित,

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

BALAJI SAGARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HARINAIK TANDA
(27170104101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS HARINAIK TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHAUSAHEB PAWAR
(0701444)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PANDHREWADI
, GANGAKHED
(27170108102)

ZPPS BELWADI
TANDA , GANGAKHED
(27170100702)

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 ,Parbhani

पित,

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

BHAUSAHEB PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PANDHREWADI
(27170108102)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS PANDHREWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHIMRAO SALVE
(0336053)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WALMIKI NAGAR
(NEW) , GANGAKHED
(27170103603)

ZPPS SIRSAM , PALAM
(27170406601)

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 ,Parbhani

पित,

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

BHIMRAO SALVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WALMIKI NAGAR (NEW)
(27170103603)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS WALMIKI NAGAR (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BRAHMAKANT HOLKAR
(0823751)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KARLEWADI
, GANGAKHED
(27170105101)

CPS CHATORI
, PALAM
(27170401301)

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 ,Parbhani

पित,

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

BRAHMAKANT HOLKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KARLEWADI
(27170105101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KARLEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GYANDEV DONE
(0702193)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BELWADI TANDA
, GANGAKHED
(27170100702)

ZPPS PHUGNARWADI
, GANGAKHED
(27170107901)

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 ,Parbhani

पित,

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

GYANDEV DONE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BELWADI TANDA
(27170100702)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BELWADI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANIK HAKE
(0217672)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BELWADI TANDA
, GANGAKHED
(27170100702)

ZPPS NARHATWADI
, PALAM
(27170406103)

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 ,Parbhani

पित,

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

MANIK HAKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BELWADI TANDA
(27170100702)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BELWADI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MOHAN LANDGE
(0813826)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GAULWADI
, GANGAKHED
(27170103801)

ZPPS GIRDHARWADI
, PALAM
(27170402501)

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 ,Parbhani

पित,

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

MOHAN LANDGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GAULWADI
(27170103801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GAULWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NARSING BIRADAR
(0702003)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HARINAIK TANDA
, GANGAKHED
(27170104101)

ZPPS CHORWAD
, PALAM
(27170401201)

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 ,Parbhani

पित,

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

NARSING BIRADAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HARINAIK TANDA
(27170104101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS HARINAIK TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJU NANDURE
(0330160)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BELWADI
, GANGAKHED
(27170100701)

ZPPS DHANGARWADI
, GANGAKHED
(27170101701)

sf
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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 ,Parbhani

पित,

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

RAJU NANDURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BELWADI
(27170100701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BELWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAM CHILGAR
(0702244)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UGHDEWADI OLD
, GANGAKHED
(27170110501)

ZPPS VAIDYA VADI
(NEW) , GANGAKHED
(27170105303)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAM CHILGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UGHDEWADI OLD
(27170110501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS UGHDEWADI OLD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SAHEB JADHAV
(0808061)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KALIMATA TANDA
, GANGAKHED
(27170111901)

ZPPS REVA TANDA
, PALAM
(27170408701)
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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 ,Parbhani

पित,

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

SAHEB JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KALIMATA TANDA
(27170111901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KALIMATA TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANDIPAN MANE
(0330178)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UGHDEWADI NEW
, GANGAKHED
(27170110601)

ZPPS PIMPALDARI
, GANGAKHED
(27170108201)
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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 ,Parbhani

पित,

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

SANDIPAN MANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UGHDEWADI NEW
(27170110601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS UGHDEWADI NEW

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAMLABAI KADAM
(0350473)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PANGRI
, GANGAKHED
(27170108101)

ZPPS GAULWADI
, GANGAKHED
(27170103801)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHAMLABAI KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PANGRI
(27170108101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS PANGRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHIVSAMB SWAMI
(0511781)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GHATANGRA
, GANGAKHED
(27170103601)

ZPPS MASKEWADI
, GANGAKHED
(27170106501)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHIVSAMB SWAMI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GHATANGRA
(27170103601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GHATANGRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUBHASH MANE
(0808062)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KALIMATA TANDA
, GANGAKHED
(27170111901)

ZPPS BANDARWADI
, PALAM
(27170401101)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUBHASH MANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KALIMATA TANDA
(27170111901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KALIMATA TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUREKHA AJANE
(0687612)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GHATANGRA
, GANGAKHED
(27170103601)

ZPPS GUNJEGAON
, GANGAKHED
(27170103701)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUREKHA AJANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GHATANGRA
(27170103601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GHATANGRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UMADEVI PUNE
(0701926)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TAKALWADI
, GANGAKHED
(27170110101)

ZPPS ILEGAON
, GANGAKHED
(27170104601)

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 ,Parbhani

पित,

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

UMADEVI PUNE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKALWADI
(27170110101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS TAKALWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UMAKANT SHEKDE
(0302782)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GUNJEGAON
, GANGAKHED
(27170103701)

ZPPS SONERI TANDA
(NEW) , PALAM
(27170401002)

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 ,Parbhani

पित,

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

UMAKANT SHEKDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GUNJEGAON
(27170103701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GUNJEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VISHNU JADHAV
(0302787)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GUNJEGAON
, GANGAKHED
(27170103701)

CPS POKHARNI DEVI
, PALAM
(27170405401)

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

पित,

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

VISHNU JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GUNJEGAON
(27170103701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GUNJEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VISHWANATH LANDGE
(0813830)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS CHIKHLI TANDA
, GANGAKHED
(27170101401)

ZPPS BANWAS
, PALAM
(27170400801)

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 ,Parbhani

पित,

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

VISHWANATH LANDGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS CHIKHLI TANDA
(27170101401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS CHIKHLI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BALAJI DARADE
(0368380)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KAUDGAON
, GANGAKHED
(27170105301)

ZPPS
DHAWALKEWADI
, GANGAKHED
(27170101801)

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 ,Parbhani

पित,

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

BALAJI DARADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KAUDGAON
(27170105301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KAUDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANTOSH JAGTAP
(0330241)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPCPS ISAD , GANGAKHED
(27170104401)

ZPPS KHADGAON
, GANGAKHED
(27170106001)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANTOSH JAGTAP.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPCPS ISAD
(27170104401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPCPS ISAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SAYAS CHILGAR
(0481492)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS WAGDARA
, GANGAKHED
(27170111501)

ZPPS KHOKLEWADI.
, GANGAKHED
(27170105401)

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 ,Parbhani

पित,

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

SAYAS CHILGAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS WAGDARA
(27170111501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS WAGDARA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHARDATAI WADKUTE
(0823846)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KAUDGAON
, GANGAKHED
(27170105301)

ZPPS MASLA
, GANGAKHED
(27170106801)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHARDATAI WADKUTE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KAUDGAON
(27170105301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KAUDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUKHDEV PHAD
(0330248)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPCPS ISAD , GANGAKHED
(27170104401)

ZPPS BHENDEWADI
, GANGAKHED
(27170101101)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUKHDEV PHAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPCPS ISAD
(27170104401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPCPS ISAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VAIJINATH JANAPURE
(0698087)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KHOKLEWADI.
, GANGAKHED
(27170105401)

CPS SUPPA
, GANGAKHED
(27170109401)

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 ,Parbhani

पित,

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

VAIJINATH JANAPURE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KHOKLEWADI.
(27170105401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KHOKLEWADI.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

PUNDLIK GUTTE
(0698091)

Headmaster

ZPPS KHOKLEWADI.
, GANGAKHED
(27170105401)

ZPPS ILEGAON
, GANGAKHED
(27170104601)

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 ,Parbhani

पित,

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

PUNDLIK GUTTE.
(Headmaster)
ZPPS KHOKLEWADI.
(27170105401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KHOKLEWADI.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANNARAO BIRADAR
(0823809)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHARAM NAGRI
, GANGAKHED
(27170105302)

ZPHS CHUDAWA
, PURNA
(27170701202)

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

पित,

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

ANNARAO BIRADAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHARAM NAGRI
(27170105302)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHARAM NAGRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHAIRAVNATH
SURYAWANSHI
(0698099)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHOKLEWADI.
, GANGAKHED
(27170105401)

ZPPS AWALGAON
, SONPETH
(27170900101)
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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 ,Parbhani

पित,

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

BHAIRAVNATH SURYAWANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHOKLEWADI.
(27170105401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KHOKLEWADI.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHARTI KULKARNI
(0330177)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS POKHARNI WA.
ZPCPS ISAD , GANGAKHED
Teacher
, GANGAKHED
(27170104401)
std(1-4/5)
(27170107801)
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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 ,Parbhani

पित,

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

BHARTI KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS ISAD
(27170104401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPCPS ISAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DHANANJAY KOLHE
(0689630)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS VAIDYA VADI (NEW)
Teacher
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170105303)

sf
e

अ. .

ZPPS NARLAD
, GANGAKHED
(27170107501)

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 ,Parbhani

पित,

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

DHANANJAY KOLHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS VAIDYA VADI (NEW)
(27170105303)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS VAIDYA VADI (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DIGAMBAR NAVGHARE
(0274131)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KAUDGAON
, GANGAKHED
(27170105301)

CPS MARDASGAON
, GANGAKHED
(27170106601)

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 ,Parbhani

पित,

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

DIGAMBAR NAVGHARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KAUDGAON
(27170105301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KAUDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJKUMAR PAWAR
(0813860)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MARGILWADI 1
, GANGAKHED
(27170112101)

ZPPS POHUNDUL
, SONPETH
(27170902901)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAJKUMAR PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MARGILWADI 1
(27170112101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MARGILWADI 1

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SAMBHAJI PAWALE
(0824587)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WAGDEWADI
, GANGAKHED
(27170111401)

ZPPS UMBARWADI
, GANGAKHED
(27170110301)

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 ,Parbhani

पित,

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

SAMBHAJI PAWALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WAGDEWADI
(27170111401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS WAGDEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGRAM GAIKWAD
(0274150)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KAUDGAON
, GANGAKHED
(27170105301)

ZPPS DHARAM NAGRI
, GANGAKHED
(27170105302)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANGRAM GAIKWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KAUDGAON
(27170105301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KAUDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGRAM PUTTEWAD
(0823810)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHARAM NAGRI
, GANGAKHED
(27170105302)

ZPPS PIMPRI ZOLA
, GANGAKHED
(27170107701)
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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 ,Parbhani

पित,

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

SANGRAM PUTTEWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHARAM NAGRI
(27170105302)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHARAM NAGRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 AKKANGIRE
(0688919)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WAGDEWADI
, GANGAKHED
(27170111401)

ZPPS SURALWADI
, GANGAKHED
(27170109201)
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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 ,Parbhani

पित,

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

SANJAY AKKANGIRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WAGDEWADI
(27170111401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS WAGDEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHARAD MUNDHE
(0330189)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DHARAM NAGRI
ZPCPS ISAD , GANGAKHED
Teacher
, GANGAKHED
(27170104401)
std(1-4/5)
(27170105302)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHARAD MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS ISAD
(27170104401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPCPS ISAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 CHAMLE
(0481499)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WAGDARA
, GANGAKHED
(27170111501)

ZPPS TELJAPUR
, PALAM
(27170407501)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHIVAJI CHAMLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WAGDARA
(27170111501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS WAGDARA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUDHAKAR VACCHE
(0823812)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHARAM NAGRI
, GANGAKHED
(27170105302)

ZPPS DHARASUR
, GANGAKHED
(27170102401)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUDHAKAR VACCHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHARAM NAGRI
(27170105302)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHARAM NAGRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIDYARANI
PIMPARKHEDKAR
(0330206)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPCPS ISAD , GANGAKHED
Teacher
(27170104401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KHOKLEWADI.
, GANGAKHED
(27170105401)

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 ,Parbhani

पित,

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

VIDYARANI PIMPARKHEDKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS ISAD
(27170104401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPCPS ISAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIJAYMALA PATIL
(0807593)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PANDHRIMATI TANDA
Teacher
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170108401)

sf
e

अ. .

ZPPS MAHADEO
MANDIR , PURNA
(27170707502)

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 ,Parbhani

पित,

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

VIJAYMALA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PANDHRIMATI TANDA
(27170108401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS PANDHRIMATI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BALAJI RUDRAWAR
(0809557)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS KHALI , GANGAKHED
(27170105501)

ZPPS SHIVAJI NAGAR
, GANGAKHED
(27170109801)

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 ,Parbhani

पित,

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

BALAJI RUDRAWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS KHALI
(27170105501)
Parbhani
GANGAKHED
CPS KHALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANJAYKUMAR GADAM
(0167949)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KHALI TANDA (NEW)
, GANGAKHED
(27170105502)

ZPPS BOTHI
, GANGAKHED
(27170100501)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANJAYKUMAR GADAM.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KHALI TANDA (NEW)
(27170105502)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KHALI TANDA (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHRIKANT MHETRE
(0030461)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS RUMNA J.
, GANGAKHED
(27170111701)

ZPPS MASLA
, GANGAKHED
(27170106801)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHRIKANT MHETRE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS RUMNA J.
(27170111701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS RUMNA J.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUDHAKAR NAVGHARE
(0809556)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS KHALI , GANGAKHED
(27170105501)

ZPPS HIVRA BU.
, PURNA
(27170703401)

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

पित,

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

SUDHAKAR NAVGHARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS KHALI
(27170105501)
Parbhani
GANGAKHED
CPS KHALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUNIL KASANDE
(0274188)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS GAUDGAON
, GANGAKHED
(27170103901)

ZPPS TIVTHANA
, SONPETH
(27170904901)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUNIL KASANDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS GAUDGAON
(27170103901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GAUDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

पद

1

VAIJANATH MULGIR
(0695094)

Graduate
Teacher
std(6-8)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPPS KHALI TANDA (NEW) ZPPS SHIVAJI NAGAR
, GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170105502)
(27170109801)

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 ,Parbhani

पित,

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

VAIJANATH MULGIR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KHALI TANDA (NEW)
(27170105502)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KHALI TANDA (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VAIJNATH GAIKWAD
(0346492)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MAIRAL SAWANGI
, GANGAKHED
(27170107001)

CPS KHALI
, GANGAKHED
(27170105501)

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 ,Parbhani

पित,

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

VAIJNATH GAIKWAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MAIRAL SAWANGI
(27170107001)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MAIRAL SAWANGI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

BHAGWAN KAMBLE
(0700939)

Headmaster

ZPPS DHARASUR
, GANGAKHED
(27170102401)

ZPCPS KODRI
, GANGAKHED
(27170105801)

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 ,Parbhani

पित,

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

BHAGWAN KAMBLE.
(Headmaster)
ZPPS DHARASUR
(27170102401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHARASUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

SAYAS NAIKWADE
(0809552)

Headmaster

CPS KHALI , GANGAKHED
(27170105501)

ZPPS AWALGAON
, SONPETH
(27170900101)
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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 ,Parbhani

पित,

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

SAYAS NAIKWADE.
(Headmaster)
CPS KHALI
(27170105501)
Parbhani
GANGAKHED
CPS KHALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

VALMIK SANAP
(0030465)

Headmaster

ZPPS RUMNA J.
, GANGAKHED
(27170111701)

ZPPS DHANGARMOHA
, GANGAKHED
(27170102901)
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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 ,Parbhani

पित,

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

VALMIK SANAP.
(Headmaster)
ZPPS RUMNA J.
(27170111701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS RUMNA J.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DNYANESHWAR MUNDHE
(0188986)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103102)

ZPPS WAGDARA
, GANGAKHED
(27170111501)

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 ,Parbhani

पित,

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

DNYANESHWAR MUNDHE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS GANGAKHED
(27170103102)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GANGAKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

GOPAL JOSHI
(0271790)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MARGILWADI
, GANGAKHED
(27170106401)

ZPPS NANDGAON KH.
, PARHBANI
(27170506601)

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 ,Parbhani

पित,

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

GOPAL JOSHI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MARGILWADI
(27170106401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MARGILWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

GOVIND JADHAV
(0807341)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MANNATH NAGAR
GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103122)

ZPPS GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103102)

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 ,Parbhani

पित,

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

GOVIND JADHAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MANNATH NAGAR GANGAKHED
(27170103122)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MANNATH NAGAR GANGAKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MADHAV MUNDHE
(0807281)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS KANYA GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103101)

ZPPS GOPA
, GANGAKHED
(27170103401)

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 ,Parbhani

पित,

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

MADHAV MUNDHE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS KANYA GANGAKHED
(27170103101)
Parbhani
GANGAKHED
CPS KANYA GANGAKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PANDURANG ANDHALE
(0476629)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MARGILWADI
, GANGAKHED
(27170106401)

ZPPS DONGARGAON
, GANGAKHED
(27170102601)

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 ,Parbhani

पित,

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

PANDURANG ANDHALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MARGILWADI
(27170106401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MARGILWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHAFIYODDIN FAROQUI
(0476250)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DHARKHED
, GANGAKHED
(27170101601)

ZPHS JAMB
, PARHBANI
(27170504002)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHAFIYODDIN FAROQUI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DHARKHED
(27170101601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHARKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHIVMALA LANDGE
(0122373)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS KANYA GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103101)

ZPPS KAUDGAON
, GANGAKHED
(27170105301)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHIVMALA LANDGE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS KANYA GANGAKHED
(27170103101)
Parbhani
GANGAKHED
CPS KANYA GANGAKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

UASHA AWALW
(0807338)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MANNATH NAGAR
GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103122)

ZPHS
RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108603)

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 ,Parbhani

पित,

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

UASHA AWALW.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MANNATH NAGAR GANGAKHED
(27170103122)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MANNATH NAGAR GANGAKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

BALIRAM HANWATE
(0385546)

Headmaster

ZPPS KARANJI , JINTUR
(27170208201)

ZPPS BHILAJ , JINTUR
(27170202001)
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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 ,Parbhani

पित,

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

BALIRAM HANWATE.
(Headmaster)
ZPPS KARANJI
(27170208201)
Parbhani
JINTUR
ZPPS KARANJI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

SAKHARAM KARHALE
(0215050)

Headmaster

ZPPS ANGALGAON , JINTUR
(27170200801)

ZPPS KARANJI
, JINTUR
(27170208201)

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 ,Parbhani

पित,

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

SAKHARAM KARHALE.
(Headmaster)
ZPPS ANGALGAON
(27170200801)
Parbhani
JINTUR
ZPPS ANGALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ALIYATABASSUM ABDUL
(0696792)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BRANCH NO. 2
ZPPS BORI(URDU) , JINTUR
Teacher
JINTUR , JINTUR
(27170201619)
std(1-4/5)
(27170206205)

sf
e

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

पित,

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

ALIYATABASSUM ABDUL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORI(URDU)
(27170201619)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BORI(URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANJUMKAUSAR
MOHAMMAD
(0696786)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BORI(URDU) , JINTUR
Teacher
(27170201619)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS URDU PALODI
, MANWAT
(27170303002)

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 ,Parbhani

पित,

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

ANJUMKAUSAR MOHAMMAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORI(URDU)
(27170201619)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BORI(URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MUMTAZBEGUM AHMED
(0696753)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BRANCH NO. 2
ZPPS BORI(URDU) , JINTUR
Teacher
JINTUR , JINTUR
(27170201619)
std(1-4/5)
(27170206205)

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 ,Parbhani

पित,

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

MUMTAZBEGUM AHMED.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORI(URDU)
(27170201619)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BORI(URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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.

RAYEES AHMED
(0696760)

1

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZILHA PARISHAD
Under Graduate
URDU PRIMARY
ZPPS BORI(URDU) , JINTUR
Teacher
SCHOOL, MANGRUL
(27170201619)
std(1-4/5)
BK. , MANWAT
(27170302403)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAYEES AHMED.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORI(URDU)
(27170201619)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BORI(URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALIRAM DHAWARE
(0794105)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BRAHMANGAON
, JINTUR
(27170202301)

CPS GIRLS SAILU
, SAILU
(27170807502)

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 ,Parbhani

पित,

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

BALIRAM DHAWARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BRAHMANGAON
(27170202301)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BRAHMANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GIRISH SUVARNKAR
(0105890)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BELURA , JINTUR
(27170202401)

ZPPS PIMPRI (GO)
, SAILU
(27170806401)

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 ,Parbhani

पित,

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

GIRISH SUVARNKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BELURA
(27170202401)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BELURA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MEERA AWHAD
(0169934)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS CHARTHANA , JINTUR
Teacher
(27170203401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

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 ,Parbhani

पित,

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

MEERA AWHAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS CHARTHANA
(27170203401)
Parbhani
JINTUR
CPS CHARTHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PANDURANG KALE
(0095127)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANHA , JINTUR
(27170208901)

ZPPS TALTUMBA
, SAILU
(27170808401)

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 ,Parbhani

पित,

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

PANDURANG KALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANHA
(27170208901)
Parbhani
JINTUR
ZPPS KANHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KAWADE
(0699166)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PIMPRI KH , JINTUR
Teacher
(27170213401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PACHEGAON
, JINTUR
(27170212801)

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 ,Parbhani

पित,

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

REKHA KAWADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPRI KH
(27170213401)
Parbhani
JINTUR
ZPPS PIMPRI KH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SADASHIV TAMSHETE
(0198470)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANHA , JINTUR
(27170208901)

ZPPS PIMPRI (GO)
, SAILU
(27170806401)

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 ,Parbhani

पित,

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

SADASHIV TAMSHETE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANHA
(27170208901)
Parbhani
JINTUR
ZPPS KANHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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.

UTTAM JADHAV
(0699163)

1

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PIMPRI KH , JINTUR
Teacher
(27170213401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZIHLA PARISHAD
CENTRAL PRIMARY
SCHOOL
PACHLEGAON
, JINTUR
(27170212301)

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 ,Parbhani

पित,

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

UTTAM JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPRI KH
(27170213401)
Parbhani
JINTUR
ZPPS PIMPRI KH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VAISHALI WAKODKAR
(0229496)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS CHARTHANA , JINTUR
Teacher
(27170203401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KARADGAON
, PARHBANI
(27170504401)

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 ,Parbhani

पित,

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

VAISHALI WAKODKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS CHARTHANA
(27170203401)
Parbhani
JINTUR
CPS CHARTHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 INGOLE
(0686513)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS CHARTHANA , JINTUR
Teacher
(27170203404)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

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 ,Parbhani

पित,

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

VASANT INGOLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS CHARTHANA
(27170203404)
Parbhani
JINTUR
ZPPS CHARTHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ABEDA BEGUM ABDUL
(0792036)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z.P.P.S.CHARTHANA
(URDU) , JINTUR
(27170203412)

ZP PS LOHGAON
(URDU) , PARHBANI
(27170505305)

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 ,Parbhani

पित,

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

ABEDA BEGUM ABDUL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.P.S.CHARTHANA (URDU)
(27170203412)
Parbhani
JINTUR
Z.P.P.S.CHARTHANA (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ZAREENA BEGUM SHAIKH
(0792361)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z.P.P.S.CHARTHANA
(URDU) , JINTUR
(27170203412)

ZPPS BRANCH NO. 2
JINTUR , JINTUR
(27170206205)

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 ,Parbhani

पित,

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

ZAREENA BEGUM SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.P.S.CHARTHANA (URDU)
(27170203412)
Parbhani
JINTUR
Z.P.P.S.CHARTHANA (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

HAROON SHAIKH
(0012663)

Headmaster

ZPPS HANDI , JINTUR
(27170205901)

CPS ASOLA
, PARHBANI
(27170500701)

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 ,Parbhani

पित,

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

HAROON SHAIKH.
(Headmaster)
ZPPS HANDI
(27170205901)
Parbhani
JINTUR
ZPPS HANDI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

MADAN PAWAR
(0014280)

Headmaster

ZPPS KAWI , JINTUR
(27170209301)

ZPPS NAVHATITANDA
, JINTUR
(27170211801)

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 ,Parbhani

पित,

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

MADAN PAWAR.
(Headmaster)
ZPPS KAWI
(27170209301)
Parbhani
JINTUR
ZPPS KAWI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

CHANDRAKANT TAYADE
(0267256)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS WAGHI DHA. , JINTUR
Teacher
(27170217701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BRAHMAPURI
TANDA , PARHBANI
(27170501802)

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 ,Parbhani

पित,

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

CHANDRAKANT TAYADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WAGHI DHA.
(27170217701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS WAGHI DHA.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

LAXMAN HAKKE
(0806565)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHIVACHIWADI
, JINTUR
(27170216101)

ZPPS MALEWADI
, GANGAKHED
(27170106701)

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 ,Parbhani

पित,

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

LAXMAN HAKKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHIVACHIWADI
(27170216101)
Parbhani
JINTUR
ZPPS SHIVACHIWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANGESH MAHAJAN
(0185400)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DHAMDHAM , JINTUR ZPPS KHUPSA , SAILU
Teacher
(27170204401)
(27170804401)
std(1-4/5)

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 ,Parbhani

पित,

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

MANGESH MAHAJAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHAMDHAM
(27170204401)
Parbhani
JINTUR
ZPPS DHAMDHAM

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VILAS BOMBLE
(0806573)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHIVACHIWADI
, JINTUR
(27170216101)

ZPPS SONKHED
, SONPETH
(27170903106)

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 ,Parbhani

पित,

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

VILAS BOMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHIVACHIWADI
(27170216101)
Parbhani
JINTUR
ZPPS SHIVACHIWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BHAGWAN PARVE
(0273539)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS DUDHGAON , JINTUR
(27170204002)

CPS KOK , JINTUR
(27170207401)

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 ,Parbhani

पित,

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

BHAGWAN PARVE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS DUDHGAON
(27170204002)
Parbhani
JINTUR
ZPHS DUDHGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

NAVNEET DESHMUKH
(0793819)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS ASEGAON , JINTUR
(27170200202)

ZPPS MAKH , JINTUR
(27170210401)

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 ,Parbhani

पित,

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

NAVNEET DESHMUKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS ASEGAON
(27170200202)
Parbhani
JINTUR
ZPHS ASEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANTOSH RAPATWAR
(0385440)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS DUDHGAON , JINTUR
(27170204002)

ZPPS TADPANGRI
, PARHBANI
(27170510801)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANTOSH RAPATWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS DUDHGAON
(27170204002)
Parbhani
JINTUR
ZPHS DUDHGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ALKA PHUTANE
(0815562)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS DUDHGAON , JINTUR
Teacher
(27170204001)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPHS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507404)

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 ,Parbhani

पित,

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

ALKA PHUTANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS DUDHGAON
(27170204001)
Parbhani
JINTUR
CPS DUDHGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BAPURAO KADAM
(0077015)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WASSA , JINTUR
(27170216901)

ZPPS BORI , JINTUR
(27170201602)

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 ,Parbhani

पित,

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

BAPURAO KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WASSA
(27170216901)
Parbhani
JINTUR
ZPPS WASSA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHIMRAO SALVE
(0809459)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS ASEGAON , JINTUR
Teacher
(27170200201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PARVA
, PARHBANI
(27170507201)

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 ,Parbhani

पित,

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

BHIMRAO SALVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ASEGAON
(27170200201)
Parbhani
JINTUR
ZPPS ASEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DEEPAK KULKARNI
(0273547)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPHS DUDHGAON , JINTUR
Teacher
(27170204002)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PARVA
, PARHBANI
(27170507201)

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 ,Parbhani

पित,

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

DEEPAK KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS DUDHGAON
(27170204002)
Parbhani
JINTUR
ZPHS DUDHGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GOVIND DESHMUKH
(0229636)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS ASEGAON , JINTUR
Teacher
(27170200201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SONNA
, PARHBANI
(27170510401)

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 ,Parbhani

पित,

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

GOVIND DESHMUKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ASEGAON
(27170200201)
Parbhani
JINTUR
ZPPS ASEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HOMITA MANWAR
(0806456)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KAUDGAON KH
, JINTUR
(27170207801)

ZPPS WADI , JINTUR
(27170217101)

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 ,Parbhani

पित,

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

HOMITA MANWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KAUDGAON KH
(27170207801)
Parbhani
JINTUR
ZPPS KAUDGAON KH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KACHARU RAUT
(0273559)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS LIMBALA BHO
ZPHS DUDHGAON , JINTUR
Teacher
, JINTUR
(27170204002)
std(1-4/5)
(27170209601)

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 ,Parbhani

पित,

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

KACHARU RAUT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS DUDHGAON
(27170204002)
Parbhani
JINTUR
ZPHS DUDHGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KALPNA KULKARNI
(0699847)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS ASEGAON , JINTUR
Teacher
(27170200201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS NANDAPUR
, PARHBANI
(27170506401)

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 ,Parbhani

पित,

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

KALPNA KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ASEGAON
(27170200201)
Parbhani
JINTUR
ZPPS ASEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MILIND BHAWALE
(0385473)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NAGANGAON
, JINTUR
(27170211701)

ZPPS JAWLA KH
, JINTUR
(27170206601)

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 ,Parbhani

पित,

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

MILIND BHAWALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NAGANGAON
(27170211701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS NAGANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SABLE
(0516258)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS ASEGAON , JINTUR
Teacher
(27170200201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS KANYA PEDGAON
, PARHBANI
(27170507401)

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 ,Parbhani

पित,

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

REKHA SABLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ASEGAON
(27170200201)
Parbhani
JINTUR
ZPPS ASEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIMAL DABHADE
(0793108)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS ASEGAON , JINTUR
Teacher
(27170200201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PARVA
, PARHBANI
(27170507201)

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 ,Parbhani

पित,

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

VIMAL DABHADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ASEGAON
(27170200201)
Parbhani
JINTUR
ZPPS ASEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BANSI DHALE
(0297170)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS NILAJ (NEW) , JINTUR
Teacher
(27170215002)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SONNA
, PARHBANI
(27170510401)

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 ,Parbhani

पित,

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

BANSI DHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NILAJ (NEW)
(27170215002)
Parbhani
JINTUR
ZPPS NILAJ (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KAMAL DESAI
(0792556)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DONGARTALA
, JINTUR
(27170204701)

CPS KANYA PURNA
, PURNA
(27170707501)

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 ,Parbhani

पित,

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

KAMAL DESAI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DONGARTALA
(27170204701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS DONGARTALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VITTHAL GHOTEKAR
(0319701)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZP CPS ITOLI , JINTUR
(27170206101)

ZPHS YELDARI CAMP
, JINTUR
(27170217902)

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 ,Parbhani

पित,

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

VITTHAL GHOTEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP CPS ITOLI
(27170206101)
Parbhani
JINTUR
ZP CPS ITOLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 AWCHAR
(0342954)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SAIKHEDA TANDA
, JINTUR
(27170214402)

ZPPS DUGHRA , SAILU
(27170801901)

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 ,Parbhani

पित,

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

MAHADEV AWCHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAIKHEDA TANDA
(27170214402)
Parbhani
JINTUR
ZPPS SAIKHEDA TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRASHANT WANARE
(0323911)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PIMPRALA , JINTUR
Teacher
(27170212501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DIGRAS J.
, SAILU
(27170801801)

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 ,Parbhani

पित,

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

PRASHANT WANARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPRALA
(27170212501)
Parbhani
JINTUR
ZPPS PIMPRALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SACHIN JARE
(0824645)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS JAMB TANDA , JINTUR ZPHS PALAM , PALAM
Teacher
(27170206501)
(27170404703)
std(1-4/5)

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 ,Parbhani

पित,

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

SACHIN JARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS JAMB TANDA
(27170206501)
Parbhani
JINTUR
ZPPS JAMB TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VARSHA KULKARNI
(0408055)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS JAMB BU , JINTUR
(27170206301)

ZPPS NUTAN JINTUR
, JINTUR
(27170206203)

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 ,Parbhani

पित,

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

VARSHA KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS JAMB BU
(27170206301)
Parbhani
JINTUR
CPS JAMB BU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KIRAN BHISADE
(0689514)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS WARUD (NRU)
, JINTUR
(27170216701)

ZPPS SAKHARTALA
, JINTUR
(27170214301)

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

पित,

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

KIRAN BHISADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS WARUD (NRU)
(27170216701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS WARUD (NRU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

NAGNATH BOGLE
(0093680)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BHOSI , JINTUR
(27170201001)

ZPPS AVHAI , PURNA
(27170700601)
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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 ,Parbhani

पित,

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

NAGNATH BOGLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BHOSI
(27170201001)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BHOSI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PANDURANG BIRADAR
(0692782)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS WADALI , JINTUR
(27170217201)

ZPPS CHANDAJ
, JINTUR
(27170202601)

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 ,Parbhani

पित,

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

PANDURANG BIRADAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS WADALI
(27170217201)
Parbhani
JINTUR
ZPPS WADALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANJAYKUMAR DEOKAR
(0689519)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS WARUD (NRU)
, JINTUR
(27170216701)

ZPPS CHINCHOLI
KALE , JINTUR
(27170202701)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANJAYKUMAR DEOKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS WARUD (NRU)
(27170216701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS WARUD (NRU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUNITA BONDFALE
(0699420)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SAKHARTALA
, JINTUR
(27170214301)

ZPHS YELDARI CAMP
, JINTUR
(27170217902)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUNITA BONDFALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SAKHARTALA
(27170214301)
Parbhani
JINTUR
ZPPS SAKHARTALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI SURYAWANSHI
(0076382)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PIMPALGAON TANDA
Teacher
, JINTUR
std(1-4/5)
(27170213301)

sf
e

अ. .

ZPPS NANDKHEDA
, PARHBANI
(27170506701)

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 ,Parbhani

पित,

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

BALAJI SURYAWANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALGAON TANDA
(27170213301)
Parbhani
JINTUR
ZPPS PIMPALGAON TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

FARIDABEGUM SHAIKH
(0688258)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PIMPALGAON TANDA
Teacher
, JINTUR
std(1-4/5)
(27170213301)

sf
e

अ. .

ZILLA PARISHAD
PRIMARY SCHOOL
JAMB , PARHBANI
(27170504001)

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 ,Parbhani

पित,

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

FARIDABEGUM SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALGAON TANDA
(27170213301)
Parbhani
JINTUR
ZPPS PIMPALGAON TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 DESHAMANE
(0809773)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS CHOUDHARNI
, JINTUR
(27170203301)

ZPPS NARSAPUR
, SAILU
(27170805601)

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 ,Parbhani

पित,

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

GANESH DESHAMANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS CHOUDHARNI
(27170203301)
Parbhani
JINTUR
ZPPS CHOUDHARNI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADHAV GADADE
(0215046)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS ANGALGAON , JINTUR
Teacher
(27170200801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KARANJI
, JINTUR
(27170208201)

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 ,Parbhani

पित,

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

MADHAV GADADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ANGALGAON
(27170200801)
Parbhani
JINTUR
ZPPS ANGALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NILKANTH HARAL
(0698137)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPHS YELDARI CAMP
CPS AMBARWADI , JINTUR
Teacher
, JINTUR
(27170200701)
std(1-4/5)
(27170217902)

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 ,Parbhani

पित,

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

NILKANTH HARAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS AMBARWADI
(27170200701)
Parbhani
JINTUR
CPS AMBARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 JANGAM
(0802946)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KURHADI , JINTUR
(27170208401)

ZPPS SHIRSHI KH.
, PARHBANI
(27170510301)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAJENDRA JANGAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KURHADI
(27170208401)
Parbhani
JINTUR
ZPPS KURHADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJU LANDGE
(0362829)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PIMPALGAON KAJALE
Teacher
, JINTUR
std(1-4/5)
(27170213201)

sf
e

अ. .

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAJU LANDGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALGAON KAJALE
(27170213201)
Parbhani
JINTUR
ZPPS PIMPALGAON KAJALE

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANDIP AMBEKAR
(0213518)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS ANGALGAON , JINTUR
Teacher
(27170200801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KARANJI
, JINTUR
(27170208201)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANDIP AMBEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ANGALGAON
(27170200801)
Parbhani
JINTUR
ZPPS ANGALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGITA KAUSADIKAR
(0362746)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PIMPALGAON KAJALE
Teacher
, JINTUR
std(1-4/5)
(27170213201)

sf
e

अ. .

ZPPS KANYA ZARI
, PARHBANI
(27170512702)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANGITA KAUSADIKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALGAON KAJALE
(27170213201)
Parbhani
JINTUR
ZPPS PIMPALGAON KAJALE

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SWAMI
(0128154)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KARANJI , JINTUR
(27170208201)

ZPPS
PRATAPNAIKTANDA
, JINTUR
(27170213101)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANJAY SWAMI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KARANJI
(27170208201)
Parbhani
JINTUR
ZPPS KARANJI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANKET KAMBLE
(0566511)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PIMPALGAON TANDA
Teacher
, JINTUR
std(1-4/5)
(27170213301)

sf
e

अ. .

ZPPS ZARI , PATHRI
(27170605401)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANKET KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALGAON TANDA
(27170213301)
Parbhani
JINTUR
ZPPS PIMPALGAON TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SEEMA THUBE
(0321929)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BAMNI , JINTUR
(27170202102)

ZPPS DEONANDRA
(SKP) , PATHRI
(27170601002)

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 ,Parbhani

पित,

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

SEEMA THUBE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BAMNI
(27170202102)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BAMNI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

MURLIDHAR HAJARE
(0699437)

Headmaster

ZPPS SAKHARTALA
, JINTUR
(27170214301)

ZPPS PUNGLA
, JINTUR
(27170212101)

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 ,Parbhani

पित,

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

MURLIDHAR HAJARE.
(Headmaster)
ZPPS SAKHARTALA
(27170214301)
Parbhani
JINTUR
ZPPS SAKHARTALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

PARASHRAM PAWAR
(0803084)

Headmaster

ZPPS WARUD (NRU)
, JINTUR
(27170216701)

ZPPS SAKHARTALA
, JINTUR
(27170214301)

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 ,Parbhani

पित,

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

PARASHRAM PAWAR.
(Headmaster)
ZPPS WARUD (NRU)
(27170216701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS WARUD (NRU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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.

PRALHAD MORE
(0840712)

1

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

ZPPS NUTAN JINTUR
, JINTUR
(27170206203)

ZIHLA PARISHAD
CENTRAL PRIMARY
SCHOOL
PACHLEGAON
, JINTUR
(27170212301)

r

ि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 ,Parbhani

पित,

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

PRALHAD MORE.
(Headmaster)
ZPPS NUTAN JINTUR
(27170206203)
Parbhani
JINTUR
ZPPS NUTAN JINTUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

RAHU GUHADE
(0692790)

Headmaster

ZPPS WADALI , JINTUR
(27170217201)

ZPPS NIWLI KH
, JINTUR
(27170212001)
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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 ,Parbhani

पित,

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

RAHU GUHADE.
(Headmaster)
ZPPS WADALI
(27170217201)
Parbhani
JINTUR
ZPPS WADALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

SHIVKUMAR DHANWE
(0021287)

Headmaster

ZPPS PUNGLA , JINTUR
(27170212101)

ZPPS POKHARNI
TANDA , JINTUR
(27170213001)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHIVKUMAR DHANWE.
(Headmaster)
ZPPS PUNGLA
(27170212101)
Parbhani
JINTUR
ZPPS PUNGLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

UKANDI WAKLE
(0319483)

Headmaster

ZPPS SHEWDI , JINTUR
(27170214201)

ZPPS ANGALGAON
, JINTUR
(27170200801)

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 ,Parbhani

पित,

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

UKANDI WAKLE.
(Headmaster)
ZPPS SHEWDI
(27170214201)
Parbhani
JINTUR
ZPPS SHEWDI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANITA KHADE
(0696634)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WARUD (NRU)
, JINTUR
(27170216701)

ZPPS BHOGAON
, JINTUR
(27170201901)

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 ,Parbhani

पित,

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

ANITA KHADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WARUD (NRU)
(27170216701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS WARUD (NRU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANDEO WAVRE
(0430719)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WARUD (NRU)
, JINTUR
(27170216701)

ZPPS BHOGAON
, JINTUR
(27170201901)
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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 ,Parbhani

पित,

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

DNYANDEO WAVRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WARUD (NRU)
(27170216701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS WARUD (NRU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KAUSHALYA GHULE
(0688260)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WARUD (NRU)
, JINTUR
(27170216701)

ZPPS NUTAN JINTUR
, JINTUR
(27170206203)

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 ,Parbhani

पित,

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

KAUSHALYA GHULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WARUD (NRU)
(27170216701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS WARUD (NRU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MOHAN JADHAV
(0239660)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PUNGLA TANDA
, JINTUR
(27170212201)

ZPPS BHILAJ , JINTUR
(27170202001)

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 ,Parbhani

पित,

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

MOHAN JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PUNGLA TANDA
(27170212201)
Parbhani
JINTUR
ZPPS PUNGLA TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRASAD RANER
(0696300)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NUTAN JINTUR
, JINTUR
(27170206203)

ZPPS SAKHARTALA
, JINTUR
(27170214301)

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 ,Parbhani

पित,

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

PRASAD RANER.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NUTAN JINTUR
(27170206203)
Parbhani
JINTUR
ZPPS NUTAN JINTUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESH ERATKAR
(0021299)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PUNGLA , JINTUR
(27170212101)

ZPPS AKOLI , JINTUR
(27170200101)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAMESH ERATKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PUNGLA
(27170212101)
Parbhani
JINTUR
ZPPS PUNGLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RANGRAO PIMPLE
(0165969)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SAKHARTALA
, JINTUR
(27170214301)

ZPPS NARHAPUR
, PURNA
(27170706401)

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 ,Parbhani

पित,

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

RANGRAO PIMPLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAKHARTALA
(27170214301)
Parbhani
JINTUR
ZPPS SAKHARTALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAVINDRA BOKAN
(0435809)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BHOSI , JINTUR
(27170201001)

ZPPS NUTAN JINTUR
, JINTUR
(27170206203)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAVINDRA BOKAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHOSI
(27170201001)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BHOSI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RUPCHAND KHILLARE
(0688257)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NUTAN JINTUR
, JINTUR
(27170206203)

ZPPS DEVSADI
, JINTUR
(27170204101)

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 ,Parbhani

पित,

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

RUPCHAND KHILLARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NUTAN JINTUR
(27170206203)
Parbhani
JINTUR
ZPPS NUTAN JINTUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SULOCHANA CHANDOLKAR
(0688254)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NUTAN JINTUR
, JINTUR
(27170206203)

ZPPS PARVA
, PARHBANI
(27170507201)

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 ,Parbhani

पित,

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

SULOCHANA CHANDOLKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NUTAN JINTUR
(27170206203)
Parbhani
JINTUR
ZPPS NUTAN JINTUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUNANDA JADHAV
(0696290)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NUTAN JINTUR
, JINTUR
(27170206203)

ZPPS PANGRI , JINTUR
(27170212401)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUNANDA JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NUTAN JINTUR
(27170206203)
Parbhani
JINTUR
ZPPS NUTAN JINTUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUNANDA GORTEKAR
(0509244)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHEWDI , JINTUR
(27170214201)

ZPPS NUTAN JINTUR
, JINTUR
(27170206203)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUNANDA GORTEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHEWDI
(27170214201)
Parbhani
JINTUR
ZPPS SHEWDI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UMAKANT SURYAWANSHI
(0686446)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WARUD (NRU)
, JINTUR
(27170216701)

ZPPS DHOTRA
, PURNA
(27170702201)

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 ,Parbhani

पित,

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

UMAKANT SURYAWANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WARUD (NRU)
(27170216701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS WARUD (NRU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VAIJANATH JADHAV
(0478221)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WADALI , JINTUR
(27170217201)

ZPPS RAJA , SAILU
(27170806601)

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 ,Parbhani

पित,

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

VAIJANATH JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WADALI
(27170217201)
Parbhani
JINTUR
ZPPS WADALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIJAYMALA ZODAPE
(0204133)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate CPS BRANCH NO. 1 JINTUR
Teacher
, JINTUR
std(1-4/5)
(27170206201)

sf
e

अ. .

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

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 ,Parbhani

पित,

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

VIJAYMALA ZODAPE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS BRANCH NO. 1 JINTUR
(27170206201)
Parbhani
JINTUR
CPS BRANCH NO. 1 JINTUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

YADOJI KHUDE
(0696610)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WARUD (NRU)
, JINTUR
(27170216701)

CPS ADGAON , JINTUR
(27170200301)

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 ,Parbhani

पित,

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

YADOJI KHUDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WARUD (NRU)
(27170216701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS WARUD (NRU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ABDULJAMEEL ANSARI
(0394655)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BRANCH NO. 2
JINTUR , JINTUR
(27170206205)

ZPPS BORI(URDU)
, JINTUR
(27170201619)

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 ,Parbhani

पित,

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

ABDULJAMEEL ANSARI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BRANCH NO. 2 JINTUR
(27170206205)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BRANCH NO. 2 JINTUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KHALEEL ABDUL
(0692884)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPCPS BRANCH NO.1
JINTUR (URDU) , JINTUR
(27170206258)

ZPPS URDU KANYA
JINTUR , JINTUR
(27170206204)

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 ,Parbhani

पित,

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

KHALEEL ABDUL.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPCPS BRANCH NO.1 JINTUR (URDU)
(27170206258)
Parbhani
JINTUR
ZPCPS BRANCH NO.1 JINTUR (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MASARRATPARVEEN
ABDUL
(0696648)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS JINTUR(URDU)
, JINTUR
(27170206257)

Zilla Parishad Kanya
Prashala Parbhani
(Urdu) , PARBHANI
URC
(27171000522)
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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 ,Parbhani

पित,

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

MASARRATPARVEEN ABDUL.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS JINTUR(URDU)
(27170206257)
Parbhani
JINTUR
ZPHS JINTUR(URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

NAZIMA TABASSUM SYED
(0394722)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BRANCH NO. 2
JINTUR , JINTUR
(27170206205)

ZPPS KANYA PATHRI
(URDU) , PATHRI
(27170603750)
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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 ,Parbhani

पित,

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

NAZIMA TABASSUM SYED.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BRANCH NO. 2 JINTUR
(27170206205)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BRANCH NO. 2 JINTUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

FAHMEEDA BEGUM
SHAIKH
(0394675)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BRANCH NO. 2
JINTUR , JINTUR
(27170206205)

BRANCH NO. 1
MANWATH , MANWAT
(27170302202)

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 ,Parbhani

पित,

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

FAHMEEDA BEGUM SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BRANCH NO. 2 JINTUR
(27170206205)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BRANCH NO. 2 JINTUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JAVED MOHAMMAD
(0692917)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPCPS BRANCH NO.1
JINTUR (URDU) , JINTUR
(27170206258)

ZPPS BRANCH NO. 2
JINTUR , JINTUR
(27170206205)

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 ,Parbhani

पित,

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

JAVED MOHAMMAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS BRANCH NO.1 JINTUR (URDU)
(27170206258)
Parbhani
JINTUR
ZPCPS BRANCH NO.1 JINTUR (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MOHAMMED RAFI SHAIKH
(0394711)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BRANCH NO. 2
JINTUR , JINTUR
(27170206205)

ZPPS URDU UKHLAD
, PARHBANI
(27170511902)

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 ,Parbhani

पित,

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

MOHAMMED RAFI SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BRANCH NO. 2 JINTUR
(27170206205)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BRANCH NO. 2 JINTUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NIKHAT SHAHEEN KHAN
(0692915)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPCPS BRANCH NO.1
JINTUR (URDU) , JINTUR
(27170206258)

ZP PS PEDGAON
(URDU) , PARHBANI
(27170507414)

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 ,Parbhani

पित,

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

NIKHAT SHAHEEN KHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS BRANCH NO.1 JINTUR (URDU)
(27170206258)
Parbhani
JINTUR
ZPCPS BRANCH NO.1 JINTUR (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PARVEENSULTANA KHAN
(0451977)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS URDU KANYA JINTUR
Teacher
, JINTUR
std(1-4/5)
(27170206204)

sf
e

अ. .

ZP PS PEDGAON
(URDU) , PARHBANI
(27170507414)

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 ,Parbhani

पित,

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

PARVEENSULTANA KHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS URDU KANYA JINTUR
(27170206204)
Parbhani
JINTUR
ZPPS URDU KANYA JINTUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAFIYA BEGUM SANGRAM
(0802671)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BRANCH NO. 2
JINTUR , JINTUR
(27170206205)

ZPPS BORI(URDU)
, JINTUR
(27170201619)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAFIYA BEGUM SANGRAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BRANCH NO. 2 JINTUR
(27170206205)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BRANCH NO. 2 JINTUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ROOHI FATEMA BAIG
(0692920)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPCPS BRANCH NO.1
JINTUR (URDU) , JINTUR
(27170206258)

ZPPS URDU UKHLAD
, PARHBANI
(27170511902)

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 ,Parbhani

पित,

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

ROOHI FATEMA BAIG.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS BRANCH NO.1 JINTUR (URDU)
(27170206258)
Parbhani
JINTUR
ZPCPS BRANCH NO.1 JINTUR (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RUKHSANA BEGUM
SHAIKH
(0394735)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BRANCH NO. 2
JINTUR , JINTUR
(27170206205)

ZPPS TADBORGAON
(URDU , MANWAT
(27170304603)

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 ,Parbhani

पित,

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

RUKHSANA BEGUM SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BRANCH NO. 2 JINTUR
(27170206205)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BRANCH NO. 2 JINTUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHABANA BEGUM .
(0802672)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BRANCH NO. 2
JINTUR , JINTUR
(27170206205)

ZPCPS BRANCH NO.1
JINTUR (URDU)
, JINTUR
(27170206258)
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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 ,Parbhani

पित,

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

SHABANA BEGUM ..
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BRANCH NO. 2 JINTUR
(27170206205)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BRANCH NO. 2 JINTUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAHENAZ PARVEEN
AHEMAD
(0692912)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPCPS BRANCH NO.1
JINTUR (URDU) , JINTUR
(27170206258)

ZPPS BRANCH NO. 2
JINTUR , JINTUR
(27170206205)
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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 ,Parbhani

पित,

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

SHAHENAZ PARVEEN AHEMAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS BRANCH NO.1 JINTUR (URDU)
(27170206258)
Parbhani
JINTUR
ZPCPS BRANCH NO.1 JINTUR (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ASARAM INZE
(0803085)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SOS , JINTUR
(27170215701)

ZPPS KORWADI
TANDA , JINTUR
(27170208801)
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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 ,Parbhani

पित,

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

ASARAM INZE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SOS
(27170215701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS SOS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALIRAM BADOLE
(0385501)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PANDHARGALA
, JINTUR
(27170213501)

ZPPS WADALI
, JINTUR
(27170217201)

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 ,Parbhani

पित,

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

BALIRAM BADOLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PANDHARGALA
(27170213501)
Parbhani
JINTUR
ZPPS PANDHARGALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DEVIDAS DALVE
(0816987)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SAWARGAON , JINTUR
Teacher
(27170215901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KURHADI
, JINTUR
(27170208401)

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 ,Parbhani

पित,

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

DEVIDAS DALVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAWARGAON
(27170215901)
Parbhani
JINTUR
ZPPS SAWARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAJANAN PATARWALE
(0700071)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS JOGWADA , JINTUR
(27170206801)

CPS JAMB BU , JINTUR
(27170206301)

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 ,Parbhani

पित,

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

GAJANAN PATARWALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS JOGWADA
(27170206801)
Parbhani
JINTUR
CPS JOGWADA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KAMLAKAR KAWADE
(0823547)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SAWARGAON , JINTUR ZPPS BALSA , JINTUR
Teacher
(27170215901)
(27170201101)
std(1-4/5)

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 ,Parbhani

पित,

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

KAMLAKAR KAWADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAWARGAON
(27170215901)
Parbhani
JINTUR
ZPPS SAWARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KIRAN REGHATE
(0699268)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS JOGWADA , JINTUR
(27170206801)

ZPPS WARUD (NRU)
, JINTUR
(27170216701)

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

पित,

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

KIRAN REGHATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS JOGWADA
(27170206801)
Parbhani
JINTUR
CPS JOGWADA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESH LAHANE
(0385503)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PANDHARGALA
, JINTUR
(27170213501)

ZPPS MURUMKHEDA
, JINTUR
(27170210701)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAMESH LAHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PANDHARGALA
(27170213501)
Parbhani
JINTUR
ZPPS PANDHARGALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESH TARTE
(0691909)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS JOGWADA , JINTUR
(27170206801)

ZPPS WARUD (NRU)
, JINTUR
(27170216701)
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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 ,Parbhani

पित,

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

RAMESH TARTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS JOGWADA
(27170206801)
Parbhani
JINTUR
CPS JOGWADA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGITA KENDRE
(0295484)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HALVIRA , JINTUR
(27170206001)

CPS CHARTHANA
, JINTUR
(27170203401)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANGITA KENDRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HALVIRA
(27170206001)
Parbhani
JINTUR
ZPPS HALVIRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAMSUNDAR RAUT
(0424452)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS JOGWADA , JINTUR
(27170206801)

ZPPS PANHERA
, PARHBANI
(27170507001)
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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 ,Parbhani

पित,

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

SHAMSUNDAR RAUT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS JOGWADA
(27170206801)
Parbhani
JINTUR
CPS JOGWADA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DAMODHAR AVHAD
(0794131)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS KAUSADI , JINTUR
(27170207203)

ZPPS KATNESHWAR
, PURNA
(27170704401)
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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 ,Parbhani

पित,

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

DAMODHAR AVHAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS KAUSADI
(27170207203)
Parbhani
JINTUR
ZPHS KAUSADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUBHASH SHINDE
(0687260)

Headmaster

CPS KAUSADI , JINTUR
(27170207201)

ZPPS BHOGAON
, PARHBANI
(27170501201)
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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 ,Parbhani

पित,

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

SUBHASH SHINDE.
(Headmaster)
CPS KAUSADI
(27170207201)
Parbhani
JINTUR
CPS KAUSADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

CHITRA KULKARNI
(0687286)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KAUSADI , JINTUR
(27170207201)

ZPPS NARSAPUR
, PARHBANI
(27170506801)

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 ,Parbhani

पित,

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

CHITRA KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KAUSADI
(27170207201)
Parbhani
JINTUR
CPS KAUSADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KALYAN SIRAL
(0332837)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DUDHANGAON
, JINTUR
(27170203901)

ZPPS KUMBHARI
, PARHBANI
(27170505201)

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 ,Parbhani

पित,

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

KALYAN SIRAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DUDHANGAON
(27170203901)
Parbhani
JINTUR
ZPPS DUDHANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KASHINATH MIRAJGAVE
(0700750)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MALEGAON DU
, JINTUR
(27170210501)

ZPPS SALAPURI
VASAHAT , PARHBANI
(27170509103)

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 ,Parbhani

पित,

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

KASHINATH MIRAJGAVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MALEGAON DU
(27170210501)
Parbhani
JINTUR
ZPPS MALEGAON DU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PIRAJI MANVATE
(0794123)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS KAUSADI , JINTUR
(27170207203)

ZPPS NAGTHANA
, JINTUR
(27170211501)

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 ,Parbhani

पित,

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

PIRAJI MANVATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS KAUSADI
(27170207203)
Parbhani
JINTUR
ZPHS KAUSADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KATARE
(0702471)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BASAVESHWAR
NAGAR (NEW) , JINTUR
(27170207206)

ZPPS GANPUR
, JINTUR
(27170204901)

sf
e
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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 ,Parbhani

पित,

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

PRAKASH KATARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BASAVESHWAR NAGAR (NEW)
(27170207206)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BASAVESHWAR NAGAR (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANJIVANI JAGTAP
(0794118)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPALGAON GA
, JINTUR
(27170212601)

ZPPS NANDGAON BU.
, PARHBANI
(27170506501)
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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 ,Parbhani

पित,

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

SANJIVANI JAGTAP.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALGAON GA
(27170212601)
Parbhani
JINTUR
ZPPS PIMPALGAON GA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAIKH HABIBODDIN
SHAIKH
(0687467)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KAUSADI , JINTUR
(27170207202)

ZPPS KAUDGAON
, PARHBANI
(27170504801)
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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 ,Parbhani

पित,

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

SHAIKH HABIBODDIN SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KAUSADI
(27170207202)
Parbhani
JINTUR
ZPPS KAUSADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KOTGIRE
(0689609)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MARWADI , JINTUR
Teacher
(27170210301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS HIVRA BU.
, PURNA
(27170703401)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUNIL KOTGIRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MARWADI
(27170210301)
Parbhani
JINTUR
ZPPS MARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SWATI BARASKAR
(0687464)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KAUSADI , JINTUR
(27170207202)

ZPPS ITHLAPUR DE.
, PARHBANI
(27170503801)

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 ,Parbhani

पित,

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

SWATI BARASKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KAUSADI
(27170207202)
Parbhani
JINTUR
ZPPS KAUSADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UMESH BEMBALGE
(0689608)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MARWADI , JINTUR
Teacher
(27170210301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BASAVESHWAR
NAGAR (NEW)
, JINTUR
(27170207206)

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 ,Parbhani

पित,

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

UMESH BEMBALGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MARWADI
(27170210301)
Parbhani
JINTUR
ZPPS MARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

FAHEEM SULTANA
PATHAN
(0687317)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS URDU KAUSADI
, JINTUR
(27170207208)

ZP PS PINGLI BA
(URDU) , PARHBANI
(27170508106)

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 ,Parbhani

पित,

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

FAHEEM SULTANA PATHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS URDU KAUSADI
(27170207208)
Parbhani
JINTUR
ZPPS URDU KAUSADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MOHAMMED AFROZ
AHMED AHMED
(0687314)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS URDU KAUSADI
, JINTUR
(27170207208)

ZPPS URDU UKHLAD
, PARHBANI
(27170511902)

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 ,Parbhani

पित,

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

MOHAMMED AFROZ AHMED AHMED.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS URDU KAUSADI
(27170207208)
Parbhani
JINTUR
ZPPS URDU KAUSADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MUJTABAANJUM ABDUL
(0695108)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS URDU KAUSADI
, JINTUR
(27170207208)

ZPCPS SAILU(URDU)
, SAILU
(27170807563)

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 ,Parbhani

पित,

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

MUJTABAANJUM ABDUL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS URDU KAUSADI
(27170207208)
Parbhani
JINTUR
ZPPS URDU KAUSADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAJEEBUDDIN SHAIKH
(0687319)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS URDU KAUSADI
, JINTUR
(27170207208)

ZPPS PATHRA (URDU)
, PARHBANI
(27170507302)

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 ,Parbhani

पित,

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

NAJEEBUDDIN SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS URDU KAUSADI
(27170207208)
Parbhani
JINTUR
ZPPS URDU KAUSADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAZNEEN BANO KHAN
(0687321)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS URDU KAUSADI
, JINTUR
(27170207208)

ZPPS BORI(URDU)
, JINTUR
(27170201619)

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 ,Parbhani

पित,

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

NAZNEEN BANO KHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS URDU KAUSADI
(27170207208)
Parbhani
JINTUR
ZPPS URDU KAUSADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SIDDIQUI MOHAMMED
QUADER
(0687320)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS URDU KAUSADI
, JINTUR
(27170207208)

ZPPS MANDAKHALI
(URDU) , PARHBANI
(27170505509)

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 ,Parbhani

पित,

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

SIDDIQUI MOHAMMED QUADER.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS URDU KAUSADI
(27170207208)
Parbhani
JINTUR
ZPPS URDU KAUSADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

NANDKUMAR DHOKE
(0090335)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS YELDARI CAMP
, JINTUR
(27170217902)

ZPPS WADALI
, JINTUR
(27170217201)

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 ,Parbhani

पित,

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

NANDKUMAR DHOKE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS YELDARI CAMP
(27170217902)
Parbhani
JINTUR
ZPHS YELDARI CAMP

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PANDIT DABHADE
(0475777)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS BHOGAON , JINTUR
(27170201902)

ZPPS WADALI
, JINTUR
(27170217201)
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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 ,Parbhani

पित,

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

PANDIT DABHADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS BHOGAON
(27170201902)
Parbhani
JINTUR
ZPHS BHOGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

पद

1

PRAKASH DUBE
(0474835)

Graduate
Teacher
std(6-8)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPHS BHOGAON , JINTUR ZPPS BHILAJ , JINTUR
(27170201902)
(27170202001)

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 ,Parbhani

पित,

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

PRAKASH DUBE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS BHOGAON
(27170201902)
Parbhani
JINTUR
ZPHS BHOGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANJAYKUMAR BOMBLE
(0816374)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS LIMBALA BHO
, JINTUR
(27170209601)

ZPPS SAKHARTALA
, JINTUR
(27170214301)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANJAYKUMAR BOMBLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS LIMBALA BHO
(27170209601)
Parbhani
JINTUR
ZPPS LIMBALA BHO

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

WAMAN RATHOD
(0807364)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS POKHARNI TANDA
, JINTUR
(27170213001)

ZPHS BHOGAON
, JINTUR
(27170201902)

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 ,Parbhani

पित,

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

WAMAN RATHOD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS POKHARNI TANDA
(27170213001)
Parbhani
JINTUR
ZPPS POKHARNI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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 WAKLE
(0147713)

Headmaster

ZPPS SAWANGI (MHA)
, JINTUR
(27170215201)

ZPPS MALEGAON
, JINTUR
(27170210001)

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 ,Parbhani

पित,

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

PRAKASH WAKLE.
(Headmaster)
ZPPS SAWANGI (MHA)
(27170215201)
Parbhani
JINTUR
ZPPS SAWANGI (MHA)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VILAS WAKALE
(0343711)

Headmaster

ZPPS MANKESHWAR
, JINTUR
(27170210801)

ZPPS PIMPALGAON
TANDA , JINTUR
(27170213301)

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 ,Parbhani

पित,

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

VILAS WAKALE.
(Headmaster)
ZPPS MANKESHWAR
(27170210801)
Parbhani
JINTUR
ZPPS MANKESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KAILASH PANDE
(0342723)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS YELDARI CAMP
, JINTUR
(27170217901)

ZPPS ANGALGAON
, JINTUR
(27170200801)

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 ,Parbhani

पित,

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

KAILASH PANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS YELDARI CAMP
(27170217901)
Parbhani
JINTUR
ZPPS YELDARI CAMP

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

LAXMAN CHAUDHARI
(0806806)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANKESHWAR
, JINTUR
(27170210801)

ZPPS AGHAVWADI
, JINTUR
(27170200401)

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 ,Parbhani

पित,

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

LAXMAN CHAUDHARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANKESHWAR
(27170210801)
Parbhani
JINTUR
ZPPS MANKESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 GHEWANDE
(0409446)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANKESHWAR
, JINTUR
(27170210801)

ZPPS BHOSI , JINTUR
(27170201001)

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 ,Parbhani

पित,

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

MEGHA GHEWANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANKESHWAR
(27170210801)
Parbhani
JINTUR
ZPPS MANKESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MINAKSHI DESHPANDE
(0090372)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS YELDARI CAMP
, JINTUR
(27170217902)

ZPPS SAWANGI (MHA)
, JINTUR
(27170215201)

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 ,Parbhani

पित,

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

MINAKSHI DESHPANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS YELDARI CAMP
(27170217902)
Parbhani
JINTUR
ZPHS YELDARI CAMP

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PARASARAM BILLARI
(0165374)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
Z.P.C.P.S.KEHAL , JINTUR
Teacher
(27170208001)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS YELDARI CAMP
, JINTUR
(27170217901)

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 ,Parbhani

पित,

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

PARASARAM BILLARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.C.P.S.KEHAL
(27170208001)
Parbhani
JINTUR
Z.P.C.P.S.KEHAL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RADHA KALE
(0228073)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
Z.P.C.P.S.KEHAL , JINTUR
Teacher
(27170208001)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MANKESHWAR
, JINTUR
(27170210801)

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 ,Parbhani

पित,

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

RADHA KALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.C.P.S.KEHAL
(27170208001)
Parbhani
JINTUR
Z.P.C.P.S.KEHAL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJABHAU SURYAWANSHI
(0366279)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HIVARKHEDA
, JINTUR
(27170205701)

ZPPS RUMNA J.
, GANGAKHED
(27170111701)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAJABHAU SURYAWANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HIVARKHEDA
(27170205701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS HIVARKHEDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SAKHARAM CHAVAN
(0090039)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS YELDARI CAMP
, JINTUR
(27170217902)

ZPPS YESEGAON
, JINTUR
(27170217801)

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 ,Parbhani

पित,

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

SAKHARAM CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS YELDARI CAMP
(27170217902)
Parbhani
JINTUR
ZPHS YELDARI CAMP

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SARSWATI PHOLE
(0345294)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MURUMKHEDA
, JINTUR
(27170210701)

CPS CHARTHANA
, JINTUR
(27170203401)

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 ,Parbhani

पित,

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

SARSWATI PHOLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MURUMKHEDA
(27170210701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS MURUMKHEDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHANKAR CHAVAN
(0813327)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS YELDARI CAMP
, JINTUR
(27170217901)

ZPPS YENOLI TANDA
, JINTUR
(27170218001)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHANKAR CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS YELDARI CAMP
(27170217901)
Parbhani
JINTUR
ZPPS YELDARI CAMP

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 DAYMA
(0802891)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS JOGITANDA , JINTUR
Teacher
(27170206701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHRIKANT DAYMA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS JOGITANDA
(27170206701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS JOGITANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUBHASH RATHOD
(0813319)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS YENOLI TANDA
, JINTUR
(27170218001)

ZPPS POKHARNI
, JINTUR
(27170212901)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUBHASH RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS YENOLI TANDA
(27170218001)
Parbhani
JINTUR
ZPPS YENOLI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TRIMBAK SWAMI
(0228076)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DHANORA KALE
Z.P.C.P.S.KEHAL , JINTUR
Teacher
, PURNA
(27170208001)
std(1-4/5)
(27170701901)

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 ,Parbhani

पित,

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

TRIMBAK SWAMI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.C.P.S.KEHAL
(27170208001)
Parbhani
JINTUR
Z.P.C.P.S.KEHAL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIMAL HADOLE
(0401828)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANKESHWAR
, JINTUR
(27170210801)

ZPPS YELDARI CAMP
, JINTUR
(27170217901)

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 ,Parbhani

पित,

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

VIMAL HADOLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANKESHWAR
(27170210801)
Parbhani
JINTUR
ZPPS MANKESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUBHASH DESHMUKH
(0385457)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MAKH , JINTUR
(27170210401)

ZPHS ZARI
, PARHBANI
(27170512703)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUBHASH DESHMUKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MAKH
(27170210401)
Parbhani
JINTUR
ZPPS MAKH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

DAGADU ASWARE
(0071555)

Headmaster

ZPPS PIMPRI RO , JINTUR
(27170212701)

ZPPS PIMPALGAON
SM. , PARHBANI
(27170507601)
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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 ,Parbhani

पित,

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

DAGADU ASWARE.
(Headmaster)
ZPPS PIMPRI RO
(27170212701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS PIMPRI RO

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

VITTHAL MORE
(0076410)

Headmaster

ZPPS KARWALI , JINTUR
(27170207501)

ZPPS KASAR , JINTUR
(27170207601)
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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 ,Parbhani

पित,

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

VITTHAL MORE.
(Headmaster)
ZPPS KARWALI
(27170207501)
Parbhani
JINTUR
ZPPS KARWALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

CHITRA GUBRE
(0385356)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KOK , JINTUR
(27170207401)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

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 ,Parbhani

पित,

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

CHITRA GUBRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KOK
(27170207401)
Parbhani
JINTUR
CPS KOK

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DATTA KALE
(0385441)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MAKH , JINTUR
(27170210401)

ZPPS BOYS
ERENDESHWAR
, PURNA
(27170702402)

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 ,Parbhani

पित,

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

DATTA KALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MAKH
(27170210401)
Parbhani
JINTUR
ZPPS MAKH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GANESH SHIRGADWAR
(0073876)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PIMPRI RO , JINTUR
Teacher
(27170212701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DEWALGAON
(AW. , MANWAT
(27170300501)

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 ,Parbhani

पित,

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

GANESH SHIRGADWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPRI RO
(27170212701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS PIMPRI RO

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SARODE
(0385384)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KOK , JINTUR
(27170207401)

ZPHS DUDHGAON
, JINTUR
(27170204002)

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 ,Parbhani

पित,

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

GANESH SARODE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KOK
(27170207401)
Parbhani
JINTUR
CPS KOK

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MILIND MATE
(0385452)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MAKH , JINTUR
(27170210401)

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

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 ,Parbhani

पित,

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

MILIND MATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MAKH
(27170210401)
Parbhani
JINTUR
ZPPS MAKH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MINAXI POTEKAR
(0385683)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS JAWLA KH , JINTUR
Teacher
(27170206601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MURUMBA
, PARHBANI
(27170506201)

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 ,Parbhani

पित,

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

MINAXI POTEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS JAWLA KH
(27170206601)
Parbhani
JINTUR
ZPPS JAWLA KH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAZEMA BEGAM ANSARI
(0700997)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KOK , JINTUR
(27170207401)

CPS KANYA PEDGAON
, PARHBANI
(27170507401)

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 ,Parbhani

पित,

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

NAZEMA BEGAM ANSARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KOK
(27170207401)
Parbhani
JINTUR
CPS KOK

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAUFSHA SHAHA
(0687302)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHRIRAMPUR
, JINTUR
(27170214601)

ZPPS KOK VASAHAT
, JINTUR
(27170207402)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAUFSHA SHAHA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHRIRAMPUR
(27170214601)
Parbhani
JINTUR
ZPPS SHRIRAMPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGEETA PATIL
(0075802)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KOK VASAHAT
, JINTUR
(27170207402)

ZPPS DAMPURI
, PARHBANI
(27170502102)

sf
e
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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 ,Parbhani

पित,

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

SANGEETA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KOK VASAHAT
(27170207402)
Parbhani
JINTUR
ZPPS KOK VASAHAT

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SWAGAT GADGE
(0071587)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PIMPRI RO , JINTUR
Teacher
(27170212701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BORWAND KH.
, PARHBANI
(27170501401)

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 ,Parbhani

पित,

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

SWAGAT GADGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPRI RO
(27170212701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS PIMPRI RO

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIKAS PANCHAL
(0385450)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KASAR , JINTUR
(27170207601)

ZPPS MALEGAON DU
, JINTUR
(27170210501)

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 ,Parbhani

पित,

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

VIKAS PANCHAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KASAR
(27170207601)
Parbhani
JINTUR
ZPPS KASAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

YUWATRAJ
SINDHIMESHRAM
(0385674)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS JAWLA KH , JINTUR
Teacher
(27170206601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS KAUSADI
, JINTUR
(27170207201)

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 ,Parbhani

पित,

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

YUWATRAJ SINDHIMESHRAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS JAWLA KH
(27170206601)
Parbhani
JINTUR
ZPPS JAWLA KH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

बदली झालेली शाळा व
तालुका

AQUEELA BEGUM KHAN
(0700993)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZILLA PARISHAD URDU
SCHOOL KOK , JINTUR
(27170207405)

Zilla Parishad Kanya
Prashala Parbhani
(Urdu) , PARBHANI
URC
(27171000522)

sf
e

1

r

िशकाचे नाव

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 ,Parbhani

पित,

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

AQUEELA BEGUM KHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILLA PARISHAD URDU SCHOOL KOK
(27170207405)
Parbhani
JINTUR
ZILLA PARISHAD URDU SCHOOL KOK

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANJABRAO DESHMUKH
(0398600)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS CHINCHOLI KALE
, JINTUR
(27170202701)

ZPHS BHOGAON
, JINTUR
(27170201902)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANJABRAO DESHMUKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS CHINCHOLI KALE
(27170202701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS CHINCHOLI KALE

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUREKHA GONARKAR
(0792334)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS CHANDAJ , JINTUR
(27170202601)

ZPPS PUNGLA
, JINTUR
(27170212101)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUREKHA GONARKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS CHANDAJ
(27170202601)
Parbhani
JINTUR
ZPPS CHANDAJ

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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 DOMBE
(0792422)

Headmaster

ZPPS NIWLI KH , JINTUR
(27170212001)

ZPPS REDAJ , JINTUR
(27170213701)

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 ,Parbhani

पित,

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

ASHOK DOMBE.
(Headmaster)
ZPPS NIWLI KH
(27170212001)
Parbhani
JINTUR
ZPPS NIWLI KH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

SHADULLA SHEIKH
(0432708)

Headmaster

ZPPS REDAJ , JINTUR
(27170213701)

ZPPS DHANORA KALE
, PURNA
(27170701901)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHADULLA SHEIKH.
(Headmaster)
ZPPS REDAJ
(27170213701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS REDAJ

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AARTI SHANKURWAR
(0792339)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS CHANDAJ , JINTUR
(27170202601)

CPS KOK , JINTUR
(27170207401)

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 ,Parbhani

पित,

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

AARTI SHANKURWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS CHANDAJ
(27170202601)
Parbhani
JINTUR
ZPPS CHANDAJ

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 DEVIDAS
MAROTRAO DUKARE
(0701797)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS REDAJ , JINTUR
(27170213701)

ZPPS SANPURI
, PARHBANI
(27170509401)

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 ,Parbhani

पित,

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

DEVIDAS DEVIDAS MAROTRAO DUKARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS REDAJ
(27170213701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS REDAJ

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GANPAT BILLARI
(0807595)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NIWLI KH , JINTUR
(27170212001)

ZPPS CHINCHOLI
KALE , JINTUR
(27170202701)

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 ,Parbhani

पित,

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

GANPAT BILLARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NIWLI KH
(27170212001)
Parbhani
JINTUR
ZPPS NIWLI KH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MILIND DEWARE
(0794787)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS REDAJ , JINTUR
(27170213701)

ZPPS DURDI
, PARHBANI
(27170503001)

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 ,Parbhani

पित,

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

MILIND DEWARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS REDAJ
(27170213701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS REDAJ

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NARENDRA UBALE
(0694393)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS CHINCHOLI KALE
, JINTUR
(27170202701)

ZPPS CHANDAJ
, JINTUR
(27170202601)

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 ,Parbhani

पित,

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

NARENDRA UBALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS CHINCHOLI KALE
(27170202701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS CHINCHOLI KALE

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NITA PEDDEWAD
(0228303)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS NIVLI BU , JINTUR
(27170211901)

ZPPS KANYA ZARI
, PARHBANI
(27170512702)

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 ,Parbhani

पित,

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

NITA PEDDEWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS NIVLI BU
(27170211901)
Parbhani
JINTUR
CPS NIVLI BU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PALLAVI PURI
(0477467)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SANGLEWADI
, JINTUR
(27170216201)

ZPPS NAGAPUR
, PARHBANI
(27170506301)

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

पित,

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

PALLAVI PURI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SANGLEWADI
(27170216201)
Parbhani
JINTUR
ZPPS SANGLEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRAVIN WATTAMWAR
(0810885)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WARNA , JINTUR
(27170216801)

ZPPS ZARI
, PARHBANI
(27170512701)

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 ,Parbhani

पित,

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

PRAVIN WATTAMWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WARNA
(27170216801)
Parbhani
JINTUR
ZPPS WARNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RACHNA DONGARE
(0699825)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NIWLI KH , JINTUR
(27170212001)

ZPPS SHEWDI
, JINTUR
(27170214201)
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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 ,Parbhani

पित,

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

RACHNA DONGARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NIWLI KH
(27170212001)
Parbhani
JINTUR
ZPPS NIWLI KH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMA DUKARE
(0694277)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MURUMKHEDA
ZPPS YESEGAON , JINTUR
Teacher
, JINTUR
(27170217801)
std(1-4/5)
(27170210701)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAMA DUKARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS YESEGAON
(27170217801)
Parbhani
JINTUR
ZPPS YESEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANDHYA HAKE
(0792337)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS CHANDAJ , JINTUR
(27170202601)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANDHYA HAKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS CHANDAJ
(27170202601)
Parbhani
JINTUR
ZPPS CHANDAJ

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 BALI
(0792336)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS CHANDAJ , JINTUR
(27170202601)

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

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 ,Parbhani

पित,

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

SAVITA BALI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS CHANDAJ
(27170202601)
Parbhani
JINTUR
ZPPS CHANDAJ

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 TEKULWAR
(0694274)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS YESEGAON , JINTUR
Teacher
(27170217801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MANKESHWAR
JO , JINTUR
(27170210901)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHIVAJI TEKULWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS YESEGAON
(27170217801)
Parbhani
JINTUR
ZPPS YESEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

MANIK CHAVAN
(0043663)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

Headmaster

ZIHLA PARISHAD CENTRAL
PRIMARY SCHOOL
PACHLEGAON , JINTUR
(27170212301)

CPS AMBARWADI
, JINTUR
(27170200701)

r

िशकाचे नाव

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 ,Parbhani

पित,

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

MANIK CHAVAN.
(Headmaster)
ZIHLA PARISHAD CENTRAL PRIMARY SCHOOL
PACHLEGAON
(27170212301)
Parbhani
JINTUR
ZIHLA PARISHAD CENTRAL PRIMARY SCHOOL
PACHLEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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 CHAVAN
(0297690)

Headmaster

ZPPS MALEGAON , JINTUR
(27170210001)

ZPPS SAWANGI (MHA)
, JINTUR
(27170215201)

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 ,Parbhani

पित,

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

PRAKASH CHAVAN.
(Headmaster)
ZPPS MALEGAON
(27170210001)
Parbhani
JINTUR
ZPPS MALEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

ASHROBA THAKARE
(0811003)

Headmaster

ZPPS BHILAJ , JINTUR
(27170202001)

ZPPS WADALI
, JINTUR
(27170217201)

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 ,Parbhani

पित,

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

ASHROBA THAKARE.
(Headmaster)
ZPPS BHILAJ
(27170202001)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BHILAJ

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

PANDHARINATH SANAP
(0807362)

Headmaster

ZPPS POKHARNI TANDA
, JINTUR
(27170213001)

CPS JAMB BU , JINTUR
(27170206301)

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 ,Parbhani

पित,

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

PANDHARINATH SANAP.
(Headmaster)
ZPPS POKHARNI TANDA
(27170213001)
Parbhani
JINTUR
ZPPS POKHARNI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PANDIT SHISODE
(0802918)

Headmaster

ZPPS LIMBALA BHO
, JINTUR
(27170209601)

CPS JOGWADA
, JINTUR
(27170206801)

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 ,Parbhani

पित,

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

PANDIT SHISODE.
(Headmaster)
ZPPS LIMBALA BHO
(27170209601)
Parbhani
JINTUR
ZPPS LIMBALA BHO

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALIRAM DEVLE
(0821974)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BELKHEDA , JINTUR
Teacher
(27170201401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MAKHNI
, GANGAKHED
(27170107101)

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 ,Parbhani

पित,

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

BALIRAM DEVLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BELKHEDA
(27170201401)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BELKHEDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BIBHISHAN RATHOD
(0190221)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZIHLA PARISHAD CENTRAL
ZPPS PANDHARGALA
PRIMARY SCHOOL
, JINTUR
PACHLEGAON , JINTUR
(27170213501)
(27170212301)

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 ,Parbhani

पित,

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

BIBHISHAN RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZIHLA PARISHAD CENTRAL PRIMARY SCHOOL
PACHLEGAON
(27170212301)
Parbhani
JINTUR
ZIHLA PARISHAD CENTRAL PRIMARY SCHOOL
PACHLEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DILIP SAKALKAR
(0372795)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PANGRI , JINTUR
(27170212401)

ZPPS YESEGAON
, JINTUR
(27170217801)

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 ,Parbhani

पित,

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

DILIP SAKALKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PANGRI
(27170212401)
Parbhani
JINTUR
ZPPS PANGRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GOVIND GAVHANE
(0698804)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DONWADA , JINTUR
Teacher
(27170203501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BAMNI , PURNA
(27170701401)

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 ,Parbhani

पित,

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

GOVIND GAVHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DONWADA
(27170203501)
Parbhani
JINTUR
ZPPS DONWADA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 JAGTAP
(0385511)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AKOLI , JINTUR
(27170200101)

ZPPS CHANDAJ
, JINTUR
(27170202601)

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 ,Parbhani

पित,

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

MANISHA JAGTAP.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AKOLI
(27170200101)
Parbhani
JINTUR
ZPPS AKOLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAVSAJI SHRAVANE
(0815553)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BALSA , JINTUR
(27170201101)

ZPPS DONWADA
, JINTUR
(27170203501)

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 ,Parbhani

पित,

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

NAVSAJI SHRAVANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BALSA
(27170201101)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BALSA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 RATHOD
(0821590)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MANMODI , JINTUR
Teacher
(27170209801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KURHADI
, JINTUR
(27170208401)

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 ,Parbhani

पित,

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

PRAKASH RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANMODI
(27170209801)
Parbhani
JINTUR
ZPPS MANMODI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESH GARUD
(0297682)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MALEGAON , JINTUR
Teacher
(27170210001)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SAKHARTALA
, JINTUR
(27170214301)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAMESH GARUD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MALEGAON
(27170210001)
Parbhani
JINTUR
ZPPS MALEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESHWAR KANDE
(0699435)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BELKHEDA , JINTUR
Teacher
(27170201401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MALEGAON
, JINTUR
(27170210001)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAMESHWAR KANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BELKHEDA
(27170201401)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BELKHEDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHIVAMBAR RODE
(0807854)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MATHLA , JINTUR
(27170209901)

ZPPS BORI , JINTUR
(27170201602)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHIVAMBAR RODE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MATHLA
(27170209901)
Parbhani
JINTUR
ZPPS MATHLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 TERKAR
(0385513)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AKOLI , JINTUR
(27170200101)

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHOBHA TERKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AKOLI
(27170200101)
Parbhani
JINTUR
ZPPS AKOLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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.

SOPAN KHATAL
(0414144)

1

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MALEGAON , JINTUR
Teacher
(27170210001)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZIHLA PARISHAD
CENTRAL PRIMARY
SCHOOL
PACHLEGAON
, JINTUR
(27170212301)

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 ,Parbhani

पित,

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

SOPAN KHATAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MALEGAON
(27170210001)
Parbhani
JINTUR
ZPPS MALEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TUKARAM GITTE
(0791529)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS MALEGAON TANDA
Teacher
, JINTUR
std(1-4/5)
(27170210101)

sf
e

अ. .

ZPPS SOS , JINTUR
(27170215701)

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 ,Parbhani

पित,

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

TUKARAM GITTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MALEGAON TANDA
(27170210101)
Parbhani
JINTUR
ZPPS MALEGAON TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TUKARAM RATHOD
(0043468)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZIHLA PARISHAD CENTRAL
PRIMARY SCHOOL
PACHLEGAON , JINTUR
(27170212301)

CPS AMBARWADI
, JINTUR
(27170200701)

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 ,Parbhani

पित,

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

TUKARAM RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZIHLA PARISHAD CENTRAL PRIMARY SCHOOL
PACHLEGAON
(27170212301)
Parbhani
JINTUR
ZIHLA PARISHAD CENTRAL PRIMARY SCHOOL
PACHLEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

YOGESH DESHMUKH
(0149799)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MANMODI , JINTUR
Teacher
(27170209801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS UKKALGAON
, MANWAT
(27170304901)

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 ,Parbhani

पित,

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

YOGESH DESHMUKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANMODI
(27170209801)
Parbhani
JINTUR
ZPPS MANMODI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KUMBHAR
(0686363)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UMRAD , JINTUR
(27170216601)

ZPPS DEOULGAON
GATH , SAILU
(27170801402)

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 ,Parbhani

पित,

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

ASHOK KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UMRAD
(27170216601)
Parbhani
JINTUR
ZPPS UMRAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KARDILE
(0803081)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WAZAR , JINTUR
(27170217301)

ZPPS BONDARGAON
, SONPETH
(27170900801)

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 ,Parbhani

पित,

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

GOVIND KARDILE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WAZAR
(27170217301)
Parbhani
JINTUR
ZPPS WAZAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JAYANAND MATRE
(0475860)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ASOLA , JINTUR
(27170200901)

ZPPS MANDHANI
, JINTUR
(27170211301)

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

पित,

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

JAYANAND MATRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ASOLA
(27170200901)
Parbhani
JINTUR
ZPPS ASOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KAVERI CHAPKE
(0821582)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SAIKHEDA (V)
, JINTUR
(27170215601)

ZPPS SAYALA
, PARHBANI
(27170509801)

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 ,Parbhani

पित,

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

KAVERI CHAPKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAIKHEDA (V)
(27170215601)
Parbhani
JINTUR
ZPPS SAIKHEDA (V)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADHUKAR EKHE
(0385495)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KORWADI TANDA
, JINTUR
(27170208801)

zp primary school
surpimpari
, PARHBANI
(27170510601)

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 ,Parbhani

पित,

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

MADHUKAR EKHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KORWADI TANDA
(27170208801)
Parbhani
JINTUR
ZPPS KORWADI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NILKANTH BOKADE
(0802930)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS SAWANGI BHA
, JINTUR
(27170215401)

ZPPS ANGALGAON
, JINTUR
(27170200801)

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 ,Parbhani

पित,

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

NILKANTH BOKADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS SAWANGI BHA
(27170215401)
Parbhani
JINTUR
CPS SAWANGI BHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RESHMA SUKALKAR
(0818033)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ASOLA , JINTUR
(27170200901)

ZPPS RAJWADI , SAILU
(27170806801)

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

पित,

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

RESHMA SUKALKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ASOLA
(27170200901)
Parbhani
JINTUR
ZPPS ASOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SACHIN SONDAWALE
(0803082)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WAZAR , JINTUR
(27170217301)

ZPPS KHANAPUR
, PARHBANI
(27170504901)

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 ,Parbhani

पित,

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

SACHIN SONDAWALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WAZAR
(27170217301)
Parbhani
JINTUR
ZPPS WAZAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SAMBHAJI SANAP
(0806909)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BELKHEDA (BHA)
, JINTUR
(27170202201)

ZPPS ARBUJWADI
, GANGAKHED
(27170100301)

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 ,Parbhani

पित,

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

SAMBHAJI SANAP.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BELKHEDA (BHA)
(27170202201)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BELKHEDA (BHA)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SONUNE
(0807496)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BHOGAON , JINTUR
Teacher
(27170201901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BHILAJ , JINTUR
(27170202001)

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 ,Parbhani

पित,

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

ARUN SONUNE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHOGAON
(27170201901)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BHOGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALASAHEB KAKADE
(0474964)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPHS BHOGAON , JINTUR
Teacher
(27170201902)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS NILA , PURNA
(27170706601)

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 ,Parbhani

पित,

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

BALASAHEB KAKADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS BHOGAON
(27170201902)
Parbhani
JINTUR
ZPHS BHOGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BANDU GAWALI
(0808110)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS POKHARNI , JINTUR
Teacher
(27170212901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PIMPRALA
, JINTUR
(27170212501)

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 ,Parbhani

पित,

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

BANDU GAWALI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS POKHARNI
(27170212901)
Parbhani
JINTUR
ZPPS POKHARNI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHASKAR THAKARE
(0811002)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PACHEGAON , JINTUR CPS ADGAON , JINTUR
Teacher
(27170212801)
(27170200301)
std(1-4/5)

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 ,Parbhani

पित,

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

BHASKAR THAKARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PACHEGAON
(27170212801)
Parbhani
JINTUR
ZPPS PACHEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANOBA GATTEWAR
(0807561)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MANDHANI , JINTUR ZPPS AKOLI , JINTUR
Teacher
(27170211301)
(27170200101)
std(1-4/5)

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 ,Parbhani

पित,

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

DNYANOBA GATTEWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANDHANI
(27170211301)
Parbhani
JINTUR
ZPPS MANDHANI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GANGUTAI PILLEWAD
(0343610)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BHILAJ , JINTUR
(27170202001)

CPS CHUDAWA
, PURNA
(27170701201)

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 ,Parbhani

पित,

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

GANGUTAI PILLEWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHILAJ
(27170202001)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BHILAJ

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GOVARDHAN MUNDE
(0156661)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SUKLI , JINTUR
(27170215101)

ZPPS JAITPURWADI
, PATHRI
(27170601901)

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 ,Parbhani

पित,

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

GOVARDHAN MUNDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SUKLI
(27170215101)
Parbhani
JINTUR
ZPPS SUKLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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.

JAGAN MAPARI
(0802922)

1

पद
Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

ZPPS LIMBALA BHO
, JINTUR
(27170209601)

ZIHLA PARISHAD
CENTRAL PRIMARY
SCHOOL
PACHLEGAON
, JINTUR
(27170212301)

r

िशकाचे नाव

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 ,Parbhani

पित,

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

JAGAN MAPARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS LIMBALA BHO
(27170209601)
Parbhani
JINTUR
ZPPS LIMBALA BHO

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PUNAM PARSEWAR
(0807498)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BHOGAON , JINTUR
Teacher
(27170201901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

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 ,Parbhani

पित,

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

PUNAM PARSEWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHOGAON
(27170201901)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BHOGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SARITA DESHPANDE
(0812207)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BHILAJ , JINTUR
(27170202001)

ZPPS NARSAPUR
, PARHBANI
(27170506801)

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 ,Parbhani

पित,

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

SARITA DESHPANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHILAJ
(27170202001)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BHILAJ

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAKUNTALA KHANDARE
(0811001)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PACHEGAON , JINTUR
Teacher
(27170212801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MALEGAON
, JINTUR
(27170210001)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHAKUNTALA KHANDARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PACHEGAON
(27170212801)
Parbhani
JINTUR
ZPPS PACHEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TRIVENI PANDIT
(0807500)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BHOGAON , JINTUR
Teacher
(27170201901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MANDHANI
, JINTUR
(27170211301)

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 ,Parbhani

पित,

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

TRIVENI PANDIT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHOGAON
(27170201901)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BHOGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ULHAS GOVANDE
(0197407)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS JUNUNWADI , JINTUR
Teacher
(27170207001)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS CHINCHOLI
DARADE , JINTUR
(27170203001)

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 ,Parbhani

पित,

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

ULHAS GOVANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS JUNUNWADI
(27170207001)
Parbhani
JINTUR
ZPPS JUNUNWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ANANT KULKARNI
(0802733)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

CPS UMRI , PARHBANI
(27170512001)

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 ,Parbhani

पित,

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

ANANT KULKARNI.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS BORI
(27170201601)
Parbhani
JINTUR
CPS BORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BHARAT SHAHANE
(0164637)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

ZPHS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508902)

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 ,Parbhani

पित,

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

BHARAT SHAHANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS BORI
(27170201601)
Parbhani
JINTUR
CPS BORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

CHANDRASHEKHAR
SHINDE
(0698092)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DHANORA DEVGAON
, JINTUR
(27170203701)

ZPPS NANDAPUR
, PARHBANI
(27170506401)

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

पित,

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

CHANDRASHEKHAR SHINDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DHANORA DEVGAON
(27170203701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS DHANORA DEVGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

GAIKWAD VITTHALRAO
(0822909)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS BORI , JINTUR
(27170201605)

ZPPS AMBETAKLI
, PARHBANI
(27170500301)

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 ,Parbhani

पित,

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

GAIKWAD VITTHALRAO.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS BORI
(27170201605)
Parbhani
JINTUR
ZPHS BORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

JYOTI ULEMALE
(0161396)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS BORI , JINTUR
(27170201605)

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)
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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 ,Parbhani

पित,

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

JYOTI ULEMALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS BORI
(27170201605)
Parbhani
JINTUR
ZPHS BORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

ASHOK KAREWAR
(0698097)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

Headmaster

ZPPS DHANORA DEVGAON
, JINTUR
(27170203701)

ZILLA PARISHAD
PRIMARY SCHOOL
JAMB , PARHBANI
(27170504001)

r

ि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 ,Parbhani

पित,

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

ASHOK KAREWAR.
(Headmaster)
ZPPS DHANORA DEVGAON
(27170203701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS DHANORA DEVGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

SATWAJI GHANSAWANT
(0794784)

Headmaster

ZPPS DOHRA , JINTUR
(27170203801)

ZPPS WARUD (NRU)
, JINTUR
(27170216701)
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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 ,Parbhani

पित,

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

SATWAJI GHANSAWANT.
(Headmaster)
ZPPS DOHRA
(27170203801)
Parbhani
JINTUR
ZPPS DOHRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHOOSHAN SHIMPLE
(0153811)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BORI , JINTUR
(27170201602)

CPS NIVLI BU
, JINTUR
(27170211901)
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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 ,Parbhani

पित,

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

BHOOSHAN SHIMPLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORI
(27170201602)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DAMODHAR THOMBRE
(0169908)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BORI , JINTUR
(27170201602)

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)
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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 ,Parbhani

पित,

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

DAMODHAR THOMBRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORI
(27170201602)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DEEPAK RUDRAWAR
(0164643)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

ZPPS NANDGAON KH.
, PARHBANI
(27170506601)

sf
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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 ,Parbhani

पित,

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

DEEPAK RUDRAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS BORI
(27170201601)
Parbhani
JINTUR
CPS BORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KASHINATH BHAKARE
(0813935)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GANPUR , JINTUR
(27170204901)

ZPPS POKHARNI
TANDA , JINTUR
(27170213001)

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 ,Parbhani

पित,

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

KASHINATH BHAKARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GANPUR
(27170204901)
Parbhani
JINTUR
ZPPS GANPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PADMAJA PARKAD
(0164700)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

ZPPS MUDA , JINTUR
(27170210201)

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 ,Parbhani

पित,

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

PADMAJA PARKAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS BORI
(27170201601)
Parbhani
JINTUR
CPS BORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PARMESHWAR LANGUTE
(0054774)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS BORI , JINTUR
(27170201605)

ZPPS GAWA , SAILU
(27170802101)
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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 ,Parbhani

पित,

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

PARMESHWAR LANGUTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS BORI
(27170201605)
Parbhani
JINTUR
ZPHS BORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RENUKA ENGADE
(0168119)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

CPS KANYA PEDGAON
, PARHBANI
(27170507401)

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 ,Parbhani

पित,

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

RENUKA ENGADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS BORI
(27170201601)
Parbhani
JINTUR
CPS BORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SADHANA PATKI
(0164743)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

ZPPS PIMPRI DE.
, PARHBANI
(27170508001)
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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 ,Parbhani

पित,

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

SADHANA PATKI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS BORI
(27170201601)
Parbhani
JINTUR
CPS BORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGEETA KADAM
(0167067)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

ZPHS BORI , JINTUR
(27170201605)
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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 ,Parbhani

पित,

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

SANGEETA KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS BORI
(27170201601)
Parbhani
JINTUR
CPS BORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGITA KHATAL
(0816011)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MUDA , JINTUR
(27170210201)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANGITA KHATAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MUDA
(27170210201)
Parbhani
JINTUR
ZPPS MUDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHANKAR KHISTE
(0802732)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

ZPPS BORI , JINTUR
(27170201602)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHANKAR KHISTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS BORI
(27170201601)
Parbhani
JINTUR
CPS BORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHUBHANGI PANDE
(0812684)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS NAGAPUR , JINTUR
Teacher
(27170211401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS KANYA PINGLI
, PARHBANI
(27170508101)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHUBHANGI PANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NAGAPUR
(27170211401)
Parbhani
JINTUR
ZPPS NAGAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUBHASH GUHADE
(0167079)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

ZPPS BORI , JINTUR
(27170201602)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUBHASH GUHADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS BORI
(27170201601)
Parbhani
JINTUR
CPS BORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 DAHALE
(0346473)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BORITANDA , JINTUR
Teacher
(27170201701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS NANDKHEDA
, PARHBANI
(27170506701)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUNIL DAHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORITANDA
(27170201701)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BORITANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SURAJ POUL
(0168032)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

ZPPS MAKHNI
, PURNA
(27170705901)

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 ,Parbhani

पित,

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

SURAJ POUL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS BORI
(27170201601)
Parbhani
JINTUR
CPS BORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

URMILA SHEWALKAR
(0169949)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BORI , JINTUR
(27170201602)

ZPPS WARNA , JINTUR
(27170216801)

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 ,Parbhani

पित,

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

URMILA SHEWALKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORI
(27170201602)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VISHWANATH BANSUDE
(0169954)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BORI , JINTUR
(27170201602)

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

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 ,Parbhani

पित,

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

VISHWANATH BANSUDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORI
(27170201602)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

YADHAV SAKHARE
(0168030)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

ZPPS MATHLA
, JINTUR
(27170209901)

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 ,Parbhani

पित,

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

YADHAV SAKHARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS BORI
(27170201601)
Parbhani
JINTUR
CPS BORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KAUSER AAZMI
MOHAMMAD
(0696812)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BORI(URDU) , JINTUR
(27170201619)

ZPHS JINTUR(URDU)
, JINTUR
(27170206257)

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 ,Parbhani

पित,

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

KAUSER AAZMI MOHAMMAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BORI(URDU)
(27170201619)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BORI(URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANANT PIMPRE
(0809457)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TAKALKHOPA
, JINTUR
(27170216501)

CPS ADGAON , JINTUR
(27170200301)

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 ,Parbhani

पित,

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

ANANT PIMPRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKALKHOPA
(27170216501)
Parbhani
JINTUR
ZPPS TAKALKHOPA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANUSAYA JADHAV
(0452657)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS AGHAVWADI , JINTUR
Teacher
(27170200401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPHS BHOGAON
, JINTUR
(27170201902)

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 ,Parbhani

पित,

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

ANUSAYA JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AGHAVWADI
(27170200401)
Parbhani
JINTUR
ZPPS AGHAVWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ASHOK DABHEKAR
(0818039)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS WADDHUTI WASAHAT
Teacher
(NEW) , JINTUR
std(1-4/5)
(27170217002)

sf
e

अ. .

ZPPS KARWALI
, JINTUR
(27170207501)

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 ,Parbhani

पित,

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

ASHOK DABHEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WADDHUTI WASAHAT (NEW)
(27170217002)
Parbhani
JINTUR
ZPPS WADDHUTI WASAHAT (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAOURISHANKAR
BHAGYAWANT
(0821799)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS ADGAON , JINTUR
(27170200301)

ZPPS ASEGAON
, JINTUR
(27170200201)

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 ,Parbhani

पित,

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

GAOURISHANKAR BHAGYAWANT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS ADGAON
(27170200301)
Parbhani
JINTUR
CPS ADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 BHAGYWANT
(0808118)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ADGAONTANDA
, JINTUR
(27170200501)

CPS ADGAON , JINTUR
(27170200301)

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 ,Parbhani

पित,

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

KUNDLIK BHAGYWANT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ADGAONTANDA
(27170200501)
Parbhani
JINTUR
ZPPS ADGAONTANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRATIBHA BHOSALE
(0822327)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DEVSADI , JINTUR
(27170204101)

ZPPS PINGLI
, PARHBANI
(27170508102)

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 ,Parbhani

पित,

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

PRATIBHA BHOSALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEVSADI
(27170204101)
Parbhani
JINTUR
ZPPS DEVSADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 JADHAV
(0824448)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BHUSAKWADI
, JINTUR
(27170201801)

ZPPS JOGALGAON
, PALAM
(27170402901)

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 ,Parbhani

पित,

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

SATISH JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHUSAKWADI
(27170201801)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BHUSAKWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SHANKHAPALE
(0027271)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BHUSAKWADI
, JINTUR
(27170201801)

ZPPS NAGAPUR
, JINTUR
(27170211401)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUNIL SHANKHAPALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHUSAKWADI
(27170201801)
Parbhani
JINTUR
ZPPS BHUSAKWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TRYAMBAK KARHALE
(0806634)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TAKALKHOPA
, JINTUR
(27170216501)

ZPPS WADDHUTI
WASAHAT (NEW)
, JINTUR
(27170217002)

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 ,Parbhani

पित,

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

TRYAMBAK KARHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKALKHOPA
(27170216501)
Parbhani
JINTUR
ZPPS TAKALKHOPA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VALIMOHAMAD SHAIKH
(0267272)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS ADGAON , JINTUR
(27170200301)

ZPPS PUNGLA TANDA
, JINTUR
(27170212201)

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 ,Parbhani

पित,

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

VALIMOHAMAD SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS ADGAON
(27170200301)
Parbhani
JINTUR
CPS ADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

YASHWANT KOKE
(0515720)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS CHINCHOLI DARADE
Teacher
, JINTUR
std(1-4/5)
(27170203001)

sf
e

अ. .

ZPPS PIMPLA
, PARHBANI
(27170507901)

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 ,Parbhani

पित,

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

YASHWANT KOKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS CHINCHOLI DARADE
(27170203001)
Parbhani
JINTUR
ZPPS CHINCHOLI DARADE

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

GOROBA BANSODE
(0239211)

Headmaster

ZPPS POHONDUL
, MANWAT
(27170303201)

CPS MANWATH
, MANWAT
(27170302201)

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 ,Parbhani

पित,

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

GOROBA BANSODE.
(Headmaster)
ZPPS POHONDUL
(27170303201)
Parbhani
MANWAT
ZPPS POHONDUL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

SHANKARRAO
MALWADKAR
(0057539)

Headmaster

CPS KEKARJAWALA
, MANWAT
(27170301701)

Z.P.P.S.BRANCH NO. 4
MANWATH , MANWAT
(27170302205)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHANKARRAO MALWADKAR.
(Headmaster)
CPS KEKARJAWALA
(27170301701)
Parbhani
MANWAT
CPS KEKARJAWALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

MAYADEVI GAIKWAD
(0257135)

Headmaster

Z.P.P.S.BRANCH NO. 4
MANWATH , MANWAT
(27170302205)

ZPPS UKKALGAON
, MANWAT
(27170304901)

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

पित,

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

MAYADEVI GAIKWAD.
(Headmaster)
Z.P.P.S.BRANCH NO. 4 MANWATH
(27170302205)
Parbhani
MANWAT
Z.P.P.S.BRANCH NO. 4 MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

SAJID SYED
(0793489)

Headmaster

ZPPS TADBORGAON
, MANWAT
(27170304601)

ZPPS SAYALA
, PARHBANI
(27170509801)
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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 ,Parbhani

पित,

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

SAJID SYED.
(Headmaster)
ZPPS TADBORGAON
(27170304601)
Parbhani
MANWAT
ZPPS TADBORGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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 CHINCHANE
(0130429)

Headmaster

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

CPS MANWATH , MANWAT ZPPS WADI , PATHRI
(27170302201)
(27170605101)
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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 ,Parbhani

पित,

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

SANJAY CHINCHANE.
(Headmaster)
CPS MANWATH
(27170302201)
Parbhani
MANWAT
CPS MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 DUKARE
(0806334)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANYA MANWATH
, MANWAT
(27170302206)

ZPPS BABULTAR
, PATHRI
(27170600401)

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 ,Parbhani

पित,

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

ASHOK DUKARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANYA MANWATH
(27170302206)
Parbhani
MANWAT
ZPPS KANYA MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHAUSAHEB CHAVAN
(0687129)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS MANWATH , MANWAT
Teacher
(27170302201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS SAWARGAON
, MANWAT
(27170304101)

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 ,Parbhani

पित,

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

BHAUSAHEB CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MANWATH
(27170302201)
Parbhani
MANWAT
CPS MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANOBA MASKE
(0793227)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KANYA
ZPPS KARANJI , MANWAT
Teacher
MANWATH , MANWAT
(27170301601)
std(1-4/5)
(27170302206)

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 ,Parbhani

पित,

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

DNYANOBA MASKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KARANJI
(27170301601)
Parbhani
MANWAT
ZPPS KARANJI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

FAHIMA KHATOON SYED
(0159803)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TADBORGAON
, MANWAT
(27170304601)

ZILLA PARISHAD
PRIMARY SCHOOL
JAMB , PARHBANI
(27170504001)

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 ,Parbhani

पित,

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

FAHIMA KHATOON SYED.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TADBORGAON
(27170304601)
Parbhani
MANWAT
ZPPS TADBORGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HANUMAN KALE
(0702467)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate BRANCH NO. 3 MANWATH
Teacher
, MANWAT
std(1-4/5)
(27170302204)

sf
e

अ. .

ZPPS BABULTAR
, PATHRI
(27170600401)

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 ,Parbhani

पित,

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

HANUMAN KALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
BRANCH NO. 3 MANWATH
(27170302204)
Parbhani
MANWAT
BRANCH NO. 3 MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KALPANA DESHPANDE
(0687104)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS MANWATH , MANWAT
Teacher
(27170302201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS KOLHA
, MANWAT
(27170301901)

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 ,Parbhani

पित,

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

KALPANA DESHPANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MANWATH
(27170302201)
Parbhani
MANWAT
CPS MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 RATHOD
(0792969)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate BRANCH NO. 2 MANWATH
Teacher
, MANWAT
std(1-4/5)
(27170302203)

sf
e

अ. .

ZPPS BRAHMAPURI
VIA LOHGAON
, PARHBANI
(27170501601)

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 ,Parbhani

पित,

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

KALPANA RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
BRANCH NO. 2 MANWATH
(27170302203)
Parbhani
MANWAT
BRANCH NO. 2 MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KANTA SAKHARE
(0687102)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS MANWATH , MANWAT
Teacher
(27170302201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS ITHLAPUR DE.
, PARHBANI
(27170503801)

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 ,Parbhani

पित,

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

KANTA SAKHARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MANWATH
(27170302201)
Parbhani
MANWAT
CPS MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KESHAV GIRI
(0793226)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KARANJI , MANWAT
Teacher
(27170301601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS MANWATH
, MANWAT
(27170302201)

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 ,Parbhani

पित,

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

KESHAV GIRI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KARANJI
(27170301601)
Parbhani
MANWAT
ZPPS KARANJI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MALTI DESHPANDE
(0812923)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TADBORGAON
, MANWAT
(27170304601)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

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 ,Parbhani

पित,

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

MALTI DESHPANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TADBORGAON
(27170304601)
Parbhani
MANWAT
ZPPS TADBORGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANGESH PAINJANE
(0309316)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z.P.P.S.BRANCH NO. 4
MANWATH , MANWAT
(27170302205)

BRANCH NO. 3
MANWATH , MANWAT
(27170302204)

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 ,Parbhani

पित,

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

MANGESH PAINJANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.P.S.BRANCH NO. 4 MANWATH
(27170302205)
Parbhani
MANWAT
Z.P.P.S.BRANCH NO. 4 MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANJUSHA JOSHI
(0687098)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS MANWATH , MANWAT
Teacher
(27170302201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS TARODAPATI
, PARHBANI
(27170511304)

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 ,Parbhani

पित,

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

MANJUSHA JOSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MANWATH
(27170302201)
Parbhani
MANWAT
CPS MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NARAYAN VAIDYA
(0159838)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TADBORGAON
, MANWAT
(27170304601)

ZPPS DHARMAPURI
, PARHBANI
(27170502501)

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 ,Parbhani

पित,

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

NARAYAN VAIDYA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TADBORGAON
(27170304601)
Parbhani
MANWAT
ZPPS TADBORGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PARMESHWAR JADHAV
(0793913)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RUDHI , MANWAT
(27170303701)

ZPPS UKKALGAON
, MANWAT
(27170304901)

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 ,Parbhani

पित,

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

PARMESHWAR JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RUDHI
(27170303701)
Parbhani
MANWAT
ZPPS RUDHI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESH MORE
(0792967)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate BRANCH NO. 2 MANWATH
Teacher
, MANWAT
std(1-4/5)
(27170302203)

sf
e

अ. .

ZPPS INDIRANAGAR
PATHRI , PATHRI
(27170603704)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAMESH MORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
BRANCH NO. 2 MANWATH
(27170302203)
Parbhani
MANWAT
BRANCH NO. 2 MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANDIP WATTAMWAR
(0687096)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS MANWATH , MANWAT
Teacher
(27170302201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508901)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANDIP WATTAMWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MANWATH
(27170302201)
Parbhani
MANWAT
CPS MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGITA PARWAT
(0347527)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RUDHI , MANWAT
(27170303701)

ZPPS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507402)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANGITA PARWAT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RUDHI
(27170303701)
Parbhani
MANWAT
ZPPS RUDHI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 PARBHANKAR
(0793225)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KARANJI , MANWAT
Teacher
(27170301601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS MANWATH
, MANWAT
(27170302201)

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 ,Parbhani

पित,

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

SANJAY PARBHANKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KARANJI
(27170301601)
Parbhani
MANWAT
ZPPS KARANJI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SARIKA DHAGE
(0687091)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS MANWATH , MANWAT
Teacher
(27170302201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS RUDHI
, MANWAT
(27170303701)

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 ,Parbhani

पित,

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

SARIKA DHAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MANWATH
(27170302201)
Parbhani
MANWAT
CPS MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SAVITRA BHOSALE
(0283603)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RUDHI , MANWAT
(27170303701)

ZPPS BOTHI
, GANGAKHED
(27170100501)

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 ,Parbhani

पित,

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

SAVITRA BHOSALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RUDHI
(27170303701)
Parbhani
MANWAT
ZPPS RUDHI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SAYEDAQUMARUNNISA
SAYED
(0687089)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS MANWATH , MANWAT
Teacher
(27170302201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS SINGNAPUR
, PARHBANI
(27170510101)

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 ,Parbhani

पित,

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

SAYEDAQUMARUNNISA SAYED.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MANWATH
(27170302201)
Parbhani
MANWAT
CPS MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHARADA SONAWANE
(0701528)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS MANWATH , MANWAT
Teacher
(27170302201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DEWALGAON
(AW. , MANWAT
(27170300501)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHARADA SONAWANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MANWATH
(27170302201)
Parbhani
MANWAT
CPS MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHOBHA JAGTAP
(0130379)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS KEKARJAWALA
ZPPS RATNAPUR , MANWAT
Teacher
, MANWAT
(27170303601)
std(1-4/5)
(27170301701)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHOBHA JAGTAP.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RATNAPUR
(27170303601)
Parbhani
MANWAT
ZPPS RATNAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 TAMANNA
(0793804)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z.P.P.S.BRANCH NO. 4
MANWATH , MANWAT
(27170302205)

CPS KOLHA
, MANWAT
(27170301901)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHOBHA TAMANNA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.P.S.BRANCH NO. 4 MANWATH
(27170302205)
Parbhani
MANWAT
Z.P.P.S.BRANCH NO. 4 MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHYAM WAGHMARE
(0793774)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RUDHI , MANWAT
(27170303701)

ZPPS MALIWADA
, PATHRI
(27170603706)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHYAM WAGHMARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RUDHI
(27170303701)
Parbhani
MANWAT
ZPPS RUDHI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 PADAMWAR
(0793728)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KHARBA , MANWAT
Teacher
(27170301501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS MANWATH
, MANWAT
(27170302201)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUNIL PADAMWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHARBA
(27170301501)
Parbhani
MANWAT
ZPPS KHARBA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUREKHA GANGASAGARE
(0806507)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANYA MANWATH
, MANWAT
(27170302206)

ZPPS MALIWADA
, PATHRI
(27170603706)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUREKHA GANGASAGARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANYA MANWATH
(27170302206)
Parbhani
MANWAT
ZPPS KANYA MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SWATI KAMBLE
(0793359)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS MANWATH , MANWAT
Teacher
(27170302201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BALSA KH.
, PARHBANI
(27170501001)

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 ,Parbhani

पित,

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

SWATI KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MANWATH
(27170302201)
Parbhani
MANWAT
CPS MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SWEETY KOKADWAR
(0701530)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS RATNAPUR , MANWAT
Teacher
(27170303601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KOTHALA
, MANWAT
(27170302101)

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 ,Parbhani

पित,

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

SWEETY KOKADWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RATNAPUR
(27170303601)
Parbhani
MANWAT
ZPPS RATNAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

USHA GAVALE
(0806283)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANYA MANWATH
, MANWAT
(27170302206)

ZPPS HATALWADI
, MANWAT
(27170300901)

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 ,Parbhani

पित,

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

USHA GAVALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANYA MANWATH
(27170302206)
Parbhani
MANWAT
ZPPS KANYA MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VILAS KHARAT
(0823734)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z.P.P.S.BRANCH NO. 4
MANWATH , MANWAT
(27170302205)

ZPPS KARANJI
, MANWAT
(27170301601)

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 ,Parbhani

पित,

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

VILAS KHARAT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.P.S.BRANCH NO. 4 MANWATH
(27170302205)
Parbhani
MANWAT
Z.P.P.S.BRANCH NO. 4 MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VISHNUDAS GARAD
(0793751)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RUDHI , MANWAT
(27170303701)

ZPPS KUMBHARI
, PARHBANI
(27170505201)
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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 ,Parbhani

पित,

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

VISHNUDAS GARAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RUDHI
(27170303701)
Parbhani
MANWAT
ZPPS RUDHI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

REHANABEGUM SAYED
(0688948)

Graduate
Teacher
std(6-8)

BRANCH NO. 1 MANWATH
, MANWAT
(27170302202)

ZP PS LOHGAON
(URDU) , PARHBANI
(27170505305)
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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 ,Parbhani

पित,

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

REHANABEGUM SAYED.
(Graduate Teacher std(6-8))
BRANCH NO. 1 MANWATH
(27170302202)
Parbhani
MANWAT
BRANCH NO. 1 MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

पद

1

SHAKIL SHAIKH
(0688929)

Graduate
Teacher
std(6-8)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPHS MULTIPURPOSE
BRANCH NO. 1 MANWATH
HIGHSCHOOL(URDU)
, MANWAT
, PARBHANI URC
(27170302202)
(27171000521)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHAKIL SHAIKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
BRANCH NO. 1 MANWATH
(27170302202)
Parbhani
MANWAT
BRANCH NO. 1 MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MEERMOHAMMAD ANSARI
(0689012)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate BRANCH NO. 1 MANWATH ZPPS KANYA PATHRI
Teacher
, MANWAT
(URDU) , PATHRI
std(1-4/5)
(27170302202)
(27170603750)

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 ,Parbhani

पित,

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

MEERMOHAMMAD ANSARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
BRANCH NO. 1 MANWATH
(27170302202)
Parbhani
MANWAT
BRANCH NO. 1 MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MOHAMMAD LAEEQUE
MOHAMMAD
(0808641)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZP CPS BRANCH
PATHRI (URDU)
, PATHRI
(27170603748)

Under Graduate BRANCH NO. 1 MANWATH
Teacher
, MANWAT
std(1-4/5)
(27170302202)

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 ,Parbhani

पित,

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

MOHAMMAD LAEEQUE MOHAMMAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
BRANCH NO. 1 MANWATH
(27170302202)
Parbhani
MANWAT
BRANCH NO. 1 MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MURTUZA MOHAMMAD
(0688991)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate BRANCH NO. 1 MANWATH
Teacher
, MANWAT
std(1-4/5)
(27170302202)

sf
e

अ. .

ZPPS ZARI URDU
, PARHBANI
(27170512709)

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 ,Parbhani

पित,

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

MURTUZA MOHAMMAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
BRANCH NO. 1 MANWATH
(27170302202)
Parbhani
MANWAT
BRANCH NO. 1 MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NIKHATPARVEEN SHAIKH
(0688944)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate BRANCH NO. 1 MANWATH
Teacher
, MANWAT
std(1-4/5)
(27170302202)

sf
e

अ. .

ZP PS PINGLI BA
(URDU) , PARHBANI
(27170508106)

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 ,Parbhani

पित,

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

NIKHATPARVEEN SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
BRANCH NO. 1 MANWATH
(27170302202)
Parbhani
MANWAT
BRANCH NO. 1 MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NUJHATANJUM ANSARI
(0689010)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate BRANCH NO. 1 MANWATH
Teacher
, MANWAT
std(1-4/5)
(27170302202)

sf
e

अ. .

ZPPS BRANCH NO. 2
JINTUR , JINTUR
(27170206205)

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 ,Parbhani

पित,

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

NUJHATANJUM ANSARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
BRANCH NO. 1 MANWATH
(27170302202)
Parbhani
MANWAT
BRANCH NO. 1 MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAHATPARVEEN ANSARI
(0688949)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate BRANCH NO. 1 MANWATH
Teacher
, MANWAT
std(1-4/5)
(27170302202)

sf
e

अ. .

Z P H S PATHRI
(URDU) , PATHRI
(27170603751)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAHATPARVEEN ANSARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
BRANCH NO. 1 MANWATH
(27170302202)
Parbhani
MANWAT
BRANCH NO. 1 MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RIZWANABEGUM SHAIKH
(0688939)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate BRANCH NO. 1 MANWATH
Teacher
, MANWAT
std(1-4/5)
(27170302202)

sf
e

अ. .

ZPPS BORI(URDU)
, JINTUR
(27170201619)

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 ,Parbhani

पित,

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

RIZWANABEGUM SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
BRANCH NO. 1 MANWATH
(27170302202)
Parbhani
MANWAT
BRANCH NO. 1 MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAHBAZ MOHAMMAD
(0688985)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate BRANCH NO. 1 MANWATH
Teacher
, MANWAT
std(1-4/5)
(27170302202)

sf
e

अ. .

ZPCPS BRANCH NO.1
JINTUR (URDU)
, JINTUR
(27170206258)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHAHBAZ MOHAMMAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
BRANCH NO. 1 MANWATH
(27170302202)
Parbhani
MANWAT
BRANCH NO. 1 MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BHARAT THOMBRE
(0239176)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DEWALGAON (AW.
, MANWAT
(27170300501)

ZPPS SAYALA
, PARHBANI
(27170509801)

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 ,Parbhani

पित,

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

BHARAT THOMBRE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DEWALGAON (AW.
(27170300501)
Parbhani
MANWAT
ZPPS DEWALGAON (AW.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DNYANOBA DESHMUKH
(0793920)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS UKKALGAON
, MANWAT
(27170304901)

ZPPS KANYA
MANWATH , MANWAT
(27170302206)

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 ,Parbhani

पित,

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

DNYANOBA DESHMUKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS UKKALGAON
(27170304901)
Parbhani
MANWAT
ZPPS UKKALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUBHASH SHENGULE
(0328756)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS PIMPALA , MANWAT
(27170303101)

ZPHS KANYA
PRASHALA
, PARBHANI URC
(27171000302)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUBHASH SHENGULE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS PIMPALA
(27170303101)
Parbhani
MANWAT
ZPPS PIMPALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

MUSHTAQ AHMED SHAIKH
(0177389)

Headmaster

ZPPS PALODI , MANWAT
(27170303001)

ZPPS WADI DAMAI
, PARHBANI
(27170512501)

sf
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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 ,Parbhani

पित,

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

MUSHTAQ AHMED SHAIKH.
(Headmaster)
ZPPS PALODI
(27170303001)
Parbhani
MANWAT
ZPPS PALODI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

RAMESH TAMBULE
(0793909)

Headmaster

ZPPS UKKALGAON
, MANWAT
(27170304901)

ZPPS RENAKHALI
, PATHRI
(27170604001)
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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 ,Parbhani

पित,

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

RAMESH TAMBULE.
(Headmaster)
ZPPS UKKALGAON
(27170304901)
Parbhani
MANWAT
ZPPS UKKALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ABHAY PAME
(0170449)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS SAWARGAON
, MANWAT
(27170304101)

ZPPS TURA , PATHRI
(27170604801)

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 ,Parbhani

पित,

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

ABHAY PAME.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS SAWARGAON
(27170304101)
Parbhani
MANWAT
CPS SAWARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI NILPATREWAR
(0245809)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DEWALGAON (AW.
, MANWAT
(27170300501)

CPS KANYA PINGLI
, PARHBANI
(27170508101)

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 ,Parbhani

पित,

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

BALAJI NILPATREWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEWALGAON (AW.
(27170300501)
Parbhani
MANWAT
ZPPS DEWALGAON (AW.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHAGWAN HARKAL
(0245513)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DEWALGAON (AW.
, MANWAT
(27170300501)

ZPPS SHEVADI
, MANWAT
(27170305501)
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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 ,Parbhani

पित,

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

BHAGWAN HARKAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEWALGAON (AW.
(27170300501)
Parbhani
MANWAT
ZPPS DEWALGAON (AW.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

CHANDRABHAN
TITIRMARE
(0280495)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AMBAIGAON (CH.)
, MANWAT
(27170300101)

ZPPS NUTAN PATHRI.
, PATHRI
(27170603702)
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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 ,Parbhani

पित,

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

CHANDRABHAN TITIRMARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AMBAIGAON (CH.)
(27170300101)
Parbhani
MANWAT
ZPPS AMBAIGAON (CH.)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DATTATRAY KARHALE
(0395100)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DEWALGAON (AW.
, MANWAT
(27170300501)

CPS KOK , JINTUR
(27170207401)

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 ,Parbhani

पित,

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

DATTATRAY KARHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEWALGAON (AW.
(27170300501)
Parbhani
MANWAT
ZPPS DEWALGAON (AW.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

EKNATH PANCHAL
(0207308)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SONULA , MANWAT
Teacher
(27170304501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SAWALI
, MANWAT
(27170304001)

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 ,Parbhani

पित,

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

EKNATH PANCHAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SONULA
(27170304501)
Parbhani
MANWAT
ZPPS SONULA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

EKNATH RAPELLIWAR
(0213584)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PALODI , MANWAT
(27170303001)

Z.P.P.S.BRANCH NO. 4
MANWATH , MANWAT
(27170302205)

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 ,Parbhani

पित,

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

EKNATH RAPELLIWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PALODI
(27170303001)
Parbhani
MANWAT
ZPPS PALODI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KUSHEBA GORE
(0700459)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS SAWARGAON
, MANWAT
(27170304101)

ZPPS JANGAMWADI
, MANWAT
(27170301201)

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 ,Parbhani

पित,

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

KUSHEBA GORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS SAWARGAON
(27170304101)
Parbhani
MANWAT
CPS SAWARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANDAKINI ARVIKAR
(0170493)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS SAWARGAON
, MANWAT
(27170304101)

ZPPS UKHLAD
, PARHBANI
(27170511901)

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 ,Parbhani

पित,

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

MANDAKINI ARVIKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS SAWARGAON
(27170304101)
Parbhani
MANWAT
CPS SAWARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAROTI GAVANE
(0697076)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANDEWADGAON
, MANWAT
(27170302301)

CPS KEKARJAWALA
, MANWAT
(27170301701)

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 ,Parbhani

पित,

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

MAROTI GAVANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANDEWADGAON
(27170302301)
Parbhani
MANWAT
ZPPS MANDEWADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PANDHJARINATH HOGE
(0689868)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SAWALI , MANWAT
(27170304001)

ZPPS KINHOLA
, PARHBANI
(27170505001)

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 ,Parbhani

पित,

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

PANDHJARINATH HOGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAWALI
(27170304001)
Parbhani
MANWAT
ZPPS SAWALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJKUMAR LANDE
(0793911)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UKKALGAON
, MANWAT
(27170304901)

CPS MANWATH
, MANWAT
(27170302201)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAJKUMAR LANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UKKALGAON
(27170304901)
Parbhani
MANWAT
ZPPS UKKALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAM DAGDU
(0820694)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UKKALGAON
, MANWAT
(27170304901)

Z.P.P.S.BRANCH NO. 4
MANWATH , MANWAT
(27170302205)
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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 ,Parbhani

पित,

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

RAM DAGDU.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UKKALGAON
(27170304901)
Parbhani
MANWAT
ZPPS UKKALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESH RENGE
(0701813)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PALODI , MANWAT
(27170303001)

ZPPS BHOGAON
, PARHBANI
(27170501201)
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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 ,Parbhani

पित,

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

RAMESH RENGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PALODI
(27170303001)
Parbhani
MANWAT
ZPPS PALODI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KSHIRSAGAR
(0280504)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AMBAIGAON (CH.)
, MANWAT
(27170300101)

ZPPS KINHOLA
, PARHBANI
(27170505001)
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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 ,Parbhani

पित,

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

SANJAY KSHIRSAGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AMBAIGAON (CH.)
(27170300101)
Parbhani
MANWAT
ZPPS AMBAIGAON (CH.)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAMRAO SAVANT
(0696963)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS JANGAMWADI
, MANWAT
(27170301201)

ZPPS TATTU JAWLA
, PARHBANI
(27170511401)

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 ,Parbhani

पित,

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

SHAMRAO SAVANT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS JANGAMWADI
(27170301201)
Parbhani
MANWAT
ZPPS JANGAMWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SOPAN NAIKNAWARE
(0280499)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AMBAIGAON (CH.)
, MANWAT
(27170300101)

ZPPS RUDHI
, MANWAT
(27170303701)

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 ,Parbhani

पित,

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

SOPAN NAIKNAWARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AMBAIGAON (CH.)
(27170300101)
Parbhani
MANWAT
ZPPS AMBAIGAON (CH.)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

URMILA JOGDAND
(0319041)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AMBAIGAON (CH.)
, MANWAT
(27170300101)

ZPPS MIRKHEL
, PARHBANI
(27170505901)

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 ,Parbhani

पित,

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

URMILA JOGDAND.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AMBAIGAON (CH.)
(27170300101)
Parbhani
MANWAT
ZPPS AMBAIGAON (CH.)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VARSHA KACHAVE
(0687892)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HATALWADI
, MANWAT
(27170300901)

ZPPS PALODI
, MANWAT
(27170303001)

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 ,Parbhani

पित,

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

VARSHA KACHAVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HATALWADI
(27170300901)
Parbhani
MANWAT
ZPPS HATALWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 GHATULE
(0701451)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BONDARWADI
, MANWAT
(27170300301)

ZPPS POHONDUL
, MANWAT
(27170303201)

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 ,Parbhani

पित,

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

VISHAL GHATULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BONDARWADI
(27170300301)
Parbhani
MANWAT
ZPPS BONDARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

पद

1

MASARAT FATEMA KHAN
(0793490)

Graduate
Teacher
std(6-8)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPPS TADBORGAON (URDU
BRANCH NO. 1
, MANWAT
MANWATH , MANWAT
(27170304603)
(27170302202)

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 ,Parbhani

पित,

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

MASARAT FATEMA KHAN.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS TADBORGAON (URDU
(27170304603)
Parbhani
MANWAT
ZPPS TADBORGAON (URDU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SAYEDMANZOOR QUADRI
(0283607)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS URDU PALODI
, MANWAT
(27170303002)

ZPPS BRANCH NO. 2
JINTUR , JINTUR
(27170206205)

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 ,Parbhani

पित,

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

SAYEDMANZOOR QUADRI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS URDU PALODI
(27170303002)
Parbhani
MANWAT
ZPPS URDU PALODI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SIBGATULLA KHAN
(0280082)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS URDU PALODI
, MANWAT
(27170303002)

Z P H S PATHRI
(URDU) , PATHRI
(27170603751)

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 ,Parbhani

पित,

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

SIBGATULLA KHAN.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS URDU PALODI
(27170303002)
Parbhani
MANWAT
ZPPS URDU PALODI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ABDUL ANSARI
(0213566)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS URDU PALODI
, MANWAT
(27170303002)

ZPPS KANYA PATHRI
(URDU) , PATHRI
(27170603750)

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 ,Parbhani

पित,

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

ABDUL ANSARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS URDU PALODI
(27170303002)
Parbhani
MANWAT
ZPPS URDU PALODI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AHMADIBEGUM
MOHAMMAD
(0793491)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS TADBORGAON (URDU
Teacher
, MANWAT
std(1-4/5)
(27170304603)

sf
e

अ. .

ZPPS ZARI URDU
, PARHBANI
(27170512709)

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 ,Parbhani

पित,

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

AHMADIBEGUM MOHAMMAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TADBORGAON (URDU
(27170304603)
Parbhani
MANWAT
ZPPS TADBORGAON (URDU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HUMERABEGUM CHAUSE
(0280052)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS URDU PALODI
, MANWAT
(27170303002)

ZPCPS SAILU(URDU)
, SAILU
(27170807563)

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 ,Parbhani

पित,

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

HUMERABEGUM CHAUSE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS URDU PALODI
(27170303002)
Parbhani
MANWAT
ZPPS URDU PALODI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MOHAHHADIMRAN ANSARI
(0280059)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS URDU PALODI
, MANWAT
(27170303002)

ZPPS BRANCH NO. 2
JINTUR , JINTUR
(27170206205)

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 ,Parbhani

पित,

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

MOHAHHADIMRAN ANSARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS URDU PALODI
(27170303002)
Parbhani
MANWAT
ZPPS URDU PALODI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MOHAMMADNIZAMUDDIN Under Graduate
SIDDIQUI
Teacher
(0280057)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

ZPPS URDU PALODI
, MANWAT
(27170303002)

ZPPS JAITAPUR
MOHALLA PATHRI
, PATHRI
(27170603743)

sf
e

1

िशकाचे नाव

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 ,Parbhani

पित,

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

MOHAMMADNIZAMUDDIN SIDDIQUI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS URDU PALODI
(27170303002)
Parbhani
MANWAT
ZPPS URDU PALODI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

बदली झालेली शाळा व
तालुका

QUADRI SAYEEDA BEGUM Under Graduate ZPPS TADBORGAON (URDU
ZP PS PEDGAON
QUADRI
Teacher
, MANWAT
(URDU) , PARHBANI
(0793494)
std(1-4/5)
(27170304603)
(27170507414)

sf
e

1

िशकाचे नाव
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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 ,Parbhani

पित,

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

QUADRI SAYEEDA BEGUM QUADRI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TADBORGAON (URDU
(27170304603)
Parbhani
MANWAT
ZPPS TADBORGAON (URDU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANUPAMA KESARI
(0057383)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KEKARJAWALA
, MANWAT
(27170301701)

ZPPS NUTAN PATHRI.
, PATHRI
(27170603702)

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 ,Parbhani

पित,

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

ANUPAMA KESARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KEKARJAWALA
(27170301701)
Parbhani
MANWAT
CPS KEKARJAWALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHAGWAN PATHRIKAR
(0692732)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KEKARJAWALA
, MANWAT
(27170301701)

ZPPS UJLAMBA
, PARHBANI
(27170511801)

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 ,Parbhani

पित,

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

BHAGWAN PATHRIKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KEKARJAWALA
(27170301701)
Parbhani
MANWAT
CPS KEKARJAWALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DATTATRAYA LENDAVE
(0057487)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KEKARJAWALA
, MANWAT
(27170301701)

ZPPS PIMPALGAON
THO. , PARHBANI
(27170507701)

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 ,Parbhani

पित,

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

DATTATRAYA LENDAVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KEKARJAWALA
(27170301701)
Parbhani
MANWAT
CPS KEKARJAWALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DEELIP KUKADE
(0057500)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KEKARJAWALA
, MANWAT
(27170301701)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

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 ,Parbhani

पित,

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

DEELIP KUKADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KEKARJAWALA
(27170301701)
Parbhani
MANWAT
CPS KEKARJAWALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KISHOR KANSHUKLE
(0792341)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ITALI , MANWAT
(27170301001)

ZPPS JAITPURWADI
, PATHRI
(27170601901)

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 ,Parbhani

पित,

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

KISHOR KANSHUKLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ITALI
(27170301001)
Parbhani
MANWAT
ZPPS ITALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADHAV MATRE
(0794207)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NAGARJAWALA
, MANWAT
(27170302701)

ZPPS KANYA
MANWATH , MANWAT
(27170302206)

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 ,Parbhani

पित,

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

MADHAV MATRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NAGARJAWALA
(27170302701)
Parbhani
MANWAT
ZPPS NAGARJAWALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANIK GIRAM
(0794636)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KEKARJAWALA
, MANWAT
(27170301701)

CPS PATHRI , PATHRI
(27170603701)

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 ,Parbhani

पित,

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

MANIK GIRAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KEKARJAWALA
(27170301701)
Parbhani
MANWAT
CPS KEKARJAWALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SARKATE
(0322615)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KUMHARI , MANWAT
Teacher
(27170301301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DHARMAPURI
, PARHBANI
(27170502501)

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 ,Parbhani

पित,

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

PANDURANG SARKATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KUMHARI
(27170301301)
Parbhani
MANWAT
ZPPS KUMHARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SHINGNE
(0696511)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KEKARJAWALA
, MANWAT
(27170301701)

ZPPS DHENGALI
PIMPALGAON , SAILU
(27170809201)

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 ,Parbhani

पित,

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

PRASHANT SHINGNE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KEKARJAWALA
(27170301701)
Parbhani
MANWAT
CPS KEKARJAWALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RABBANI SHAIKH
(0806951)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WAZUR (KH.)
, MANWAT
(27170305201)

ZPPS BABHULGAON
, PARHBANI
(27170500901)

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 ,Parbhani

पित,

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

RABBANI SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WAZUR (KH.)
(27170305201)
Parbhani
MANWAT
ZPPS WAZUR (KH.)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESH BIKKAD
(0367871)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KUMBHARI TANDA
, MANWAT
(27170301302)

ZPPS
TAKALGAVANTANDA
, PATHRI
(27170604601)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAMESH BIKKAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KUMBHARI TANDA
(27170301302)
Parbhani
MANWAT
ZPPS KUMBHARI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SMITA PATIL
(0792217)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ITALI , MANWAT
(27170301001)

ZPPS PARVA
, PARHBANI
(27170507201)

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 ,Parbhani

पित,

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

SMITA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ITALI
(27170301001)
Parbhani
MANWAT
ZPPS ITALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TULSIDAS PARIHAR
(0057546)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KEKARJAWALA
, MANWAT
(27170301701)

ZPPS NUTAN PATHRI.
, PATHRI
(27170603702)

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 ,Parbhani

पित,

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

TULSIDAS PARIHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KEKARJAWALA
(27170301701)
Parbhani
MANWAT
CPS KEKARJAWALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 PENSHANWAR
(0823622)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KINHOLA (BK.)
, MANWAT
(27170301801)

ZPPS BABULTAR
, PATHRI
(27170600401)

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 ,Parbhani

पित,

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

VISHAL PENSHANWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KINHOLA (BK.)
(27170301801)
Parbhani
MANWAT
ZPPS KINHOLA (BK.)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAJESHWAR WASALWAR
(0456368)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZILLA PARISHAD PRIMARY
SCHOOL SAWANGI MAGAR
, MANWAT
(27170304201)

ZPPS TAKALGAVAN
, PARHBANI
(27170510901)

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 ,Parbhani

पित,

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

RAJESHWAR WASALWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL SAWANGI MAGAR
(27170304201)
Parbhani
MANWAT
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL SAWANGI MAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

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

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUBHASH KOMPALWAR
(0514559)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS NARALAD , MANWAT
(27170302801)

ZPPS WADI DAMAI
, PARHBANI
(27170512501)

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 ,Parbhani

पित,

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

SUBHASH KOMPALWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS NARALAD
(27170302801)
Parbhani
MANWAT
ZPPS NARALAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VINOD GAIKWAD
(0076067)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SOMTHANA
, MANWAT
(27170304401)

ZPPS DEWALGAON
(AW. , MANWAT
(27170300501)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VINOD GAIKWAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SOMTHANA
(27170304401)
Parbhani
MANWAT
ZPPS SOMTHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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 HULUNGARE
(0442356)

Headmaster

ZPPS IRALAD , MANWAT
(27170301101)

ZPPS MANOLI
, MANWAT
(27170302601)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHOK HULUNGARE.
(Headmaster)
ZPPS IRALAD
(27170301101)
Parbhani
MANWAT
ZPPS IRALAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AMRUT DESHMUKH
(0364633)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS NARALAD , MANWAT
Teacher
(27170302801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS LOHGAON
, PARHBANI
(27170505301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AMRUT DESHMUKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NARALAD
(27170302801)
Parbhani
MANWAT
ZPPS NARALAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANIL SURYAVANSHI
(0028884)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SHEVADI , MANWAT
Teacher
(27170305501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PARDI
, MANWAT
(27170305401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANIL SURYAVANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHEVADI
(27170305501)
Parbhani
MANWAT
ZPPS SHEVADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALBHIM MATHELE
(0086640)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS ATTOLA , MANWAT
Teacher
(27170300201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS TADBORGAON
, MANWAT
(27170304601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALBHIM MATHELE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ATTOLA
(27170300201)
Parbhani
MANWAT
ZPPS ATTOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

CHATRABHUJ CHAVAN
(0207323)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZILLA PARISHAD PRIMARY
Under Graduate
SCHOOL SAWANGI MAGAR
Teacher
, MANWAT
std(1-4/5)
(27170304201)

sf
e

अ. .

ZPPS GAVA
, PARHBANI
(27170503201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

CHATRABHUJ CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL SAWANGI MAGAR
(27170304201)
Parbhani
MANWAT
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL SAWANGI MAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

CHITRAREKHA
MANWATKAR
(0701568)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KOLHA , MANWAT
(27170301901)

CPS KANYA PEDGAON
, PARHBANI
(27170507401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

CHITRAREKHA MANWATKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KOLHA
(27170301901)
Parbhani
MANWAT
CPS KOLHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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
BHADARGE
(0231338)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANWATH ROAD
(NEW) , MANWAT
(27170301903)

ZPPS SAKHAREWADI
, MANWAT
(27170303801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANESHWAR BHADARGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANWATH ROAD (NEW)
(27170301903)
Parbhani
MANWAT
ZPPS MANWATH ROAD (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KALIM SHAIKH
(0207291)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZILLA PARISHAD PRIMARY
Under Graduate
SCHOOL SAWANGI MAGAR
Teacher
, MANWAT
std(1-4/5)
(27170304201)

sf
e

अ. .

ZPPS BRAHMAPURI
VIA PEDGAON
, PARHBANI
(27170501701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KALIM SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL SAWANGI MAGAR
(27170304201)
Parbhani
MANWAT
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL SAWANGI MAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KAMAL KAMBALE
(0257104)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KOLHA , MANWAT
(27170301901)

BRANCH NO. 2
MANWATH , MANWAT
(27170302203)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAMAL KAMBALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KOLHA
(27170301901)
Parbhani
MANWAT
CPS KOLHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADHUKAR BACHUWAR
(0171638)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS KOLHA , MANWAT
(27170301902)

ZPHS ERENDESHWAR
, PURNA
(27170702403)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHUKAR BACHUWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS KOLHA
(27170301902)
Parbhani
MANWAT
ZPHS KOLHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KULKARNI
(0347553)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KOLHA , MANWAT
(27170301901)

ZPPS KOTHALA
, MANWAT
(27170302101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANISHA KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KOLHA
(27170301901)
Parbhani
MANWAT
CPS KOLHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MOBIN ABDUL
(0820876)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PARDI , MANWAT
(27170305401)

ZPHS JAMB
, PARHBANI
(27170504002)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MOBIN ABDUL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PARDI
(27170305401)
Parbhani
MANWAT
ZPPS PARDI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PALLAVI PATIL
(0347581)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KOLHA , MANWAT
(27170301901)

ZPPS BHOSA
, MANWAT
(27170300401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PALLAVI PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KOLHA
(27170301901)
Parbhani
MANWAT
CPS KOLHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAGHUNATH KARHALE
(0075943)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SOMTHANA
, MANWAT
(27170304401)

CPS UMRI , PARHBANI
(27170512001)

sf
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r

अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAGHUNATH KARHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SOMTHANA
(27170304401)
Parbhani
MANWAT
ZPPS SOMTHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RUPA SHILWANT
(0347567)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KOLHA , MANWAT
(27170301901)

ZPPS PEGARGAVAN
, PARHBANI
(27170507501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RUPA SHILWANT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KOLHA
(27170301901)
Parbhani
MANWAT
CPS KOLHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANJAYKUMAR JOSHI
(0696960)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RAJURA , MANWAT
(27170303301)

ZPPS SONNA
, PARHBANI
(27170510401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAYKUMAR JOSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAJURA
(27170303301)
Parbhani
MANWAT
ZPPS RAJURA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUBHASH KALE
(0696965)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KOLHAWADI
, MANWAT
(27170302001)

ZPPS TAKALGAVAN
, PARHBANI
(27170510901)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUBHASH KALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KOLHAWADI
(27170302001)
Parbhani
MANWAT
ZPPS KOLHAWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIVEK DEVSHATWAR
(0379437)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KOTHALA , MANWAT
Teacher
(27170302101)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS AMBAIGAON
(CH.) , MANWAT
(27170300101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIVEK DEVSHATWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KOTHALA
(27170302101)
Parbhani
MANWAT
ZPPS KOTHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DEEPAK KULKARNI
(0697082)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS LOHARA , MANWAT
(27170305301)

ZPHS KAUSADI
, JINTUR
(27170207203)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEEPAK KULKARNI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS LOHARA
(27170305301)
Parbhani
MANWAT
ZPPS LOHARA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MEENA GAUTAM
(0222878)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BHOSA , MANWAT
(27170300401)

ZPHS KANYA
PRASHALA
, PARBHANI URC
(27171000302)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEENA GAUTAM.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BHOSA
(27170300401)
Parbhani
MANWAT
ZPPS BHOSA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANGITA JOSHI
(0030370)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS MANGRUL (BK.)
, MANWAT
(27170302401)

ZPPS NANDAPUR
, PARHBANI
(27170506401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANGITA JOSHI.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS MANGRUL (BK.)
(27170302401)
Parbhani
MANWAT
CPS MANGRUL (BK.)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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 MAIND
(0697041)

Headmaster

ZPPS HATKARWADI
, MANWAT
(27170300801)

ZPPS DAMPURI
, GANGAKHED
(27170101901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHOK MAIND.
(Headmaster)
ZPPS HATKARWADI
(27170300801)
Parbhani
MANWAT
ZPPS HATKARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

KANU LAHIRE
(0794223)

Headmaster

ZPPS RAMPURI (BK.)
, MANWAT
(27170303501)

CPS KEKARJAWALA
, MANWAT
(27170301701)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KANU LAHIRE.
(Headmaster)
ZPPS RAMPURI (BK.)
(27170303501)
Parbhani
MANWAT
ZPPS RAMPURI (BK.)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

UDHAV CHAVAN
(0823628)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

Headmaster

Z.P.P.S .SARANGPUR
, MANWAT
(27170303901)

ZPPS BRAHMAPURI
VIA PATHRI
, PARHBANI
(27170501801)

r

ि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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UDHAV CHAVAN.
(Headmaster)
Z.P.P.S .SARANGPUR
(27170303901)
Parbhani
MANWAT
Z.P.P.S .SARANGPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KESHAV KHUDE
(0823593)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANGRUL CAMP
, MANWAT
(27170302402)

ZPPS THAR , MANWAT
(27170304801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KESHAV KHUDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANGRUL CAMP
(27170302402)
Parbhani
MANWAT
ZPPS MANGRUL CAMP

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANIK PURI
(0697080)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS LOHARA , MANWAT
Teacher
(27170305301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS RAMETAKLI
, MANWAT
(27170303401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANIK PURI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS LOHARA
(27170305301)
Parbhani
MANWAT
ZPPS LOHARA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 WASSEKAR
(0820854)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RAMPURI (BK.)
, MANWAT
(27170303501)

ZPPS GAUR , PURNA
(27170702901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANISHA WASSEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAMPURI (BK.)
(27170303501)
Parbhani
MANWAT
ZPPS RAMPURI (BK.)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 JOSHI
(0696955)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BHOSA , MANWAT
(27170300401)

ZPPS SONNA
, PARHBANI
(27170510401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANISHA JOSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHOSA
(27170300401)
Parbhani
MANWAT
ZPPS BHOSA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NITA KALUSE
(0794431)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RAMPURI (BK.)
, MANWAT
(27170303501)

ZPPS NIPANI TAKLI
, SAILU
(27170805701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NITA KALUSE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAMPURI (BK.)
(27170303501)
Parbhani
MANWAT
ZPPS RAMPURI (BK.)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRABHAKAR BIRAJDAR
(0697049)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HATKARWADI
, MANWAT
(27170300801)

ZPPS MASKEWADI
, GANGAKHED
(27170106501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRABHAKAR BIRAJDAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HATKARWADI
(27170300801)
Parbhani
MANWAT
ZPPS HATKARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRALHAD HAWA
(0810240)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RAMETAKLI
, MANWAT
(27170303401)

ZPPS HAKEWADI
, GANGAKHED
(27170104001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRALHAD HAWA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAMETAKLI
(27170303401)
Parbhani
MANWAT
ZPPS RAMETAKLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAM MEHATRE
(0696880)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z.P.P.S .SARANGPUR
, MANWAT
(27170303901)

ZPPS UJLAMBA
, PARHBANI
(27170511801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAM MEHATRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.P.S .SARANGPUR
(27170303901)
Parbhani
MANWAT
Z.P.P.S .SARANGPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANCHETI SHETE
(0209122)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HATKARWADI
, MANWAT
(27170300801)

ZPPS GAVA
, PARHBANI
(27170503201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANCHETI SHETE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HATKARWADI
(27170300801)
Parbhani
MANWAT
ZPPS HATKARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 RATHOD
(0220910)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RAMPURI (BK.)
, MANWAT
(27170303501)

ZPPS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508901)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAVITA RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAMPURI (BK.)
(27170303501)
Parbhani
MANWAT
ZPPS RAMPURI (BK.)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

AJIT KHARKAR
(0023449)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MANOLI , MANWAT
(27170302601)

ZPPS POHETAKLI
, PATHRI
(27170603801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AJIT KHARKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MANOLI
(27170302601)
Parbhani
MANWAT
ZPPS MANOLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ALKA SATPUTE
(0806284)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KANYA MANWATH
, MANWAT
(27170302206)

ZPPS UKKALGAON
, MANWAT
(27170304901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ALKA SATPUTE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KANYA MANWATH
(27170302206)
Parbhani
MANWAT
ZPPS KANYA MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BHARAT SAWANE
(0130411)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS RATNAPUR , MANWAT
(27170303601)

ZPPS RENAPUR
, PATHRI
(27170604101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHARAT SAWANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS RATNAPUR
(27170303601)
Parbhani
MANWAT
ZPPS RATNAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DATTATRAY JOJARE
(0812928)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS TADBORGAON
, MANWAT
(27170304601)

CPS MATEGAON
, PURNA
(27170706201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DATTATRAY JOJARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS TADBORGAON
(27170304601)
Parbhani
MANWAT
ZPPS TADBORGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MADHAVI RATHOD
(0687099)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS MANWATH , MANWAT
(27170302201)

ZPPS MALIWADA
, PATHRI
(27170603706)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHAVI RATHOD.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS MANWATH
(27170302201)
Parbhani
MANWAT
CPS MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

MANIK GHATUL
(0351211)

Graduate
Teacher
std(6-8)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPPS KANYA
CPS MANWATH , MANWAT
MANWATH , MANWAT
(27170302201)
(27170302206)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANIK GHATUL.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS MANWATH
(27170302201)
Parbhani
MANWAT
CPS MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MANOJ WANGIKAR
(0338717)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS MANWATH , MANWAT
(27170302201)

ZPPS ZARI , PATHRI
(27170605401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANOJ WANGIKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS MANWATH
(27170302201)
Parbhani
MANWAT
CPS MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PATINGRAO KHOKLE
(0280497)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS TADBORGAON
, MANWAT
(27170304601)

ZPPS KATNESHWAR
, PURNA
(27170704401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PATINGRAO KHOKLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS TADBORGAON
(27170304601)
Parbhani
MANWAT
ZPPS TADBORGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

NILU PAWAR
(0697325)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS NAGARJAWALA
, MANWAT
(27170302701)

ZPPS ZARI , PATHRI
(27170605401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NILU PAWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS NAGARJAWALA
(27170302701)
Parbhani
MANWAT
ZPPS NAGARJAWALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SURESH IKHE
(0057561)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS KEKARJAWALA
, MANWAT
(27170301701)

ZPPS MALIWADA
, PATHRI
(27170603706)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURESH IKHE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS KEKARJAWALA
(27170301701)
Parbhani
MANWAT
CPS KEKARJAWALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

UTTAM DUGANE
(0809399)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS KEKARJAWALA
, MANWAT
(27170301701)

ZPPS ZARI , PATHRI
(27170605401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UTTAM DUGANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS KEKARJAWALA
(27170301701)
Parbhani
MANWAT
CPS KEKARJAWALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

VISHWANATH BHISE
(0808304)

Headmaster

ZPPS ADGAON , PALAM
(27170400401)

ZPPS MANKADEVI
, GANGAKHED
(27170107201)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VISHWANATH BHISE.
(Headmaster)
ZPPS ADGAON
(27170400401)
Parbhani
PALAM
ZPPS ADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

BHAGWAN RATHOD
(0057656)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

Headmaster

ZPPS PUYUNI , PALAM
(27170404801)

CPS KANYA
RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108601)

r

िशकाचे नाव

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHAGWAN RATHOD.
(Headmaster)
ZPPS PUYUNI
(27170404801)
Parbhani
PALAM
ZPPS PUYUNI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AMOL DIXIT
(0297402)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHORAS , PALAM
(27170403501)

ZPPS DIGRAS , PALAM
(27170401501)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AMOL DIXIT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHORAS
(27170403501)
Parbhani
PALAM
ZPPS KHORAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ATUL RANVIR
(0701519)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WADI BK. , PALAM
(27170408001)

ZPPS PANGRA
, PURNA
(27170706801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ATUL RANVIR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WADI BK.
(27170408001)
Parbhani
PALAM
ZPPS WADI BK.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 LANDAGE
(0297371)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHORAS , PALAM
(27170403501)

ZPPS GAUR , PURNA
(27170702901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABAN LANDAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHORAS
(27170403501)
Parbhani
PALAM
ZPPS KHORAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHAGWAT PADKONDE
(0792325)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS GIRLS PALAM , PALAM
Teacher
(27170404701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PENDU BK.
, PALAM
(27170405201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHAGWAT PADKONDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS GIRLS PALAM
(27170404701)
Parbhani
PALAM
CPS GIRLS PALAM

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

CHANDRAKANT SHINDE
(0027457)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHORAS , PALAM
(27170403501)

ZPPS GHATANGRA
, GANGAKHED
(27170103601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

CHANDRAKANT SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHORAS
(27170403501)
Parbhani
PALAM
ZPPS KHORAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DEEPAK PATKI
(0057684)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PUYUNI , PALAM
(27170404801)

CPS FARKANDA
, PALAM
(27170402201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEEPAK PATKI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PUYUNI
(27170404801)
Parbhani
PALAM
ZPPS PUYUNI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KASHINATH GAYAL
(0057732)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PUYUNI , PALAM
(27170404801)

ZPPS SHIRPUR
, PALAM
(27170407101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KASHINATH GAYAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PUYUNI
(27170404801)
Parbhani
PALAM
ZPPS PUYUNI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KAVITA ANDHALE
(0692740)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WADI BK. , PALAM
(27170408001)

ZPPS PIMPALDARI
, GANGAKHED
(27170108201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAVITA ANDHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WADI BK.
(27170408001)
Parbhani
PALAM
ZPPS WADI BK.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAROTI POUL
(0698014)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS PALAM , PALAM
(27170404703)

CPS GIRLS PALAM
, PALAM
(27170404701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAROTI POUL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS PALAM
(27170404703)
Parbhani
PALAM
ZPHS PALAM

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MEERABAI KARALE
(0027516)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS GIRLS PALAM , PALAM
Teacher
(27170404701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS
PETHPIMPALGAON
, PALAM
(27170404901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEERABAI KARALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS GIRLS PALAM
(27170404701)
Parbhani
PALAM
CPS GIRLS PALAM

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MUKTABAI BICHKULE
(0057739)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PUYUNI , PALAM
(27170404801)

ZPPS FALA , PALAM
(27170402101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MUKTABAI BICHKULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PUYUNI
(27170404801)
Parbhani
PALAM
ZPPS PUYUNI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAGNATH HAKE
(0697575)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PETHPIMPALGAON
Teacher
, PALAM
std(1-4/5)
(27170404901)

sf
e

अ. .

CPS GIRLS PALAM
, PALAM
(27170404701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAGNATH HAKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PETHPIMPALGAON
(27170404901)
Parbhani
PALAM
ZPPS PETHPIMPALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAGORAO THAKARE
(0342862)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPHS PETH PIMPALGAON
ZPPS DUTKA , PALAM
Teacher
, PALAM
(27170401401)
std(1-4/5)
(27170404902)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAGORAO THAKARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS PETH PIMPALGAON
(27170404902)
Parbhani
PALAM
ZPHS PETH 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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PETKAR VYANKATRAO
(0810539)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WADI BK. , PALAM
(27170408001)

ZPPS FALA , PALAM
(27170402101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PETKAR VYANKATRAO.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WADI BK.
(27170408001)
Parbhani
PALAM
ZPPS WADI BK.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRADIP SIRASKAR
(0057756)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PUYUNI , PALAM
(27170404801)

CPS FARKANDA
, PALAM
(27170402201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRADIP SIRASKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PUYUNI
(27170404801)
Parbhani
PALAM
ZPPS PUYUNI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRERNA PHAD
(0027449)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS TABULGAON , PALAM
Teacher
(27170407301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS WADI BK.
, PALAM
(27170408001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRERNA PHAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TABULGAON
(27170407301)
Parbhani
PALAM
ZPPS TABULGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESH LINGANWAR
(0342802)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPHS PETH PIMPALGAON
Teacher
, PALAM
std(1-4/5)
(27170404902)

sf
e

अ. .

ZPPS GOVINDPUR
, PURNA
(27170703101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMESH LINGANWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS PETH PIMPALGAON
(27170404902)
Parbhani
PALAM
ZPHS PETH 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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAMBHUDEV KUNDGIR
(0436545)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MUDKHED , PALAM
Teacher
(27170404001)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS MARDASGAON
, GANGAKHED
(27170106601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAMBHUDEV KUNDGIR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MUDKHED
(27170404001)
Parbhani
PALAM
ZPPS MUDKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHANKAR CHATE
(0477484)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SARFARAZPUR
, PALAM
(27170406001)

ZPPS DAMPURI
, GANGAKHED
(27170101901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHANKAR CHATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SARFARAZPUR
(27170406001)
Parbhani
PALAM
ZPPS SARFARAZPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHEKH IBRAHIM MUJAWAR
(0027463)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHORAS , PALAM
(27170403501)

ZPPS JAWALA , PALAM
(27170402801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHEKH IBRAHIM MUJAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHORAS
(27170403501)
Parbhani
PALAM
ZPPS KHORAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SIDDHARTH KHANDARE
(0221695)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS JAWALA , PALAM
(27170402801)

ZPPS DIGRAS , PALAM
(27170401501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SIDDHARTH KHANDARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS JAWALA
(27170402801)
Parbhani
PALAM
ZPPS JAWALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUBHADRA MAHAKE
(0688841)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS JAWALA , PALAM
(27170402801)

ZPPS ADGAON
, PALAM
(27170400401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUBHADRA MAHAKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS JAWALA
(27170402801)
Parbhani
PALAM
ZPPS JAWALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TOLABAI TONDARE
(0792315)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS GIRLS PALAM , PALAM
Teacher
(27170404701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS DEOULGAON
, PURNA
(27170701601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TOLABAI TONDARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS GIRLS PALAM
(27170404701)
Parbhani
PALAM
CPS GIRLS PALAM

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 PANDEWAD
(0057765)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PUYUNI , PALAM
(27170404801)

ZPPS SATEGAON
, PALAM
(27170406301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UTTAM PANDEWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PUYUNI
(27170404801)
Parbhani
PALAM
ZPPS PUYUNI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UTTAM GADGILE
(0027524)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS GIRLS PALAM , PALAM ZPPS SAILU , PALAM
Teacher
(27170404701)
(27170406401)
std(1-4/5)

sf
e

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UTTAM GADGILE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS GIRLS PALAM
(27170404701)
Parbhani
PALAM
CPS GIRLS PALAM

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

YESHVANT DHULGUNDE
(0477510)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SARFARAZPUR
, PALAM
(27170406001)

ZPPS TABULGAON
, PALAM
(27170407301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

YESHVANT DHULGUNDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SARFARAZPUR
(27170406001)
Parbhani
PALAM
ZPPS SARFARAZPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DEVIDAS SIRKANWAD
(0258162)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SATEGAON , PALAM
(27170406301)

CPS DHANGARTAKLI
, PURNA
(27170701801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEVIDAS SIRKANWAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SATEGAON
(27170406301)
Parbhani
PALAM
ZPPS SATEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KASHINATH SHINGARE
(0792089)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS PETH SHIVANI
, PALAM
(27170405002)

ZPPS SATEGAON
, PALAM
(27170406301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KASHINATH SHINGARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS PETH SHIVANI
(27170405002)
Parbhani
PALAM
ZPHS PETH SHIVANI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PRALHAD SHINDE
(0696795)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SAILU , PALAM
(27170406401)

ZPPS KHARAB
DHANORA , PALAM
(27170403601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRALHAD SHINDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SAILU
(27170406401)
Parbhani
PALAM
ZPPS SAILU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANGITA RAUT
(0383552)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS PETH SHIVANI
, PALAM
(27170405002)

ZPHS PALAM , PALAM
(27170404703)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANGITA RAUT.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS PETH SHIVANI
(27170405002)
Parbhani
PALAM
ZPHS PETH SHIVANI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SATISH KAMBLE
(0696929)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SATEGAON , PALAM
(27170406301)

ZPPS MIRKHEL
, PARHBANI
(27170505901)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SATISH KAMBLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SATEGAON
(27170406301)
Parbhani
PALAM
ZPPS SATEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SATYAWAN PANCHAL
(0488220)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS PETH SHIVANI
, PALAM
(27170405002)

ZPPS UKKADGAON
, PALAM
(27170407801)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SATYAWAN PANCHAL.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS PETH SHIVANI
(27170405002)
Parbhani
PALAM
ZPHS PETH SHIVANI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

BHAGWAT PITALE
(0823650)

Headmaster

ZPPS SAILU , PALAM
(27170406401)

ZPPS NARLAD
, GANGAKHED
(27170107501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHAGWAT PITALE.
(Headmaster)
ZPPS SAILU
(27170406401)
Parbhani
PALAM
ZPPS SAILU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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 RAUT
(0696700)

Headmaster

ZPPS SATEGAON , PALAM
(27170406301)

ZPPS MUMBAR
, PURNA
(27170706301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UTTAM RAUT.
(Headmaster)
ZPPS SATEGAON
(27170406301)
Parbhani
PALAM
ZPPS SATEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BABU CHAVAN
(0421525)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NARHATWADI
, PALAM
(27170406103)

ZPPS SAWANGI BHU.
, PALAM
(27170406901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABU CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NARHATWADI
(27170406103)
Parbhani
PALAM
ZPPS NARHATWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAJANAN KHARODE
(0385286)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SADALAPUR , PALAM
Teacher
(27170406101)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS GANESHWADI
, PALAM
(27170402401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAJANAN KHARODE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SADALAPUR
(27170406101)
Parbhani
PALAM
ZPPS SADALAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAJANAN GURUSTHALE
(0792895)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PENDU KHU , PALAM
Teacher
(27170405101)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SAYALA PA.
, PALAM
(27170406801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAJANAN GURUSTHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PENDU KHU
(27170405101)
Parbhani
PALAM
ZPPS PENDU KHU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GANESH MATKAMWAD
(0686675)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KANTHESHWAR
ZPPS PENDU BK. , PALAM
Teacher
, PURNA
(27170405201)
std(1-4/5)
(27170704301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH MATKAMWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PENDU BK.
(27170405201)
Parbhani
PALAM
ZPPS PENDU BK.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GANESH GANESH
Under Graduate
ZPPS WANWADI , PALAM
MAROTIRAO RACHEWAR
Teacher
(27170406102)
(0246892)
std(1-4/5)

sf
e

1

िशकाचे नाव

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

अ. .

ZPPS DHOTRA
, PURNA
(27170702201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH GANESH MAROTIRAO RACHEWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WANWADI
(27170406102)
Parbhani
PALAM
ZPPS WANWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JAISHRI KOTALWAR
(0307494)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SADALAPUR , PALAM ZPPS PUYUNI , PALAM
Teacher
(27170406101)
(27170404801)
std(1-4/5)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAISHRI KOTALWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SADALAPUR
(27170406101)
Parbhani
PALAM
ZPPS SADALAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KAMAL SWAMI
(0692455)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PENDU BK. , PALAM
Teacher
(27170405201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SAYALA PA.
, PALAM
(27170406801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAMAL SWAMI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PENDU BK.
(27170405201)
Parbhani
PALAM
ZPPS PENDU BK.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KRISHNA DHARMADHIKARI
(0513263)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SAILU , PALAM
(27170406401)

ZPPS GULKHAND
, PALAM
(27170408801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KRISHNA DHARMADHIKARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAILU
(27170406401)
Parbhani
PALAM
ZPPS SAILU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 PATIL
(0398246)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANGIRWADI
, PALAM
(27170408401)

ZPPS UGHDEWADI
NEW , GANGAKHED
(27170110601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHADEV PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANGIRWADI
(27170408401)
Parbhani
PALAM
ZPPS MANGIRWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PANDURANG GAIKWAD
(0700727)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SAILU , PALAM
(27170406401)

ZPPS KHARAB
DHANORA , PALAM
(27170403601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDURANG GAIKWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAILU
(27170406401)
Parbhani
PALAM
ZPPS SAILU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PANDURANG MUNDE
(0182629)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS VANI
ZPPS PENDU BK. , PALAM
Teacher
PIMPALGAON , PALAM
(27170405201)
std(1-4/5)
(27170408501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDURANG MUNDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PENDU BK.
(27170405201)
Parbhani
PALAM
ZPPS PENDU BK.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 LANDAGE
(0802967)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PENDU BK. , PALAM
Teacher
(27170405201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MOZAMABAD
TANDA , PALAM
(27170404201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH LANDAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PENDU BK.
(27170405201)
Parbhani
PALAM
ZPPS PENDU BK.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 DHAGE
(0150965)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PENDU BK. , PALAM
Teacher
(27170405201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SADALAPUR
, PALAM
(27170406101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAMBHAJI DHAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PENDU BK.
(27170405201)
Parbhani
PALAM
ZPPS PENDU BK.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHEELA KULKARNI
(0513270)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SAILU , PALAM
(27170406401)

ZPPS GULKHAND
, PALAM
(27170408801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHEELA KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAILU
(27170406401)
Parbhani
PALAM
ZPPS SAILU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 BIRADAR
(0150930)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SATEGAON , PALAM
Teacher
(27170406301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS FATTUNAIK
TANDA , PALAM
(27170402001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI BIRADAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SATEGAON
(27170406301)
Parbhani
PALAM
ZPPS SATEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUDHAKAR WANKHEDE
(0794810)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SAILU , PALAM
(27170406401)

ZPPS WANWADI
, PALAM
(27170406102)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUDHAKAR WANKHEDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAILU
(27170406401)
Parbhani
PALAM
ZPPS SAILU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VASANT RAUT
(0794809)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SAILU , PALAM
(27170406401)

ZPPS WANWADI
, PALAM
(27170406102)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VASANT RAUT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAILU
(27170406401)
Parbhani
PALAM
ZPPS SAILU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VASANT GHOGARE
(0688837)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS PETH SHIVANI
, PALAM
(27170405001)

ZPPS MOZMABAD
, PALAM
(27170404101)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VASANT GHOGARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS PETH SHIVANI
(27170405001)
Parbhani
PALAM
CPS PETH SHIVANI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

YADAV BATALWAD
(0421529)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NARHATWADI
, PALAM
(27170406103)

ZPPS PENDU BK.
, PALAM
(27170405201)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

YADAV BATALWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NARHATWADI
(27170406103)
Parbhani
PALAM
ZPPS NARHATWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BABU NELGE
(0699564)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS LANDAKWADI
, PALAM
(27170403901)

ZPPS PIMPALDARI
, GANGAKHED
(27170108201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABU NELGE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS LANDAKWADI
(27170403901)
Parbhani
PALAM
ZPPS LANDAKWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DHANANJAY KULKARNI
(0169119)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS CHORWAD , PALAM
(27170401201)

ZPPS SATEPHAL
, PURNA
(27170708201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DHANANJAY KULKARNI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS CHORWAD
(27170401201)
Parbhani
PALAM
ZPPS CHORWAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MANMATH DHAGE
(0061447)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SIRSAM , PALAM
(27170406601)

CPS POKHARNI DEVI
, PALAM
(27170405401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANMATH DHAGE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SIRSAM
(27170406601)
Parbhani
PALAM
ZPPS SIRSAM

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

NILKANTH PATIL
(0698921)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS LANDAKWADI
, PALAM
(27170403901)

ZPHS BANWAS
, PALAM
(27170400802)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NILKANTH PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS LANDAKWADI
(27170403901)
Parbhani
PALAM
ZPPS LANDAKWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VITHAL MUTHE
(0690040)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS UKKADGAON , PALAM
(27170407801)

ZPPS CHORWAD
, PALAM
(27170401201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VITHAL MUTHE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS UKKADGAON
(27170407801)
Parbhani
PALAM
ZPPS UKKADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 LAMTURE
(0173099)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS POKHARNI DEVI
, PALAM
(27170405401)

ZPPS WAGDARA
, GANGAKHED
(27170111501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABASAHEB LAMTURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS POKHARNI DEVI
(27170405401)
Parbhani
PALAM
CPS POKHARNI DEVI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALASAHEB JAYBHAYE
(0176105)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS POKHARNI DEVI
, PALAM
(27170405401)

ZPPS BANWAS
, PALAM
(27170400801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALASAHEB JAYBHAYE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS POKHARNI DEVI
(27170405401)
Parbhani
PALAM
CPS POKHARNI DEVI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHAGYASHREE DHAGE
(0686495)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SIRSAM , PALAM
(27170406601)

CPS POKHARNI DEVI
, PALAM
(27170405401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHAGYASHREE DHAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SIRSAM
(27170406601)
Parbhani
PALAM
ZPPS SIRSAM

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHANUDAS DHAGE
(0687591)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SIRSAM , PALAM
(27170406601)

ZPPS ILEGAON
, GANGAKHED
(27170104601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHANUDAS DHAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SIRSAM
(27170406601)
Parbhani
PALAM
ZPPS SIRSAM

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KOTLAPURE
(0695701)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS REVA TANDA , PALAM
Teacher
(27170408701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS WARWANTI
, GANGAKHED
(27170111101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DATTATRAY KOTLAPURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS REVA TANDA
(27170408701)
Parbhani
PALAM
ZPPS REVA TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DATTATRAY KENDRE
(0170909)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS CHORWAD , PALAM
Teacher
(27170401201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DAMPURI
, GANGAKHED
(27170101901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DATTATRAY KENDRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS CHORWAD
(27170401201)
Parbhani
PALAM
ZPPS CHORWAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DEVIDAS ANANTWAL
(0474143)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BHAL KUDKI , PALAM
Teacher
(27170408601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS
HANUMANNAGAR
(NEW) , PALAM
(27170407702)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEVIDAS ANANTWAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHAL KUDKI
(27170408601)
Parbhani
PALAM
ZPPS BHAL KUDKI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 DHOKADE
(0170466)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS POKHARNI DEVI
ZPPS BHAL KUDKI , PALAM
Teacher
, PALAM
(27170408601)
std(1-4/5)
(27170405401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DILIP DHOKADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHAL KUDKI
(27170408601)
Parbhani
PALAM
ZPPS BHAL KUDKI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GANAPATI SAGARE
(0806719)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS CHORWAD , PALAM
Teacher
(27170401201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS GUNJEGAON
, GANGAKHED
(27170103701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANAPATI SAGARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS CHORWAD
(27170401201)
Parbhani
PALAM
ZPPS CHORWAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ILAHI SHAIKH
(0386065)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व तालुका

ZPPS
Under Graduate
ZPPS REVA TANDA , PALAM KUNDGIRWADI(SAWARGAON)
Teacher
(27170408701)
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170105201)

r

िशकाचे नाव

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ILAHI SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS REVA TANDA
(27170408701)
Parbhani
PALAM
ZPPS REVA TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

INDUMATI MUNDHE
(0806718)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS CHORWAD , PALAM
Teacher
(27170401201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MULPETH
TANDA (NEW)
, GANGAKHED
(27170108612)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

INDUMATI MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS CHORWAD
(27170401201)
Parbhani
PALAM
ZPPS CHORWAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

IRAPPA CHAMLE
(0061444)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SIRSAM , PALAM
(27170406601)

ZPPS CHORWAD
, PALAM
(27170401201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

IRAPPA CHAMLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SIRSAM
(27170406601)
Parbhani
PALAM
ZPPS SIRSAM

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JAYMALA NARVATE
(0170919)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS CHORWAD , PALAM ZPPS SIRSAM , PALAM
Teacher
(27170401201)
(27170406601)
std(1-4/5)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAYMALA NARVATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS CHORWAD
(27170401201)
Parbhani
PALAM
ZPPS CHORWAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JEEVAN DEMGUNDE
(0355023)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MARTANDWADI
, PALAM
(27170404401)

ZPPS UMARA , PALAM
(27170407701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JEEVAN DEMGUNDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MARTANDWADI
(27170404401)
Parbhani
PALAM
ZPPS MARTANDWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MUNJAHARI BHALE
(0481011)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS LANDAKWADI
, PALAM
(27170403901)

ZPPS UMARA , PALAM
(27170407701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MUNJAHARI BHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS LANDAKWADI
(27170403901)
Parbhani
PALAM
ZPPS LANDAKWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJKUMAR POUL
(0365727)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DONGARGAON
ZPPS UKKADGAON , PALAM
Teacher
, PALAM
(27170407801)
std(1-4/5)
(27170401601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJKUMAR POUL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UKKADGAON
(27170407801)
Parbhani
PALAM
ZPPS UKKADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGAM BHURE
(0700012)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS CHORWAD , PALAM
Teacher
(27170401201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS RAMAPUR
TANDA , PALAM
(27170405901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANGAM BHURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS CHORWAD
(27170401201)
Parbhani
PALAM
ZPPS CHORWAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SAYAS KENDRE
(0481012)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS LANDAKWADI
, PALAM
(27170403901)

ZPPS LIMBEWADI
TANDA , GANGAKHED
(27170106201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAYAS KENDRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS LANDAKWADI
(27170403901)
Parbhani
PALAM
ZPPS LANDAKWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHYAM WAGHMARE
(0173526)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS POKHARNI DEVI
, PALAM
(27170405401)

ZPPS KARLEWADI
, GANGAKHED
(27170105101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHYAM WAGHMARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS POKHARNI DEVI
(27170405401)
Parbhani
PALAM
CPS POKHARNI DEVI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUNITA MUSALE
(0700342)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SADGIRWADI , PALAM
Teacher
(27170406201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS LIMBEWADI
, GANGAKHED
(27170106101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNITA MUSALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SADGIRWADI
(27170406201)
Parbhani
PALAM
ZPPS SADGIRWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 GADHE
(0700345)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SADGIRWADI , PALAM
Teacher
(27170406201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPHS
RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108603)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUREKHA GADHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SADGIRWADI
(27170406201)
Parbhani
PALAM
ZPPS SADGIRWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MADHAV SHRIMANGAL
(0408634)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SHIRPUR , PALAM
(27170407101)

ZPPS FALA , PALAM
(27170402101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHAV SHRIMANGAL.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SHIRPUR
(27170407101)
Parbhani
PALAM
ZPPS SHIRPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANKUSH NADURKAR
(0151672)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS RAO RAJUR , PALAM
Teacher
(27170405501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS ILEGAON
, GANGAKHED
(27170104601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANKUSH NADURKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS RAO RAJUR
(27170405501)
Parbhani
PALAM
CPS RAO RAJUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DHONDIRAM WAKALE
(0326269)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS RAO RAJUR , PALAM
Teacher
(27170405501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MARTANDWADI
, PALAM
(27170404401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DHONDIRAM WAKALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS RAO RAJUR
(27170405501)
Parbhani
PALAM
CPS RAO RAJUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HANUMAN GARAD
(0803031)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SAYALA PA. , PALAM
Teacher
(27170406801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS NAVA , PALAM
(27170404501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HANUMAN GARAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAYALA PA.
(27170406801)
Parbhani
PALAM
ZPPS SAYALA PA.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ISHWAR MASKE
(0326745)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS WAGHALGAON
ZPPS DHANEWADI , PALAM
Teacher
, GANGAKHED
(27170401801)
std(1-4/5)
(27170111001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ISHWAR MASKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHANEWADI
(27170401801)
Parbhani
PALAM
ZPPS DHANEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

LIMBAJI TUDME
(0698300)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS UMARTHADI , PALAM
Teacher
(27170407601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS PETH SHIVANI
, PALAM
(27170405001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

LIMBAJI TUDME.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UMARTHADI
(27170407601)
Parbhani
PALAM
ZPPS UMARTHADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADHAV CHATE
(0696633)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DHANEWADI , PALAM
Teacher
(27170401801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS GOPA
, GANGAKHED
(27170103401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHAV CHATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHANEWADI
(27170401801)
Parbhani
PALAM
ZPPS DHANEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAHIPATI GUTTE
(0375050)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MARGILWADI 1
ZPPS UMARTHADI , PALAM
Teacher
, GANGAKHED
(27170407601)
std(1-4/5)
(27170112101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHIPATI GUTTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UMARTHADI
(27170407601)
Parbhani
PALAM
ZPPS UMARTHADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRADEEP KOKANE
(0688928)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS RAO RAJUR , PALAM
Teacher
(27170405501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS IRLAD
, GANGAKHED
(27170104501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRADEEP KOKANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS RAO RAJUR
(27170405501)
Parbhani
PALAM
CPS RAO RAJUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRADIPKUMAR GHAGARE
(0326680)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SAWANGI BHU.
, PALAM
(27170406901)

CPS RAO RAJUR
, PALAM
(27170405501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRADIPKUMAR GHAGARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAWANGI BHU.
(27170406901)
Parbhani
PALAM
ZPPS SAWANGI BHU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 LOKHANDE
(0700201)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SAYALA PA. , PALAM
Teacher
(27170406801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SAMBHAJI
NAGAR (NEW)
, PALAM
(27170400304)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH LOKHANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAYALA PA.
(27170406801)
Parbhani
PALAM
ZPPS SAYALA PA.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PUSHPA JOSHI
(0326312)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS RAO RAJUR , PALAM
Teacher
(27170405501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DAGADWADI
, GANGAKHED
(27170102301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PUSHPA JOSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS RAO RAJUR
(27170405501)
Parbhani
PALAM
CPS RAO RAJUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 JADHAV
(0700206)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SAYALA PA. , PALAM
Teacher
(27170406801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS AZAMABAD
, PALAM
(27170400301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAYALA PA.
(27170406801)
Parbhani
PALAM
ZPPS SAYALA PA.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BALAJI JADHAV
(0236079)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KHARAB DHANORA
, PALAM
(27170403601)

ZPPS MUDKHED
, PALAM
(27170404001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALAJI JADHAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KHARAB DHANORA
(27170403601)
Parbhani
PALAM
ZPPS KHARAB DHANORA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DHARABA YELLEWAD
(0228368)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS SHAIKH RAJUR
, PALAM
(27170407201)

ZPPS PIMPLA BATHYA
, PURNA
(27170707001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DHARABA YELLEWAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS SHAIKH RAJUR
(27170407201)
Parbhani
PALAM
CPS SHAIKH RAJUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MANIK SHINGARE
(0400327)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KHARAB DHANORA
, PALAM
(27170403601)

ZPPS SATEGAON
, PALAM
(27170406301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANIK SHINGARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KHARAB DHANORA
(27170403601)
Parbhani
PALAM
ZPPS KHARAB DHANORA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANDEEP KAMBALE
(0692435)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS WADI KH. , PALAM
(27170407901)

ZPPS SIRSAM , PALAM
(27170406601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANDEEP KAMBALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS WADI KH.
(27170407901)
Parbhani
PALAM
ZPPS WADI KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SNGRAM JELEWAD
(0163913)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS SHAIKH RAJUR
, PALAM
(27170407201)

ZPPS PARVA , PALAM
(27170405301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SNGRAM JELEWAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS SHAIKH RAJUR
(27170407201)
Parbhani
PALAM
CPS SHAIKH RAJUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AMBADAS MAJAGE
(0399324)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GANESHWADI
, PALAM
(27170402401)

ZPPS KAUDGAON
, GANGAKHED
(27170105301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AMBADAS MAJAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GANESHWADI
(27170402401)
Parbhani
PALAM
ZPPS GANESHWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ATMARAM KADAM
(0245226)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS NAVAL GAON , PALAM ZPPS SAILU , PALAM
Teacher
(27170404601)
(27170406401)
std(1-4/5)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ATMARAM KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NAVAL GAON
(27170404601)
Parbhani
PALAM
ZPPS NAVAL GAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ATTAM GENDE
(0385538)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ADGAON , PALAM
(27170400401)

ZPPS WANBHUJWADI
, PALAM
(27170408101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ATTAM GENDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ADGAON
(27170400401)
Parbhani
PALAM
ZPPS ADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JITENDRA KHATGAONKAR
(0347750)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS NAVAL GAON , PALAM ZPPS KHADI , PALAM
Teacher
(27170404601)
(27170403701)
std(1-4/5)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JITENDRA KHATGAONKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NAVAL GAON
(27170404601)
Parbhani
PALAM
ZPPS NAVAL GAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KULDIP LOMATE
(0692730)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ADGAON , PALAM
(27170400401)

ZPPS BARBADI
, PALAM
(27170400701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KULDIP LOMATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ADGAON
(27170400401)
Parbhani
PALAM
ZPPS ADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MOIN SAYED
(0811238)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WANBHUJWADI
, PALAM
(27170408101)

ZPPS PUYUNI , PALAM
(27170404801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MOIN SAYED.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WANBHUJWADI
(27170408101)
Parbhani
PALAM
ZPPS WANBHUJWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NITA YANPALLEWAR
(0834873)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SAMBHAJI NAGAR
(NEW) , PALAM
(27170400304)

ZPPS IRLAD
, GANGAKHED
(27170104501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NITA YANPALLEWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAMBHAJI NAGAR (NEW)
(27170400304)
Parbhani
PALAM
ZPPS SAMBHAJI NAGAR (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESHWAR TUDAME
(0150975)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS AZAMABAD , PALAM
Teacher
(27170400301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS TANDULWADI
, PALAM
(27170407401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMESHWAR TUDAME.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS AZAMABAD
(27170400301)
Parbhani
PALAM
CPS AZAMABAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SADASHIV WANKHEDE
(0418484)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ADGAON , PALAM
(27170400401)

ZPPS DUTKA , PALAM
(27170401401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SADASHIV WANKHEDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ADGAON
(27170400401)
Parbhani
PALAM
ZPPS ADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGAMESHWAR
VALAKATE
(0697334)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANDALGAON
, PALAM
(27170403201)

ZPPS GOPA
, GANGAKHED
(27170103401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANGAMESHWAR VALAKATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANDALGAON
(27170403201)
Parbhani
PALAM
ZPPS KANDALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHIVSHANKAR HONRAO
(0245264)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS NAVAL GAON , PALAM ZPPS KHADI , PALAM
Teacher
(27170404601)
(27170403701)
std(1-4/5)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVSHANKAR HONRAO.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NAVAL GAON
(27170404601)
Parbhani
PALAM
ZPPS NAVAL GAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SURYAKANT SAKOLE
(0071602)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TELJAPUR , PALAM
(27170407501)

ZPPS KHADI , PALAM
(27170403701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURYAKANT SAKOLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TELJAPUR
(27170407501)
Parbhani
PALAM
ZPPS TELJAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

BALAJI KOTTAWAR
(0401137)

Headmaster

ZPPS KHARAB DHANORA
, PALAM
(27170403601)

CPS SHAIKH RAJUR
, PALAM
(27170407201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALAJI KOTTAWAR.
(Headmaster)
ZPPS KHARAB DHANORA
(27170403601)
Parbhani
PALAM
ZPPS KHARAB DHANORA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

DNYANOBA DEVKATE
(0213689)

Headmaster

ZPPS PARVA , PALAM
(27170405301)

ZPPS BANWAS
, PALAM
(27170400801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANOBA DEVKATE.
(Headmaster)
ZPPS PARVA
(27170405301)
Parbhani
PALAM
ZPPS PARVA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

SOPAN BANE
(0700177)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

Headmaster

CPS SHAIKH RAJUR
, PALAM
(27170407201)

ZPPS
PETHPIMPALGAON
, PALAM
(27170404901)

r

ि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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SOPAN BANE.
(Headmaster)
CPS SHAIKH RAJUR
(27170407201)
Parbhani
PALAM
CPS SHAIKH RAJUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANANTA GIJE
(0701930)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS KHARAB DHANORA
Teacher
, PALAM
std(1-4/5)
(27170403601)

sf
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अ. .

ZPPS SAILU , PALAM
(27170406401)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANTA GIJE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHARAB DHANORA
(27170403601)
Parbhani
PALAM
ZPPS KHARAB DHANORA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANU BUCHALE
(0192424)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DUTKA , PALAM
(27170401401)

CPS PIMPLA
LOKHANDE , PURNA
(27170707101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANU BUCHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DUTKA
(27170401401)
Parbhani
PALAM
ZPPS DUTKA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GANESH WAGHMARE
(0375198)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BHOGAON , PALAM
Teacher
(27170400601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS HARINAIK
TANDA , GANGAKHED
(27170104101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH WAGHMARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHOGAON
(27170400601)
Parbhani
PALAM
ZPPS BHOGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HARIBA BANDGAR
(0193959)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DUTKA , PALAM
(27170401401)

ZPPS GHATANGRA
, GANGAKHED
(27170103601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HARIBA BANDGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DUTKA
(27170401401)
Parbhani
PALAM
ZPPS DUTKA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

LATA WADEWALE
(0686674)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WADI KH. , PALAM
(27170407901)

ZPPS SARFARAZPUR
, PALAM
(27170406001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

LATA WADEWALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WADI KH.
(27170407901)
Parbhani
PALAM
ZPPS WADI KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAROTI WADIKAR
(0695145)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS VANI PIMPALGAON
Teacher
, PALAM
std(1-4/5)
(27170408501)

sf
e

अ. .

ZPPS AZDAPUR
, PURNA
(27170700401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAROTI WADIKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS VANI PIMPALGAON
(27170408501)
Parbhani
PALAM
ZPPS VANI 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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MINAKSHI KUMATHEKAR
(0166585)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS SHAIKH RAJUR
, PALAM
(27170407201)

ZPPS GIRDHARWADI
, PALAM
(27170402501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MINAKSHI KUMATHEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS SHAIKH RAJUR
(27170407201)
Parbhani
PALAM
CPS SHAIKH RAJUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MOTIRAM KURE
(0435391)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS KHARAB DHANORA
ZPPS VANI
Teacher
, PALAM
PIMPALGAON , PALAM
std(1-4/5)
(27170403601)
(27170408501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MOTIRAM KURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHARAB DHANORA
(27170403601)
Parbhani
PALAM
ZPPS KHARAB DHANORA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 HIMTE
(0803038)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GUNJ , PALAM
(27170402301)

ZPPS SARFARAZPUR
, PALAM
(27170406001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAGESH HIMTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GUNJ
(27170402301)
Parbhani
PALAM
ZPPS GUNJ

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PREMDAS SONKAMBLE
(0695143)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS VANI PIMPALGAON
Teacher
, PALAM
std(1-4/5)
(27170408501)

sf
e

अ. .

ZPPS PANGRA
, PURNA
(27170706801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PREMDAS SONKAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS VANI PIMPALGAON
(27170408501)
Parbhani
PALAM
ZPPS VANI 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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMRAO RATHOD
(0503338)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RAHATI , PALAM
(27170405701)

ZPPS REVA TANDA
, PALAM
(27170408701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMRAO RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAHATI
(27170405701)
Parbhani
PALAM
ZPPS RAHATI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RANJIT SAGAVE
(0373004)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PARVA , PALAM
(27170405301)

ZPPS DIGRAS , PALAM
(27170401501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RANJIT SAGAVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PARVA
(27170405301)
Parbhani
PALAM
ZPPS PARVA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SATISH BIRADAR
(0190519)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BHOGAON , PALAM ZPPS RAHATI , PALAM
Teacher
(27170400601)
(27170405701)
std(1-4/5)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SATISH BIRADAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHOGAON
(27170400601)
Parbhani
PALAM
ZPPS BHOGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SAWARATE
(0193936)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DUTKA , PALAM
(27170401401)

ZPPS PENUR , PURNA
(27170706901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI SAWARATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DUTKA
(27170401401)
Parbhani
PALAM
ZPPS DUTKA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHRIHARI PAWAR
(0794093)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SAWANGI THADI
, PALAM
(27170407001)

CPS SUPPA
, GANGAKHED
(27170109401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHRIHARI PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAWANGI THADI
(27170407001)
Parbhani
PALAM
ZPPS SAWANGI THADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ARUN POULKAR
(0011350)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS BANWAS , PALAM
(27170400802)

ZPPS MUMBAR
, PURNA
(27170706301)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARUN POULKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS BANWAS
(27170400802)
Parbhani
PALAM
ZPHS BANWAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KAMLAKAR MANE
(0011343)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS BANWAS , PALAM
(27170400802)

ZPPS PIMPALDARI
, GANGAKHED
(27170108201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAMLAKAR MANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS BANWAS
(27170400802)
Parbhani
PALAM
ZPHS BANWAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAOSAHEB DUMNAR
(0701142)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS BANWAS , PALAM
(27170400802)

ZPPS BOTHI
, GANGAKHED
(27170100501)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAOSAHEB DUMNAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS BANWAS
(27170400802)
Parbhani
PALAM
ZPHS BANWAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SOMESHWAR SWAMI
(0011359)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS BANWAS , PALAM
(27170400802)

ZPPS SELMOHA
, GANGAKHED
(27170109601)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SOMESHWAR SWAMI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS BANWAS
(27170400802)
Parbhani
PALAM
ZPHS BANWAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 PAWAR
(0213646)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BANWAS , PALAM
(27170400801)

ZPPS SADALAPUR
, PALAM
(27170406101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARJUN PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BANWAS
(27170400801)
Parbhani
PALAM
ZPPS BANWAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ARVIND DEVKATTE
(0217618)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS TANDULWADI , PALAM
Teacher
(27170407401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS CHORWAD
, PALAM
(27170401201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARVIND DEVKATTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS TANDULWADI
(27170407401)
Parbhani
PALAM
CPS TANDULWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HANIFABI PATHAN
(0213720)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BANWAS , PALAM
(27170400801)

ZPPS MOZMABAD
, PALAM
(27170404101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HANIFABI PATHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BANWAS
(27170400801)
Parbhani
PALAM
ZPPS BANWAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HANMANT CHATE
(0213809)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BANWAS , PALAM
(27170400801)

ZPPS BORDA
, GANGAKHED
(27170100801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HANMANT CHATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BANWAS
(27170400801)
Parbhani
PALAM
ZPPS BANWAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

INDRAYANI MUNDHE
(0791674)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RAMAPUR TANDA
, PALAM
(27170405901)

ZPPS BANWAS
, PALAM
(27170400801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

INDRAYANI MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAMAPUR TANDA
(27170405901)
Parbhani
PALAM
ZPPS RAMAPUR TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KACHARUBAI BONDAGE
(0298861)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MAHADEO WADI
, PALAM
(27170404301)

ZPPS
RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108602)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KACHARUBAI BONDAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MAHADEO WADI
(27170404301)
Parbhani
PALAM
ZPPS MAHADEO WADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KEVAL DAHIPHALE
(0383540)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BANWAS , PALAM
(27170400801)

ZPPS BORDA
, GANGAKHED
(27170100801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KEVAL DAHIPHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BANWAS
(27170400801)
Parbhani
PALAM
ZPPS BANWAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADHAV BHURE
(0430364)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS REKHA TANDA
, PALAM
(27170405601)

ZPPS PANDHRIMATI
TANDA , GANGAKHED
(27170108401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHAV BHURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS REKHA TANDA
(27170405601)
Parbhani
PALAM
ZPPS REKHA TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAHEBUB SAYYAD
(0699532)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS HAKEWADI , PALAM
Teacher
(27170402701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS TAUJIWADI
, PALAM
(27170402502)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHEBUB SAYYAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HAKEWADI
(27170402701)
Parbhani
PALAM
ZPPS HAKEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MOTIRAM KENDRE
(0699872)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BELWADI
CPS TANDULWADI , PALAM
Teacher
TANDA , GANGAKHED
(27170407401)
std(1-4/5)
(27170100702)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MOTIRAM KENDRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS TANDULWADI
(27170407401)
Parbhani
PALAM
CPS TANDULWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAGNATH MOTE
(0701417)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS REKHA TANDA
, PALAM
(27170405601)

ZPPS LIMBEWADI
TANDA , GANGAKHED
(27170106201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAGNATH MOTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS REKHA TANDA
(27170405601)
Parbhani
PALAM
ZPPS REKHA TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PANDHARINATH JADHAV
(0699855)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS TANDULWADI , PALAM
Teacher
(27170407401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS
RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108602)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDHARINATH JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS TANDULWADI
(27170407401)
Parbhani
PALAM
CPS TANDULWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJKUMAR MULE
(0697085)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MOZMABAD , PALAM
Teacher
(27170404101)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS RAMAPUR
TANDA , PALAM
(27170405901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJKUMAR MULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MOZMABAD
(27170404101)
Parbhani
PALAM
ZPPS MOZMABAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMDAS MUNDHE
(0702170)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS FATTUNAIK TANDA
Teacher
, PALAM
std(1-4/5)
(27170402001)

sf
e

अ. .

ZPPS WALMIKI
NAGAR (NEW)
, GANGAKHED
(27170103603)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMDAS MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS FATTUNAIK TANDA
(27170402001)
Parbhani
PALAM
ZPPS FATTUNAIK TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 MORE
(0701136)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS FATTUNAIK TANDA ZPPS MAHADEO WADI
Teacher
, PALAM
, PALAM
std(1-4/5)
(27170402001)
(27170404301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAMBHAJI MORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS FATTUNAIK TANDA
(27170402001)
Parbhani
PALAM
ZPPS FATTUNAIK TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KALYANE
(0466841)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BANWAS , PALAM
(27170400801)

ZPPS HAKEWADI
, PALAM
(27170402701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY KALYANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BANWAS
(27170400801)
Parbhani
PALAM
ZPPS BANWAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 BYALE
(0697043)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS MOZAMABAD TANDA
Teacher
, PALAM
std(1-4/5)
(27170404201)

sf
e

अ. .

ZPPS NARHATWADI
, PALAM
(27170406103)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY BYALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MOZAMABAD TANDA
(27170404201)
Parbhani
PALAM
ZPPS MOZAMABAD TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SITARAM YANCHEWAD
(0213857)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BANWAS , PALAM
(27170400801)

ZPPS TABULGAON
, PALAM
(27170407301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SITARAM YANCHEWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BANWAS
(27170400801)
Parbhani
PALAM
ZPPS BANWAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KORE
(0213863)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BANWAS , PALAM
(27170400801)

ZPPS MASKEWADI
, GANGAKHED
(27170106501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNIL KORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BANWAS
(27170400801)
Parbhani
PALAM
ZPPS BANWAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUNITA JAGTAP
(0697083)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MOZMABAD , PALAM
Teacher
(27170404101)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS GHATANGRA
, GANGAKHED
(27170103601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNITA JAGTAP.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MOZMABAD
(27170404101)
Parbhani
PALAM
ZPPS MOZMABAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SURYAKANT RAJLE
(0696756)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GIRDHARWADI
, PALAM
(27170402501)

ZPPS PENDU BK.
, PALAM
(27170405201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURYAKANT RAJLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GIRDHARWADI
(27170402501)
Parbhani
PALAM
ZPPS GIRDHARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UMAKANT LANDGE
(0700460)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS FUTTALAV TANDA
, PALAM
(27170401901)

CPS TANDULWADI
, PALAM
(27170407401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UMAKANT LANDGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS FUTTALAV TANDA
(27170401901)
Parbhani
PALAM
ZPPS FUTTALAV TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 BIRADAR
(0700184)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MOZMABAD , PALAM
Teacher
(27170404101)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS GHATANGRA
, GANGAKHED
(27170103601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VASANT BIRADAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MOZMABAD
(27170404101)
Parbhani
PALAM
ZPPS MOZMABAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VINAYAK FUGNAR
(0697394)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DONGARGAON
, PALAM
(27170401601)

ZPPS PARVA , PALAM
(27170405301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VINAYAK FUGNAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DONGARGAON
(27170401601)
Parbhani
PALAM
ZPPS DONGARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BALASAHEB LANDGE
(0700167)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KHADI , PALAM
(27170403701)

ZPHS BANWAS
, PALAM
(27170400802)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALASAHEB LANDGE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KHADI
(27170403701)
Parbhani
PALAM
ZPPS KHADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DAIVATA LOKARE
(0823639)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KHADI , PALAM
(27170403701)

ZPPS LANDAKWADI
, PALAM
(27170403901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DAIVATA LOKARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KHADI
(27170403701)
Parbhani
PALAM
ZPPS KHADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

NAGNATH GODGIRE
(0399316)

Headmaster

ZPPS NAVA , PALAM
(27170404501)

ZPPS SATEGAON
, PALAM
(27170406301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAGNATH GODGIRE.
(Headmaster)
ZPPS NAVA
(27170404501)
Parbhani
PALAM
ZPPS NAVA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHANUDAS CHAVAN
(0820386)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS DHABU NAIK TANDA
Teacher
, PALAM
std(1-4/5)
(27170401701)

sf
e

अ. .

ZPPS KHANDALI
TANDA (NEW)
, GANGAKHED
(27170105903)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHANUDAS CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHABU NAIK TANDA
(27170401701)
Parbhani
PALAM
ZPPS DHABU NAIK TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DHONDIBA BIRADAR
(0375197)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BORGAON BK.
, PALAM
(27170400901)

ZPPS BELWADI
, GANGAKHED
(27170100701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DHONDIBA BIRADAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORGAON BK.
(27170400901)
Parbhani
PALAM
ZPPS BORGAON BK.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

EKANATH WAGHMARE
(0367477)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UMARA , PALAM
(27170407701)

ZPPS PENDU BK.
, PALAM
(27170405201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

EKANATH WAGHMARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UMARA
(27170407701)
Parbhani
PALAM
ZPPS UMARA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 MANE
(0814912)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BANDARWADI
, PALAM
(27170401101)

ZPPS DAFWADI
, PARHBANI
(27170501901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH MANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BANDARWADI
(27170401101)
Parbhani
PALAM
ZPPS BANDARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ISMAIL SHAIKH
(0702402)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHADI , PALAM
(27170403701)

ZPPS FUTTALAV
TANDA , PALAM
(27170401901)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ISMAIL SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHADI
(27170403701)
Parbhani
PALAM
ZPPS KHADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JAGDISH MALSHETTI
(0823641)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHADI , PALAM
(27170403701)

ZPPS SUPPA TANDA
, GANGAKHED
(27170109501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAGDISH MALSHETTI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHADI
(27170403701)
Parbhani
PALAM
ZPPS KHADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KARABASAPPA MUGLE
(0425922)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS NAVA TANDA (NEW)
Teacher
, PALAM
std(1-4/5)
(27170404503)

sf
e

अ. .

ZPPS UKHLI KH.
, GANGAKHED
(27170110901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KARABASAPPA MUGLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NAVA TANDA (NEW)
(27170404503)
Parbhani
PALAM
ZPPS NAVA TANDA (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KAVITA JADHAV
(0367631)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SONERI TANDA
(NEW) , PALAM
(27170401002)

ZPPS BELWADI
, GANGAKHED
(27170100701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAVITA JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SONERI TANDA (NEW)
(27170401002)
Parbhani
PALAM
ZPPS SONERI TANDA (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAINODDIN SHAIKH
(0821066)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHADI , PALAM
(27170403701)

ZPPS MOZMABAD
, PALAM
(27170404101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAINODDIN SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHADI
(27170403701)
Parbhani
PALAM
ZPPS KHADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MOHAN SHIVBHAKT
(0821064)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS ANANDWADI , PALAM
Teacher
(27170400501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS ADGAON
, PALAM
(27170400401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MOHAN SHIVBHAKT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ANANDWADI
(27170400501)
Parbhani
PALAM
ZPPS ANANDWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 CHAVAN
(0700199)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHADI , PALAM
(27170403701)

ZPPS BHAL KUDKI
, PALAM
(27170408601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHADI
(27170403701)
Parbhani
PALAM
ZPPS KHADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRATIBHA SURNAR
(0701801)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UMARA , PALAM
(27170407701)

ZPPS GHATANGRA
, GANGAKHED
(27170103601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRATIBHA SURNAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UMARA
(27170407701)
Parbhani
PALAM
ZPPS UMARA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRAVIN CHAUDHARY
(0399328)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NAVA , PALAM
(27170404501)

ZPPS NAVAL GAON
, PALAM
(27170404601)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAVIN CHAUDHARY.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NAVA
(27170404501)
Parbhani
PALAM
ZPPS NAVA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRITA KIRDE
(0307501)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BORGAON BK.
, PALAM
(27170400901)

CPS CHATORI
, PALAM
(27170401301)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRITA KIRDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORGAON BK.
(27170400901)
Parbhani
PALAM
ZPPS BORGAON BK.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMKISHAN KAWDEKAR
(0315604)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS CHATORI , PALAM
(27170401301)

ZPPS HAKEWADI
, PALAM
(27170402701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMKISHAN KAWDEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS CHATORI
(27170401301)
Parbhani
PALAM
CPS CHATORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANDEEP NITURE
(0698790)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BANDARWADI
, PALAM
(27170401101)

ZPPS NAVAL GAON
, PALAM
(27170404601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANDEEP NITURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BANDARWADI
(27170401101)
Parbhani
PALAM
ZPPS BANDARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUBHASH LANDGE
(0315631)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS CHATORI , PALAM
(27170401301)

CPS MAHATPURI
, GANGAKHED
(27170106901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUBHASH LANDGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS CHATORI
(27170401301)
Parbhani
PALAM
CPS CHATORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUKHARAJ HANDE
(0386266)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HANUMANNAGAR
(NEW) , PALAM
(27170407702)

ZPPS GANESHWADI
, PALAM
(27170402401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUKHARAJ HANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HANUMANNAGAR (NEW)
(27170407702)
Parbhani
PALAM
ZPPS HANUMANNAGAR (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TANUJA UGILE
(0399341)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NAVA , PALAM
(27170404501)

ZPPS MASLA
, GANGAKHED
(27170106801)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TANUJA UGILE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NAVA
(27170404501)
Parbhani
PALAM
ZPPS NAVA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PRAKASH CHAVAN
(0691087)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS FALA , PALAM
(27170402101)

ZPPS KHARAB
DHANORA , PALAM
(27170403601)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH CHAVAN.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS FALA
(27170402101)
Parbhani
PALAM
ZPPS FALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

SAMBHAJI ZURULE
(0168132)

Headmaster

ZPPS FALA , PALAM
(27170402101)

CPS DEOULGAON
, PURNA
(27170701601)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAMBHAJI ZURULE.
(Headmaster)
ZPPS FALA
(27170402101)
Parbhani
PALAM
ZPPS FALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ASHA LAVAND
(0395335)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS FARKANDA , PALAM
(27170402201)

ZPPS DIGRAS , PALAM
(27170401501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHA LAVAND.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS FARKANDA
(27170402201)
Parbhani
PALAM
CPS FARKANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHARAT JADHAV
(0815086)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DIGRAS , PALAM
(27170401501)

ZPHS
RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108603)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHARAT JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DIGRAS
(27170401501)
Parbhani
PALAM
ZPPS DIGRAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 BHURE
(0702005)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS FALA , PALAM
(27170402101)

ZPPS BANWAS
, PALAM
(27170400801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GOVIND BHURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS FALA
(27170402101)
Parbhani
PALAM
ZPPS FALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADHAV RANDALE
(0701621)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BARBADI , PALAM
(27170400701)

ZPPS LIMBATANDA
, PATHRI
(27170602602)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHAV RANDALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BARBADI
(27170400701)
Parbhani
PALAM
ZPPS BARBADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MUKTA SUDKE
(0048910)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS GULKHAND , PALAM
Teacher
(27170408801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS
PETHPIMPALGAON
, PALAM
(27170404901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MUKTA SUDKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GULKHAND
(27170408801)
Parbhani
PALAM
ZPPS GULKHAND

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NANDKUMAR WALSE
(0460004)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DIGRAS , PALAM
(27170401501)

ZPPS BARBADI
, PALAM
(27170400701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NANDKUMAR WALSE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DIGRAS
(27170401501)
Parbhani
PALAM
ZPPS DIGRAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NARAHARI SHENGULE
(0373012)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS FALA , PALAM
(27170402101)

ZPHS PETH
PIMPALGAON , PALAM
(27170404902)

sf
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NARAHARI SHENGULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS FALA
(27170402101)
Parbhani
PALAM
ZPPS FALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NILESH RUKME
(0419038)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BARBADI , PALAM
(27170400701)

ZPPS CHILGARWADI
, GANGAKHED
(27170101501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NILESH RUKME.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BARBADI
(27170400701)
Parbhani
PALAM
ZPPS BARBADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PARVATI SHINDE
(0395227)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS FARKANDA , PALAM
(27170402201)

CPS KANYA
RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PARVATI SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS FARKANDA
(27170402201)
Parbhani
PALAM
CPS FARKANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RASHEDBEGUM SHAIKH
(0460206)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS GULKHAND , PALAM
Teacher
(27170408801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS KANYA
TADKALAS , PURNA
(27170709001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RASHEDBEGUM SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GULKHAND
(27170408801)
Parbhani
PALAM
ZPPS GULKHAND

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 BYALE
(0348159)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS FALA , PALAM
(27170402101)

Z.P.P.S. CHANGEPHAL
, PURNA
(27170701101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI BYALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS FALA
(27170402101)
Parbhani
PALAM
ZPPS FALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHRIDHAR DESHPANDE
(0395234)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPHS PETH
CPS FARKANDA , PALAM
PIMPALGAON , PALAM
(27170402201)
(27170404902)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHRIDHAR DESHPANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS FARKANDA
(27170402201)
Parbhani
PALAM
CPS FARKANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUMATI DAHALE
(0418863)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS GULKHAND , PALAM
Teacher
(27170408801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS GAUR , PURNA
(27170702901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUMATI DAHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GULKHAND
(27170408801)
Parbhani
PALAM
ZPPS GULKHAND

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 TOTAWAR
(0419147)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ARKHED , PALAM
(27170400201)

Zilha Parishad Primary
School Suki , PURNA
(27170708801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNIL TOTAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ARKHED
(27170400201)
Parbhani
PALAM
ZPPS ARKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUVARNAMALA
KUMBHARE
(0383597)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS FALA , PALAM
(27170402101)

ZPPS ADGAON
, PALAM
(27170400401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUVARNAMALA KUMBHARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS FALA
(27170402101)
Parbhani
PALAM
ZPPS FALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VASANTI PANDIT
(0395265)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS FARKANDA , PALAM
(27170402201)

CPS SHAIKH RAJUR
, PALAM
(27170407201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VASANTI PANDIT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS FARKANDA
(27170402201)
Parbhani
PALAM
CPS FARKANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VENKATRAO KAREWAD
(0418872)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS FALA , PALAM
(27170402101)

ZPPS JAWALA , PALAM
(27170402801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VENKATRAO KAREWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS FALA
(27170402101)
Parbhani
PALAM
ZPPS FALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIJAYA JADHAV
(0418891)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS GULKHAND , PALAM
Teacher
(27170408801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS GIRLS PALAM
, PALAM
(27170404701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAYA JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GULKHAND
(27170408801)
Parbhani
PALAM
ZPPS GULKHAND

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIJAYALAXMI MALEWAR
(0395379)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS FARKANDA , PALAM
(27170402201)

ZPPS FALA , PALAM
(27170402101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAYALAXMI MALEWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS FARKANDA
(27170402201)
Parbhani
PALAM
CPS FARKANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BHARAT BABAR
(0027437)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS TABULGAON , PALAM
(27170407301)

ZPPS MUDKHED
, PALAM
(27170404001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHARAT BABAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS TABULGAON
(27170407301)
Parbhani
PALAM
ZPPS TABULGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

LAXMAN JORWAR
(0469002)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MUDKHED , PALAM
(27170404001)

ZPPS TABULGAON
, PALAM
(27170407301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

LAXMAN JORWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MUDKHED
(27170404001)
Parbhani
PALAM
ZPPS MUDKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

MAROTI SURYAWANSHI
(0793485)

Graduate
Teacher
std(6-8)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPHS PETH PIMPALGAON
ZPHS PURNA , PURNA
, PALAM
(27170707504)
(27170404902)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAROTI SURYAWANSHI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS PETH PIMPALGAON
(27170404902)
Parbhani
PALAM
ZPHS PETH 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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PRAKASH NAGTHANE
(0027460)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KHORAS , PALAM
(27170403501)

ZPPS NARHAPUR
, PURNA
(27170706401)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH NAGTHANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KHORAS
(27170403501)
Parbhani
PALAM
ZPPS KHORAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PREMRAJ MUDAME
(0701868)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS PALAM , PALAM
(27170404703)

ZPHS PETH SHIVANI
, PALAM
(27170405002)

sf
e
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PREMRAJ MUDAME.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS PALAM
(27170404703)
Parbhani
PALAM
ZPHS PALAM

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SADASHIV SWAMI
(0459905)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS PUYUNI , PALAM
(27170404801)

CPS SHAIKH RAJUR
, PALAM
(27170407201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SADASHIV SWAMI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS PUYUNI
(27170404801)
Parbhani
PALAM
ZPPS PUYUNI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VASUNDHARA MORE
(0700405)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS PALAM , PALAM
(27170404703)

ZPPS WADI BK.
, PALAM
(27170408001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VASUNDHARA MORE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS PALAM
(27170404703)
Parbhani
PALAM
ZPHS PALAM

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MANISHA KASLE
(0692724)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS ADGAON , PALAM
(27170400401)

ZPPS PUYUNI , PALAM
(27170404801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANISHA KASLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS ADGAON
(27170400401)
Parbhani
PALAM
ZPPS ADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

ANJUM KAZI
(0115914)

Headmaster

ZPPS SHAHAPUR
, PARHBANI
(27170509901)

ZPPS RAIPUR
, PARHBANI
(27170508701)

sf
e

r
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANJUM KAZI.
(Headmaster)
ZPPS SHAHAPUR
(27170509901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SHAHAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

DATTA NAVGHARE
(0700748)

Headmaster

ZPPS ISMILPUR
, PARHBANI
(27170503701)

ZPPS UKHLAD
, PARHBANI
(27170511901)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DATTA NAVGHARE.
(Headmaster)
ZPPS ISMILPUR
(27170503701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ISMILPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AMRAPALI MOTE
(0049062)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANDAKHALI
, PARHBANI
(27170505501)

ZPPS RATNAPUR
, MANWAT
(27170303601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AMRAPALI MOTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANDAKHALI
(27170505501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MANDAKHALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANITA GARUD
(0049063)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANDAKHALI
, PARHBANI
(27170505501)

ZPPS TARODA
, PARHBANI
(27170511301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANITA GARUD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANDAKHALI
(27170505501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MANDAKHALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALASAHEB DUDHATE
(0329484)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NARSAPUR
, PARHBANI
(27170506801)

CPS ASOLA
, PARHBANI
(27170500701)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALASAHEB DUDHATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NARSAPUR
(27170506801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NARSAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DILIP INDRALE
(0323810)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KAUDGAON
, PARHBANI
(27170504801)

ZPPS TARODA
, PARHBANI
(27170511301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DILIP INDRALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KAUDGAON
(27170504801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KAUDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DIMATAI HARBADE
(0320647)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS JAMB , PARHBANI
(27170504002)

ZPPS ITHLAPUR DE.
, PARHBANI
(27170503801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DIMATAI HARBADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS JAMB
(27170504002)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS JAMB

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANESHWAR LONDHE
(0347205)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZILLA PARISHAD PRIMARY ZPPS BORWAND BU.
Teacher
SCHOOL JAMB , PARHBANI
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170504001)
(27170501301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANESHWAR LONDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL JAMB
(27170504001)
Parbhani
PARHBANI
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL JAMB

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GANGADHAR GAIKWAD
(0696293)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANDAKHALI
, PARHBANI
(27170505501)

ZPPS TADPANGRI
, PARHBANI
(27170510801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANGADHAR GAIKWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANDAKHALI
(27170505501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MANDAKHALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JAYSHREE KELKAR
(0439711)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SONNA , PARHBANI
Teacher
(27170510401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BHARASWADA
, PARHBANI
(27170501101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAYSHREE KELKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SONNA
(27170510401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SONNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JIJABAI PAWAR
(0049074)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANDAKHALI
, PARHBANI
(27170505501)

Z.P.C.P.S KAREGAON
, PARHBANI
(27170504501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JIJABAI PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANDAKHALI
(27170505501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MANDAKHALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 POUL
(0439717)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SONNA , PARHBANI
Teacher
(27170510401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BHARASWADA
, PARHBANI
(27170501101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAVITA POUL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SONNA
(27170510401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SONNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

LATA CHAVAN
(0418257)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PARVA , PARHBANI
Teacher
(27170507201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MANDAKHALI
, PARHBANI
(27170505501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

LATA CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PARVA
(27170507201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PARVA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANIK AWACHAR
(0439718)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SONNA , PARHBANI
Teacher
(27170510401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SONULA
, MANWAT
(27170304501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANIK AWACHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SONNA
(27170510401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SONNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MEERA PEDE
(0367489)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPCPS BRAHMANGAON
, PARHBANI
(27170501502)

ZPPS MAKH , JINTUR
(27170210401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEERA PEDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS BRAHMANGAON
(27170501502)
Parbhani
PARHBANI
ZPCPS BRAHMANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRABHAKAR KACHAVE
(0696885)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANDAKHALI
, PARHBANI
(27170505501)

ZPPS NAGAPUR
, PARHBANI
(27170506301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRABHAKAR KACHAVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANDAKHALI
(27170505501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MANDAKHALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 TAKLE
(0347343)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZILLA PARISHAD PRIMARY
Teacher
SCHOOL JAMB , PARHBANI
std(1-4/5)
(27170504001)

sf
e

अ. .

ZPPS MANDAKHALI
, PARHBANI
(27170505501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH TAKLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL JAMB
(27170504001)
Parbhani
PARHBANI
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL JAMB

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRATAPSINGH NAIK
(0347262)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZILLA PARISHAD PRIMARY
Teacher
SCHOOL JAMB , PARHBANI
std(1-4/5)
(27170504001)

sf
e

अ. .

ZPPS MANDAKHALI
, PARHBANI
(27170505501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRATAPSINGH NAIK.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL JAMB
(27170504001)
Parbhani
PARHBANI
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL JAMB

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAM JADHAV
(0812913)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANDAKHALI
, PARHBANI
(27170505501)

ZPCPS
BRAHMANGAON
, PARHBANI
(27170501502)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAM JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANDAKHALI
(27170505501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MANDAKHALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMRAO NAND
(0049080)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANDAKHALI
, PARHBANI
(27170505501)

ZPPS PIMPALGAON
SM. , PARHBANI
(27170507601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMRAO NAND.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANDAKHALI
(27170505501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MANDAKHALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RANJANA SONVANE
(0367505)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPCPS BRAHMANGAON
, PARHBANI
(27170501502)

ZPPS ZARI
, PARHBANI
(27170512701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RANJANA SONVANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS BRAHMANGAON
(27170501502)
Parbhani
PARHBANI
ZPCPS BRAHMANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SADEKHA SHAIKH
(0485185)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PARVA , PARHBANI
Teacher
(27170507201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SADEKHA SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PARVA
(27170507201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PARVA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SAMBHAJI WAGATKAR
(0062644)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PARVA , PARHBANI
Teacher
(27170507201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS ARVI , PARHBANI
(27170500601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAMBHAJI WAGATKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PARVA
(27170507201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PARVA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGITA PADGHAN
(0439723)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SONNA , PARHBANI
Teacher
(27170510401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS KOK , JINTUR
(27170207401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANGITA PADGHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SONNA
(27170510401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SONNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SAVITA DUKANDAR
(0062677)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PARVA , PARHBANI
Teacher
(27170507201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPHS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507404)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAVITA DUKANDAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PARVA
(27170507201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PARVA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SMITA GAVHANE
(0689936)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PARVA , PARHBANI
Teacher
(27170507201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS NANDKHEDA
, PARHBANI
(27170506701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SMITA GAVHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PARVA
(27170507201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PARVA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SONERAO JUKTE
(0367533)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPCPS BRAHMANGAON
, PARHBANI
(27170501502)

ZPPS DATTA NAGAR
AMDAPURFATA
, PARHBANI
(27170500402)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SONERAO JUKTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS BRAHMANGAON
(27170501502)
Parbhani
PARHBANI
ZPCPS BRAHMANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SOPAN DOKE
(0329490)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NARSAPUR
, PARHBANI
(27170506801)

ZPPS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SOPAN DOKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NARSAPUR
(27170506801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NARSAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KAKADE
(0320649)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS JAMB , PARHBANI
(27170504002)

CPS SINGNAPUR
, PARHBANI
(27170510101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNIL KAKADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS JAMB
(27170504002)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS JAMB

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UJWALA GAIKWAD
(0062703)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PARVA , PARHBANI
Teacher
(27170507201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KHARBA
, MANWAT
(27170301501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UJWALA GAIKWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PARVA
(27170507201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PARVA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIJAYKUMAR
GOLEGAONKAR
(0190517)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SONNA , PARHBANI
Teacher
(27170510401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KINHOLA
, PARHBANI
(27170505001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAYKUMAR GOLEGAONKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SONNA
(27170510401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SONNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 GONDHALI
(0794000)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NAGAPUR
, PARHBANI
(27170506301)

ZPPS SURPIMPRI
TANDA , PARHBANI
(27170510602)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VITTAL GONDHALI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NAGAPUR
(27170506301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NAGAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MUJAHED MOHDIQBAL
(0806596)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

ZILLA PARISHAD
Under Graduate ZPPS MANDAKHALI (URDU)
URDU PRIMARY
Teacher
, PARHBANI
SCHOOL MALSONNA
std(1-4/5)
(27170505509)
, PARHBANI
(27170505402)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MUJAHED MOHDIQBAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANDAKHALI (URDU)
(27170505509)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MANDAKHALI (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BABAN RATHOD
(0454831)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS KANYA DAITHANA
, PARHBANI
(27170502001)

CPS KANYA SONPETH
, SONPETH
(27170903101)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABAN RATHOD.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS KANYA DAITHANA
(27170502001)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA DAITHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DEVENDRA SEVALKAR
(0270454)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MALSONNA
, PARHBANI
(27170505401)

ZPPS KHALI TANDA
(NEW) , GANGAKHED
(27170105502)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEVENDRA SEVALKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MALSONNA
(27170505401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MALSONNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PANDHARI KAWADE
(0412384)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS DAITHANA
, PARHBANI
(27170502003)

ZPPS WADGAON
, SONPETH
(27170903801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDHARI KAWADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS DAITHANA
(27170502003)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS DAITHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VIJAY AHIRE
(0455338)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS KANYA DAITHANA
, PARHBANI
(27170502001)

ZPPS KOTAMBWADI
, PARHBANI
(27170505101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAY AHIRE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS KANYA DAITHANA
(27170502001)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA DAITHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VIJAYKUMAR MADREWAR
(0827481)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS DAITHANA
, PARHBANI
(27170502003)

CPS LOHGAON
, PARHBANI
(27170505301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAYKUMAR MADREWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS DAITHANA
(27170502003)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS DAITHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VIJAYSHING RAJPUT
(0409483)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS DAITHANA
, PARHBANI
(27170502003)

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAYSHING RAJPUT.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS DAITHANA
(27170502003)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS DAITHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

DNYANRAJ SONNAR
(0696375)

Headmaster

ZPPS SALAPURI
, PARHBANI
(27170509101)

ZPPS RUMNA J.
, GANGAKHED
(27170111701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANRAJ SONNAR.
(Headmaster)
ZPPS SALAPURI
(27170509101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SALAPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

RAMBHAU SHINDE
(0338412)

Headmaster

ZPPS MALSONNA
, PARHBANI
(27170505401)

ZPPS TATTU JAWLA
, PARHBANI
(27170511401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMBHAU SHINDE.
(Headmaster)
ZPPS MALSONNA
(27170505401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MALSONNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALASAHEB LAD
(0337265)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DHASAD , PARHBANI
Teacher
(27170502601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DAITHANA
, PARHBANI
(27170502002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALASAHEB LAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHASAD
(27170502601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DHASAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DHARASURKER SANDHIYA
Under Graduate
SANDHYA VASUDEORAO
Teacher
DHARASURKAR
std(1-4/5)
(0198537)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

ZPPS DAITHANA
, PARHBANI
(27170502002)

ZPPS KANYA ZARI
, PARHBANI
(27170512702)

sf
e

1

िशकाचे नाव
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DHARASURKER SANDHIYA SANDHYA VASUDEORAO
DHARASURKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DAITHANA
(27170502002)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DAITHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAJANAN SARODE
(0270333)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MALSONNA
, PARHBANI
(27170505401)

CPS KOLHA
, MANWAT
(27170301901)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAJANAN SARODE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MALSONNA
(27170505401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MALSONNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GANGADHAR VARADE
(0696605)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SALAPURI
, PARHBANI
(27170509101)

ZPPS HATKARWADI
, MANWAT
(27170300801)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANGADHAR VARADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SALAPURI
(27170509101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SALAPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KESHAV PATHARKAR
(0337605)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ANGALGAON
, PARHBANI
(27170500501)

ZPPS NANDGAON KH.
, PARHBANI
(27170506601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KESHAV PATHARKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ANGALGAON
(27170500501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ANGALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

LAXMAN CHAUDHARI
(0687954)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BRAHMAPURI VIA
PATHRI , PARHBANI
(27170501801)

ZPPS ALAPUR
PANDHARI
, PARHBANI
(27170500201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

LAXMAN CHAUDHARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BRAHMAPURI VIA PATHRI
(27170501801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BRAHMAPURI VIA PATHRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAHADEVI SWAMI
(0443833)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DAITHANA
, PARHBANI
(27170502002)

ZPPS KAUDGAON
, GANGAKHED
(27170105301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHADEVI SWAMI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DAITHANA
(27170502002)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DAITHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAHEBUBKHAN PATHAN
(0696815)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS BRAHMAPURI TANDA
Teacher
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170501802)

sf
e

अ. .

ZPPS SALAPURI
, PARHBANI
(27170509101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHEBUBKHAN PATHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BRAHMAPURI TANDA
(27170501802)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BRAHMAPURI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MALIKARJUN MATHPATI
(0696370)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SALAPURI
, PARHBANI
(27170509101)

ZPPS KAUDGAON
, GANGAKHED
(27170105301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MALIKARJUN MATHPATI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SALAPURI
(27170509101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SALAPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 ABEGAONKAR
(0689941)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA DAITHANA
, PARHBANI
(27170502001)

CPS LOHGAON
, PARHBANI
(27170505301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANISHA ABEGAONKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA DAITHANA
(27170502001)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA DAITHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MURALIDHAR JALHARE
(0455271)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA DAITHANA
, PARHBANI
(27170502001)

ZPPS BHOGAON
, PARHBANI
(27170501201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MURALIDHAR JALHARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA DAITHANA
(27170502001)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA DAITHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAMDEV RATHOD
(0453640)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DHONDI , PARHBANI
Teacher
(27170502701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS AMBETAKLI
, PARHBANI
(27170500301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAMDEV RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHONDI
(27170502701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DHONDI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRADIP
KANTHESHWARKAR
(0337346)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DHASAD , PARHBANI
Teacher
(27170502601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BABHULGAON
, PARHBANI
(27170500901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRADIP KANTHESHWARKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHASAD
(27170502601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DHASAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRAJAKTA KANDHARKAR
(0687946)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BRAHMAPURI VIA
PATHRI , PARHBANI
(27170501801)

ZPPS RAMPURI (BK.)
, MANWAT
(27170303501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAJAKTA KANDHARKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BRAHMAPURI VIA PATHRI
(27170501801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BRAHMAPURI VIA PATHRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESH SOGE
(0687944)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BRAHMAPURI VIA
PATHRI , PARHBANI
(27170501801)

ZPPS SABA
, PARHBANI
(27170508801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMESH SOGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BRAHMAPURI VIA PATHRI
(27170501801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BRAHMAPURI VIA PATHRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMKISHAN LATPATE
(0443629)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DAITHANA
, PARHBANI
(27170502002)

CPS MAHATPURI
, GANGAKHED
(27170106901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMKISHAN LATPATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DAITHANA
(27170502002)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DAITHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RANJEET CHAVAN
(0454808)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA DAITHANA
, PARHBANI
(27170502001)

ZPPS BHIMANAIK
VIJAY NAGAR TANDA
, PARHBANI
(27170501805)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RANJEET CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA DAITHANA
(27170502001)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA DAITHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SALAMABEGA SHEKH
(0695623)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SALAPURI
, PARHBANI
(27170509101)

CPS LOHGAON
, PARHBANI
(27170505301)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SALAMABEGA SHEKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SALAPURI
(27170509101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SALAPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGRAM GORE
(0337573)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS DAITHANA
, PARHBANI
(27170502003)

ZPPS BANWAS
, PALAM
(27170400801)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANGRAM GORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS DAITHANA
(27170502003)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS DAITHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KULKARNI
(0455325)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA DAITHANA
, PARHBANI
(27170502001)

ZPPS INDEWADI
, PARHBANI
(27170503601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANTOSH KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA DAITHANA
(27170502001)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA DAITHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SARIKA YENURWAR
(0456452)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA DAITHANA
, PARHBANI
(27170502001)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SARIKA YENURWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA DAITHANA
(27170502001)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA DAITHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 JOSHI
(0455304)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA DAITHANA
, PARHBANI
(27170502001)

ZPPS BOYS
ERENDESHWAR
, PURNA
(27170702402)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAVITA JOSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA DAITHANA
(27170502001)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA DAITHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAMSUNDAR
PAITHANKAR
(0695620)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SALAPURI
, PARHBANI
(27170509101)

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAMSUNDAR PAITHANKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SALAPURI
(27170509101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SALAPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUDHAKAR GARUD
(0337355)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS INDEWADI
ZPPS DHASAD , PARHBANI
Teacher
VASAHAT , PARHBANI
(27170502601)
std(1-4/5)
(27170503602)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUDHAKAR GARUD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHASAD
(27170502601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DHASAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TATERAO DHANURE
(0809933)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS SALAPURI VASAHAT
Teacher
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170509103)

sf
e

अ. .

ZPPS SALAPURI
TANDA , PARHBANI
(27170509102)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TATERAO DHANURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SALAPURI VASAHAT
(27170509103)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SALAPURI VASAHAT

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UDHAV GIRAM
(0453643)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DHONDI , PARHBANI
Teacher
(27170502701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS TATTU JAWLA
, PARHBANI
(27170511401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UDHAV GIRAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHONDI
(27170502701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DHONDI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KHADE
(0239728)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SALAPURI TANDA
, PARHBANI
(27170509102)

ZPPS TULJAPUR
, PARHBANI
(27170511701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAY KHADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SALAPURI TANDA
(27170509102)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SALAPURI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

बदली झालेली शाळा व
तालुका

RABIYABEGUM KHAN
(0270352)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZILLA PARISHAD URDU
PRIMARY SCHOOL
MALSONNA , PARHBANI
(27170505402)

Z.P.PRIMARY SCHOOL
URDU MEDIUM
AZDAPUR TQ PURNA
, PURNA
(27170700402)

sf
e

1

r

िशकाचे नाव

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RABIYABEGUM KHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILLA PARISHAD URDU PRIMARY SCHOOL MALSONNA
(27170505402)
Parbhani
PARHBANI
ZILLA PARISHAD URDU PRIMARY SCHOOL MALSONNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SYED SAGIR RAHEMAN
(0338439)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZILLA PARISHAD URDU
PRIMARY SCHOOL
MALSONNA , PARHBANI
(27170505402)

ZPPS URDU PRIMARY
SCHOOL TADKALAS
, PURNA
(27170709013)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SYED SAGIR RAHEMAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILLA PARISHAD URDU PRIMARY SCHOOL MALSONNA
(27170505402)
Parbhani
PARHBANI
ZILLA PARISHAD URDU PRIMARY SCHOOL MALSONNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ANANTA ASOLKAR
(0809162)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS WANGI , PARHBANI
(27170512401)

ZPPS KARWALI
, JINTUR
(27170207501)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANTA ASOLKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS WANGI
(27170512401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS WANGI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

HUSSAIN ALTAF
(0809143)

Graduate
Teacher
std(6-8)

Z.P.C.P.S KAREGAON
, PARHBANI
(27170504501)

ZPPS SHAHAPUR
, PARHBANI
(27170509901)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HUSSAIN ALTAF.
(Graduate Teacher std(6-8))
Z.P.C.P.S KAREGAON
(27170504501)
Parbhani
PARHBANI
Z.P.C.P.S KAREGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

LULAJI LULAJI EKNATHRAO
BOBADE
(0178318)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SHENDRA
, PARHBANI
(27170510001)

ZPPS PORWAD
, PARHBANI
(27170508401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

LULAJI LULAJI EKNATHRAO BOBADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SHENDRA
(27170510001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SHENDRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MAKARAND DESHPANDE
(0070528)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS WANGI , PARHBANI
(27170512401)

ZPPS TATTU JAWLA
, PARHBANI
(27170511401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAKARAND DESHPANDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS WANGI
(27170512401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS WANGI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MANCHAK DUDHATE
(0810051)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS RAIPUR , PARHBANI
(27170508701)

ZPPS ITHLAPUR DE.
, PARHBANI
(27170503801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANCHAK DUDHATE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS RAIPUR
(27170508701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS RAIPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MAROTI RASAL
(0810297)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SATLA , PARHBANI
(27170509601)

ZPPS BHARASWADA
, PARHBANI
(27170501101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAROTI RASAL.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SATLA
(27170509601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SATLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAJABHAU AMBURE
(0809051)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MATKARHALA
, PARHBANI
(27170505801)

ZPPS KHUJADA
, PURNA
(27170705101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJABHAU AMBURE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MATKARHALA
(27170505801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MATKARHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RANJANA JADHAV
(0809080)

Graduate
Teacher
std(6-8)

Z.P.C.P.S KAREGAON
, PARHBANI
(27170504501)

ZPPS WANGI
, PARHBANI
(27170512401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RANJANA JADHAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
Z.P.C.P.S KAREGAON
(27170504501)
Parbhani
PARHBANI
Z.P.C.P.S KAREGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUNITA JOSHI
(0329144)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SHENDRA
, PARHBANI
(27170510001)

CPS KANYA SONPETH
, SONPETH
(27170903101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNITA JOSHI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SHENDRA
(27170510001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SHENDRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

UMASHANKAR SWAMI
(0808898)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MATKARHALA
, PARHBANI
(27170505801)

ZPPS ALEGAON
, PURNA
(27170700501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UMASHANKAR SWAMI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MATKARHALA
(27170505801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MATKARHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VIJAY KARHALE
(0442859)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SAMSAPUR
, PARHBANI
(27170509301)

ZPPS AMDAPUR
, PARHBANI
(27170500401)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAY KARHALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SAMSAPUR
(27170509301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SAMSAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

CHANDU MORE
(0298762)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

Headmaster

ZPPS RAIPUR , PARHBANI
(27170508701)

ZPCPS
BRAHMANGAON
, PARHBANI
(27170501502)

r

ि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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

CHANDU MORE.
(Headmaster)
ZPPS RAIPUR
(27170508701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS RAIPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

RAJENDRAKUMAR TUDME
(0360057)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

Headmaster

ZPPS SHENDRA
, PARHBANI
(27170510001)

ZPPS KANYA
ERENDESHWAR
, PURNA
(27170702401)

r

ि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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJENDRAKUMAR TUDME.
(Headmaster)
ZPPS SHENDRA
(27170510001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SHENDRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

RAM JADHAV
(0808929)

Headmaster

Z.P.C.P.S KAREGAON
, PARHBANI
(27170504501)

ZPPS MATKARHALA
, PARHBANI
(27170505801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAM JADHAV.
(Headmaster)
Z.P.C.P.S KAREGAON
(27170504501)
Parbhani
PARHBANI
Z.P.C.P.S KAREGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

SUGRIV JADHAV
(0696320)

Headmaster

ZPPS MATKARHALA
, PARHBANI
(27170505801)

ZPPS MALSONNA
, PARHBANI
(27170505401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUGRIV JADHAV.
(Headmaster)
ZPPS MATKARHALA
(27170505801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MATKARHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANANTA GARUD
(0050058)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DURDI , PARHBANI
Teacher
(27170503001)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DAGADWADI
, PURNA
(27170701301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANTA GARUD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DURDI
(27170503001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DURDI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ARCHANA
BHARSHWADKAR
(0347302)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SAMSAPUR
, PARHBANI
(27170509301)

CPS UMRI , PARHBANI
(27170512001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARCHANA BHARSHWADKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAMSAPUR
(27170509301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SAMSAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BABITA GAIKWAD
(0808983)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MATKARHALA
, PARHBANI
(27170505801)

ZPPS SATLA
, PARHBANI
(27170509601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABITA GAIKWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MATKARHALA
(27170505801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MATKARHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHADRAYYA SWAMY
(0029602)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHARANGAON
, PARHBANI
(27170502401)

ZPPS DAGADWADI
, PURNA
(27170701301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHADRAYYA SWAMY.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHARANGAON
(27170502401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DHARANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHANUDAS DHOTRE
(0697164)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHARANGAON
, PARHBANI
(27170502401)

ZPPS MALSONNA
, PARHBANI
(27170505401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHANUDAS DHOTRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHARANGAON
(27170502401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DHARANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADHAV SANVEKAR
(0239267)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SATLA , PARHBANI
(27170509601)

ZPPS BHOSA
, MANWAT
(27170300401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHAV SANVEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SATLA
(27170509601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SATLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAHENDRA WAGHMARE
(0808934)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MATKARHALA
, PARHBANI
(27170505801)

ZPPS SAMBAR
, PARHBANI
(27170509201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHENDRA WAGHMARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MATKARHALA
(27170505801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MATKARHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MOHAN DESHMUKH
(0810296)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SATLA , PARHBANI
(27170509601)

ZPPS TADBORGAON
, MANWAT
(27170304601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MOHAN DESHMUKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SATLA
(27170509601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SATLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MUNJA KUNTHE
(0803114)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANGANGAON
, PARHBANI
(27170505701)

ZPPS MATKARHALA
, PARHBANI
(27170505801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MUNJA KUNTHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANGANGAON
(27170505701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MANGANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NIKITA REKHAWAR
(0698507)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS WANGI , PARHBANI
Teacher
(27170512401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BHARASWADA
, PARHBANI
(27170501101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NIKITA REKHAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WANGI
(27170512401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS WANGI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESH GHATE
(0303748)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MATKARHALA
, PARHBANI
(27170505801)

ZPPS MANGANGAON
, PARHBANI
(27170505701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMESH GHATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MATKARHALA
(27170505801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MATKARHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 JAMADAR
(0809081)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z.P.C.P.S KAREGAON
, PARHBANI
(27170504501)

ZPPS WADGAON
SUKRE , PARHBANI
(27170512201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANTOSH JAMADAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.C.P.S KAREGAON
(27170504501)
Parbhani
PARHBANI
Z.P.C.P.S KAREGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SARIKA RABBEWAR
(0060649)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHENDRA
, PARHBANI
(27170510001)

CPS SAWARGAON
, MANWAT
(27170304101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SARIKA RABBEWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHENDRA
(27170510001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SHENDRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SARIKA GIRI
(0060654)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHENDRA
, PARHBANI
(27170510001)

CPS KANYA
TADKALAS , PURNA
(27170709001)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SARIKA GIRI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHENDRA
(27170510001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SHENDRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAIKH QUADEER SHAIKH Under Graduate
JILANI
Teacher
(0809349)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

ZPPS DHAR , PARHBANI
(27170502301)

ZPPS SATLA
, PARHBANI
(27170509601)

sf
e
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAIKH QUADEER SHAIKH JILANI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHAR
(27170502301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DHAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAKUNTALA CHAUDHARI
(0809083)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z.P.C.P.S KAREGAON
, PARHBANI
(27170504501)

ZPPS PINGLI
, PARHBANI
(27170508102)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAKUNTALA CHAUDHARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.C.P.S KAREGAON
(27170504501)
Parbhani
PARHBANI
Z.P.C.P.S KAREGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUBHASH PADOLE
(0802837)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANGANGAON
, PARHBANI
(27170505701)

ZPPS WANGI
, PARHBANI
(27170512401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUBHASH PADOLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANGANGAON
(27170505701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MANGANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUNITA TAK
(0698822)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS WANGI , PARHBANI
Teacher
(27170512401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KANYA
ERENDESHWAR
, PURNA
(27170702401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNITA TAK.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WANGI
(27170512401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS WANGI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUNITA SUNITA SONERAO Under Graduate
GAWALE
Teacher
(0803115)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

ZPPS MANGANGAON
, PARHBANI
(27170505701)

ZPPS DAITHANA
, PARHBANI
(27170502002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNITA SUNITA SONERAO GAWALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANGANGAON
(27170505701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MANGANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

USHA DESHMUKH
(0810299)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SATLA , PARHBANI
(27170509601)

ZPPS MANGANGAON
, PARHBANI
(27170505701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

USHA DESHMUKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SATLA
(27170509601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SATLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UTTAM GHUGE
(0692477)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS WANGI , PARHBANI
Teacher
(27170512401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DAMPURI
, PARHBANI
(27170502102)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UTTAM GHUGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WANGI
(27170512401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS WANGI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VINOD LANDGE
(0810232)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MATKARHALA
, PARHBANI
(27170505801)

ZPPS PANDHRI
, PARHBANI
(27170506901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VINOD LANDGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MATKARHALA
(27170505801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MATKARHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ARVIND RATHOD
(0156342)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS LOHGAON , PARHBANI
(27170505301)

ZPPS NANDKHEDA
, PARHBANI
(27170506701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARVIND RATHOD.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS LOHGAON
(27170505301)
Parbhani
PARHBANI
CPS LOHGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

GULAB RENGE
(0698840)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SAYALA , PARHBANI
(27170509801)

ZPPS ITHLAPUR DE.
, PARHBANI
(27170503801)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GULAB RENGE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SAYALA
(27170509801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SAYALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MADAN BHUSARE
(0687259)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS TAKALGAVAN
, PARHBANI
(27170510901)

ZPPS SALAPURI
, PARHBANI
(27170509101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADAN BHUSARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS TAKALGAVAN
(27170510901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKALGAVAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MAHESHKUMAR
LOHOKARE
(0802817)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS ZADGAON
, PARHBANI
(27170512601)

ZPCPS FULKALAS
, PURNA
(27170702701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHESHKUMAR LOHOKARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS ZADGAON
(27170512601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ZADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHIVAJI SURWASE
(0696337)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS ZADGAON
, PARHBANI
(27170512601)

ZPPS BABHLI
, PARHBANI
(27170500801)

sf
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI SURWASE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS ZADGAON
(27170512601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ZADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUJIT BAJPAI
(0699840)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DAMPURI , PARHBANI
(27170502102)

ZPPS KUMBHARI
, PARHBANI
(27170505201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUJIT BAJPAI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DAMPURI
(27170502102)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DAMPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

TILOTTAMA CHAUDHARI
(0824582)

Graduate
Teacher
std(6-8)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

CPS LOHGAON , PARHBANI ZPHS BORI , JINTUR
(27170505301)
(27170201605)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TILOTTAMA CHAUDHARI.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS LOHGAON
(27170505301)
Parbhani
PARHBANI
CPS LOHGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANANT NARHIRE
(0377363)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KUMBHARI
, PARHBANI
(27170505201)

ZPPS HASNAPUR
, PARHBANI
(27170503401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANT NARHIRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KUMBHARI
(27170505201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KUMBHARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KADAM
(0503737)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GOVINDPUR
, PARHBANI
(27170503301)

ZPPS NANDAPUR
, PARHBANI
(27170506401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHOK KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GOVINDPUR
(27170503301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS GOVINDPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHAGWAN MULEY
(0377326)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KUMBHARI
, PARHBANI
(27170505201)

ZPPS JAIKWADI
VASAHAT , PARHBANI
(27170505302)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHAGWAN MULEY.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KUMBHARI
(27170505201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KUMBHARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DADARAO HARKAL
(0338724)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KUMBHARI
, PARHBANI
(27170505201)

ZPPS DEVTHANA
, PARHBANI
(27170502201)

sf
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DADARAO HARKAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KUMBHARI
(27170505201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KUMBHARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DILIP IPPAR
(0182773)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GOVINDPUR
, PARHBANI
(27170503301)

ZPPS ISMILPUR
, PARHBANI
(27170503701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DILIP IPPAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GOVINDPUR
(27170503301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS GOVINDPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAJANAN BIDWAI
(0363495)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ISMILPUR
, PARHBANI
(27170503701)

ZPPS IRALAD
, MANWAT
(27170301101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAJANAN BIDWAI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ISMILPUR
(27170503701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ISMILPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GANGADHAR PHULPAGAR
(0377355)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KUMBHARI
, PARHBANI
(27170505201)

ZPPS BHARASWADA
, PARHBANI
(27170501101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANGADHAR PHULPAGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KUMBHARI
(27170505201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KUMBHARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JAGANNATH CHAVHAN
(0363561)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ISMILPUR
, PARHBANI
(27170503701)

ZPPS MANDAKHALI
, PARHBANI
(27170505501)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAGANNATH CHAVHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ISMILPUR
(27170503701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ISMILPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JAYSHRI SHINDE
(0257133)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TULJAPUR
, PARHBANI
(27170511701)

CPS KANYA PEDGAON
, PARHBANI
(27170507401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAYSHRI SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TULJAPUR
(27170511701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TULJAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 RENGE
(0437399)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KASHTGAON
, PARHBANI
(27170504701)

ZPPS DUDHANGAON
, JINTUR
(27170203901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH RENGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KASHTGAON
(27170504701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KASHTGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PREMALA MUDHALE
(0141380)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHAHAPUR
, PARHBANI
(27170509901)

CPS KOLHA
, MANWAT
(27170301901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PREMALA MUDHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHAHAPUR
(27170509901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SHAHAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RATNAKAR ZAMBRE
(0821906)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KASHTGAON
, PARHBANI
(27170504701)

ZPPS BRAHMAPURI
VIA PEDGAON
, PARHBANI
(27170501701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RATNAKAR ZAMBRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KASHTGAON
(27170504701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KASHTGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SACHIN ACHAME
(0413765)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS ARVI , PARHBANI
(27170500601)

ZPPS SUKAPURWADI
, PARHBANI
(27170510501)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SACHIN ACHAME.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS ARVI
(27170500601)
Parbhani
PARHBANI
CPS ARVI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUDAIVA PURI
(0808156)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS ARVI , PARHBANI
(27170500601)

ZPPS SATLA
, PARHBANI
(27170509601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUDAIVA PURI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS ARVI
(27170500601)
Parbhani
PARHBANI
CPS ARVI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SWATI BHANGIRE
(0413781)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS ARVI , PARHBANI
(27170500601)

ZPPS ZARI
, PARHBANI
(27170512701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SWATI BHANGIRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS ARVI
(27170500601)
Parbhani
PARHBANI
CPS ARVI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VANDANA CHITRAL
(0413790)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS ARVI , PARHBANI
(27170500601)

ZPPS INDEWADI
VASAHAT , PARHBANI
(27170503602)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VANDANA CHITRAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS ARVI
(27170500601)
Parbhani
PARHBANI
CPS ARVI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

ALIMODDIN SHEKH
(0337351)

Headmaster

ZPPS ZADGAON
, PARHBANI
(27170512601)

CPS KAUSADI
, JINTUR
(27170207201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ALIMODDIN SHEKH.
(Headmaster)
ZPPS ZADGAON
(27170512601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ZADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

KARBHARI GIRAM
(0699866)

Headmaster

ZPPS DAMPURI , PARHBANI
(27170502102)

ZPPS DHASAD
, PARHBANI
(27170502601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KARBHARI GIRAM.
(Headmaster)
ZPPS DAMPURI
(27170502102)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DAMPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

LAXMAN TARWATE
(0161744)

Headmaster

CPS LOHGAON , PARHBANI
(27170505301)

ZPPS SANPURI
, PARHBANI
(27170509401)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

LAXMAN TARWATE.
(Headmaster)
CPS LOHGAON
(27170505301)
Parbhani
PARHBANI
CPS LOHGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

PRABHU MORE
(0698633)

Headmaster

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPPS SAYALA , PARHBANI ZPPS WAZUR , PURNA
(27170509801)
(27170709401)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRABHU MORE.
(Headmaster)
ZPPS SAYALA
(27170509801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SAYALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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 SIRAL
(0687256)

Headmaster

ZPPS TAKALGAVAN
, PARHBANI
(27170510901)

ZPPS PIMPALGAON
THO. , PARHBANI
(27170507701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH SIRAL.
(Headmaster)
ZPPS TAKALGAVAN
(27170510901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKALGAVAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANKUSH KHARABE
(0156321)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS LOHGAON , PARHBANI
Teacher
(27170505301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PIMPALGAON
THO. , PARHBANI
(27170507701)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANKUSH KHARABE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS LOHGAON
(27170505301)
Parbhani
PARHBANI
CPS LOHGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

CHANDRAKANT KADAM
(0391411)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHIRSHI BU.
, PARHBANI
(27170510201)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

CHANDRAKANT KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHIRSHI BU.
(27170510201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SHIRSHI BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KAMULWAR
(0687773)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHIRSHI KH.
, PARHBANI
(27170510301)

ZPPS ITHLAPUR MALI
, PURNA
(27170703601)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GOVIND KAMULWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHIRSHI KH.
(27170510301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SHIRSHI KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JAYSHRI PRATAPWAR
(0824584)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS LOHGAON , PARHBANI
Teacher
(27170505301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS ASOLA
, PARHBANI
(27170500701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAYSHRI PRATAPWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS LOHGAON
(27170505301)
Parbhani
PARHBANI
CPS LOHGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KONDABAI ANDHARE
(0161733)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS LOHGAON , PARHBANI
Teacher
(27170505301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KAUDGAON
, PARHBANI
(27170504801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KONDABAI ANDHARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS LOHGAON
(27170505301)
Parbhani
PARHBANI
CPS LOHGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PADMREKHA JANGILWAD
(0699799)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SAYALA , PARHBANI
Teacher
(27170509801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS WANGI
, PARHBANI
(27170512401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PADMREKHA JANGILWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAYALA
(27170509801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SAYALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRASHANT TAK
(0821130)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DAMPURI , PARHBANI
Teacher
(27170502102)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPCPS FULKALAS
, PURNA
(27170702701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRASHANT TAK.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DAMPURI
(27170502102)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DAMPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJESH KULKARNI
(0161758)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS LOHGAON , PARHBANI
Teacher
(27170505301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SANPURI
, PARHBANI
(27170509401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJESH KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS LOHGAON
(27170505301)
Parbhani
PARHBANI
CPS LOHGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 BHOSLE
(0698777)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SAYALA , PARHBANI
Teacher
(27170509801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SATEPHAL
, PURNA
(27170708201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

REKHA BHOSLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAYALA
(27170509801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SAYALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SAHEBRAO VARNE
(0698975)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PARALGAVAN
, PARHBANI
(27170507102)

ZPPS SHENDRA
, PARHBANI
(27170510001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAHEBRAO VARNE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PARALGAVAN
(27170507102)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PARALGAVAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAILA PANCHAL
(0373651)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TAKALGAVAN
, PARHBANI
(27170510901)

ZPPS DAGADWADI
, PURNA
(27170701301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAILA PANCHAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKALGAVAN
(27170510901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKALGAVAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KHOPE
(0696326)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ZADGAON
, PARHBANI
(27170512601)

ZPPS SHAHAPUR
, PARHBANI
(27170509901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI KHOPE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ZADGAON
(27170512601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ZADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHIVANAND SWAMI
(0161774)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS LOHGAON , PARHBANI
Teacher
(27170505301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS ANGALGAON
, PARHBANI
(27170500501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVANAND SWAMI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS LOHGAON
(27170505301)
Parbhani
PARHBANI
CPS LOHGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHIVASHANKAR KAWARE
(0699844)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DAMPURI , PARHBANI
Teacher
(27170502102)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS AMBETAKLI
, PARHBANI
(27170500301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVASHANKAR KAWARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DAMPURI
(27170502102)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DAMPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUDARSHAN MAMIDWAR
(0697955)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS THOLA , PARHBANI
Teacher
(27170511501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

Z.P.C.P.S KAREGAON
, PARHBANI
(27170504501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUDARSHAN MAMIDWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS THOLA
(27170511501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS THOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUDHAKAR BHOSLE
(0699240)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SAYALA , PARHBANI
Teacher
(27170509801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS ZADGAON
, PARHBANI
(27170512601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUDHAKAR BHOSLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAYALA
(27170509801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SAYALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 TANDLE
(0391798)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS LOHGAON , PARHBANI
Teacher
(27170505301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS WANGI
, PARHBANI
(27170512401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNIL TANDLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS LOHGAON
(27170505301)
Parbhani
PARHBANI
CPS LOHGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SHINDE
(0698626)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SAYALA , PARHBANI
Teacher
(27170509801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DHARMAPURI
, PARHBANI
(27170502501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUREKHA SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAYALA
(27170509801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SAYALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VARSHA GANMUKHE
(0391516)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHIRSHI BU.
, PARHBANI
(27170510201)

ZPPS RAIPUR
, PARHBANI
(27170508701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VARSHA GANMUKHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHIRSHI BU.
(27170510201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SHIRSHI BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VARSHA JADHAV
(0824562)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TAKALGAVAN
, PARHBANI
(27170510901)

ZPPS KINHOLA (BK.)
, MANWAT
(27170301801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VARSHA JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKALGAVAN
(27170510901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKALGAVAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VENKAT MANE
(0378793)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS JAIKWADI VASAHAT
Teacher
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170505302)

sf
e

अ. .

ZPPS NARALAD
, MANWAT
(27170302801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VENKAT MANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS JAIKWADI VASAHAT
(27170505302)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS JAIKWADI VASAHAT

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

FATEMABI SHAIKH
(0687599)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZP PS LOHGAON (URDU)
, PARHBANI
(27170505305)

ZPPS BRANCH NO. 2
JINTUR , JINTUR
(27170206205)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

FATEMABI SHAIKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZP PS LOHGAON (URDU)
(27170505305)
Parbhani
PARHBANI
ZP PS LOHGAON (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MOHAMMAD OBEDUR
RAHMAN ANSARI
(0802661)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZP PS LOHGAON (URDU)
, PARHBANI
(27170505305)

ZPPS BORI(URDU)
, JINTUR
(27170201619)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MOHAMMAD OBEDUR RAHMAN ANSARI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZP PS LOHGAON (URDU)
(27170505305)
Parbhani
PARHBANI
ZP PS LOHGAON (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HALEEMA BEGUM ABDUL
(0686369)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZP PS LOHGAON (URDU)
Teacher
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170505305)

sf
e

अ. .

ZPPS URDU KAUSADI
, JINTUR
(27170207208)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HALEEMA BEGUM ABDUL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP PS LOHGAON (URDU)
(27170505305)
Parbhani
PARHBANI
ZP PS LOHGAON (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ANWAR SHAIKH
(0137761)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507404)

ZPPS PALODI
, MANWAT
(27170303001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANWAR SHAIKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS PEDGAON
(27170507404)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DATTATRAY KOMPALWAR
(0405752)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS PIMPALGAON SM.
, PARHBANI
(27170507601)

ZPPS ISMILPUR
, PARHBANI
(27170503701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DATTATRAY KOMPALWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS PIMPALGAON SM.
(27170507601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PIMPALGAON SM.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MIRA MARVADE
(0147426)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507404)

BRANCH NO. 2
MANWATH , MANWAT
(27170302203)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MIRA MARVADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS PEDGAON
(27170507404)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PRAKASH KOTHEKAR
(0147429)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507404)

ZPPS MANDWA
, PARHBANI
(27170505601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH KOTHEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS PEDGAON
(27170507404)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAM KHEDKAR
(0695687)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS PIMPALGAON SM.
, PARHBANI
(27170507601)

ZPPS BHOGAON
, PARHBANI
(27170501201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAM KHEDKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS PIMPALGAON SM.
(27170507601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PIMPALGAON SM.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RATNAMALA JIVANE
(0306894)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507404)

ZPPS DEWALGAON
(AW. , MANWAT
(27170300501)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RATNAMALA JIVANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS PEDGAON
(27170507404)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANJIVKUMAR
SURYAVANSHI
(0820870)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BHOGAON
, PARHBANI
(27170501201)

CPS ARVI , PARHBANI
(27170500601)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJIVKUMAR SURYAVANSHI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BHOGAON
(27170501201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BHOGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SEEMA DESHPANDE
(0147443)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507404)

CPS ASOLA
, PARHBANI
(27170500701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SEEMA DESHPANDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS PEDGAON
(27170507404)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHESHRAO PATHARKAR
(0355794)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BHOGAON
, PARHBANI
(27170501201)

ZPPS AMDAPUR
, PARHBANI
(27170500401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHESHRAO PATHARKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BHOGAON
(27170501201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BHOGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUDAM KANTHALE
(0306913)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507404)

ZPPS MANDWA
, PARHBANI
(27170505601)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUDAM KANTHALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS PEDGAON
(27170507404)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUNITA SANGHAI
(0306773)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507404)

ZPHS DAITHANA
, PARHBANI
(27170502003)

sf
e

r
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNITA SANGHAI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS PEDGAON
(27170507404)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया शाळांया पसंतीमानुसार यांया
नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BALU JADHAV
(0354533)

Headmaster

ZPPS BHOGAON
, PARHBANI
(27170501201)

ZPCPS TAKLI BO.
, PARHBANI
(27170511001)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALU JADHAV.
(Headmaster)
ZPPS BHOGAON
(27170501201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BHOGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

GUNMALA KILLEDAR
(0354984)

Headmaster

CPS KANYA PEDGAON
, PARHBANI
(27170507401)

ZPPS BABHULGAON
, PARHBANI
(27170500901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GUNMALA KILLEDAR.
(Headmaster)
CPS KANYA PEDGAON
(27170507401)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

KRANTIKUMAR KARNEWAR
(0697390)

Headmaster

ZPPS KINHOLA , PARHBANI
(27170505001)

ZPPS NANDGAON KH.
, PARHBANI
(27170506601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KRANTIKUMAR KARNEWAR.
(Headmaster)
ZPPS KINHOLA
(27170505001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KINHOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

RADHESHAM YADAV
(0138549)

Headmaster

ZPPS PIMPALGAON SM.
, PARHBANI
(27170507601)

ZPPS BHARASWADA
, PARHBANI
(27170501101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RADHESHAM YADAV.
(Headmaster)
ZPPS PIMPALGAON SM.
(27170507601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PIMPALGAON SM.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ARUN CHAVAL
(0355867)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HASNAPUR
, PARHBANI
(27170503401)

ZPPS WADI DAMAI
, PARHBANI
(27170512501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARUN CHAVAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HASNAPUR
(27170503401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS HASNAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI HANCHATE
(0382545)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BRAHMAPURI VIA
PEDGAON , PARHBANI
(27170501701)

ZPPS WADGAON
SUKRE , PARHBANI
(27170512201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALAJI HANCHATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BRAHMAPURI VIA PEDGAON
(27170501701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BRAHMAPURI VIA PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DINESH KULKARNI
(0697609)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BHOGAON
, PARHBANI
(27170501201)

ZPPS JALALPUR
, PARHBANI
(27170503901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DINESH KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHOGAON
(27170501201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BHOGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GANESH WASALWAR
(0697392)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KINHOLA , PARHBANI
Teacher
(27170505001)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SAYALA
, PARHBANI
(27170509801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH WASALWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KINHOLA
(27170505001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KINHOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GOKARN KALE
(0235607)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HASNAPUR
, PARHBANI
(27170503401)

ZPPS KUMBHARI
, PARHBANI
(27170505201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GOKARN KALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HASNAPUR
(27170503401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS HASNAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KACHARUDAS SHAHANE
(0401664)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KINHOLA , PARHBANI
Teacher
(27170505001)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS TAKALGAVAN
, PARHBANI
(27170510901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KACHARUDAS SHAHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KINHOLA
(27170505001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KINHOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KISAN IDAGE
(0698123)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GAVA , PARHBANI
(27170503201)

ZPPS MOHPURI
, PARHBANI
(27170506101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KISAN IDAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GAVA
(27170503201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS GAVA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

LIMBAJI MUNDHE
(0405792)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPALGAON SM.
, PARHBANI
(27170507601)

ZPPS RAILWAY
STATION PEDGAON
, PARHBANI
(27170507403)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

LIMBAJI MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALGAON SM.
(27170507601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PIMPALGAON SM.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANIK BHAMRE
(0371828)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RAILWAY STATION
PEDGAON , PARHBANI
(27170507403)

ZPPS PIMPRAN
, PURNA
(27170707401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANIK BHAMRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAILWAY STATION PEDGAON
(27170507403)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS RAILWAY STATION PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANOJKUMAR
CHENALWAD
(0697389)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KINHOLA , PARHBANI
Teacher
(27170505001)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BRAHMAPURI
VIA PATHRI
, PARHBANI
(27170501801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANOJKUMAR CHENALWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KINHOLA
(27170505001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KINHOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAROTI SONUNE
(0692820)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507402)

ZPPS EKRUKHA
, PARHBANI
(27170503101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAROTI SONUNE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PEDGAON
(27170507402)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MEERA KANADE
(0692815)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507402)

ZPPS KOTAMBWADI
, PARHBANI
(27170505101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEERA KANADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PEDGAON
(27170507402)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAMDEV HAJARE
(0696247)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GAVA , PARHBANI
(27170503201)

ZPPS DEWALGAON
(AW. , MANWAT
(27170300501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAMDEV HAJARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GAVA
(27170503201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS GAVA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NANDA SHINDE
(0811132)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA PEDGAON
, PARHBANI
(27170507401)

ZPPS TADBORGAON
, MANWAT
(27170304601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NANDA SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA PEDGAON
(27170507401)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NARAYAN TEKALE
(0698158)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS EKRUKHA
, PARHBANI
(27170503101)

ZPPS KASHTGAON
, PARHBANI
(27170504701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NARAYAN TEKALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS EKRUKHA
(27170503101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS EKRUKHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAYAN BHONGADE
(0697388)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KINHOLA , PARHBANI
Teacher
(27170505001)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BHOGAON
, PARHBANI
(27170501201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAYAN BHONGADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KINHOLA
(27170505001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KINHOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 DHANSHETTI
(0355777)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BHOGAON
, PARHBANI
(27170501201)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJENDRA DHANSHETTI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHOGAON
(27170501201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BHOGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESHWAR MAKNE
(0382559)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BRAHMAPURI VIA
PEDGAON , PARHBANI
(27170501701)

ZPPS KINHOLA
, PARHBANI
(27170505001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMESHWAR MAKNE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BRAHMAPURI VIA PEDGAON
(27170501701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BRAHMAPURI VIA PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RANJANA AGLAWE
(0355086)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA PEDGAON
, PARHBANI
(27170507401)

ZPPS AMBETAKLI
, PARHBANI
(27170500301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RANJANA AGLAWE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA PEDGAON
(27170507401)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RUSTUM SHAIKH
(0808615)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS EKRUKHA
, PARHBANI
(27170503101)

ZPPS DAFWADI
, PARHBANI
(27170501901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RUSTUM SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS EKRUKHA
(27170503101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS EKRUKHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SACHIN PHULPAGAR
(0402025)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MOHPURI
, PARHBANI
(27170506101)

ZPCPS TAKLI BO.
, PARHBANI
(27170511001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SACHIN PHULPAGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MOHPURI
(27170506101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MOHPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 CHOUDHARI
(0701040)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PANHERA
, PARHBANI
(27170507001)

CPS MANWATH
, MANWAT
(27170302201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNIL CHOUDHARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PANHERA
(27170507001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PANHERA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUREKHA DESHPANDE
(0699651)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA PEDGAON
, PARHBANI
(27170507401)

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUREKHA DESHPANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA PEDGAON
(27170507401)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TAI DESHMUKH
(0147485)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507404)

CPS KANYA
DAITHANA
, PARHBANI
(27170502001)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TAI DESHMUKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS PEDGAON
(27170507404)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TANUJA KALAMKAR
(0697400)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS POKHARNI NRU.
ZPPS KINHOLA , PARHBANI
Teacher
, PARHBANI
(27170505001)
std(1-4/5)
(27170508501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TANUJA KALAMKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KINHOLA
(27170505001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KINHOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

USHA VANDRE
(0692805)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507402)

ZPPS KUMBHARI
, PARHBANI
(27170505201)

sf
e
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

USHA VANDRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PEDGAON
(27170507402)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 DAHALE
(0383947)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA PEDGAON
, PARHBANI
(27170507401)

ZPPS MANWATH
ROAD (NEW)
, MANWAT
(27170301903)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VAISHALI DAHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA PEDGAON
(27170507401)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MOHAMMED ISA SHAIKH
(0792585)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZP PS PEDGAON (URDU)
, PARHBANI
(27170507414)

ZPPS URDU UKHLAD
, PARHBANI
(27170511902)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MOHAMMED ISA SHAIKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZP PS PEDGAON (URDU)
(27170507414)
Parbhani
PARHBANI
ZP PS PEDGAON (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AASIYA PARVEEN ABDUL
(0792354)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZP PS PEDGAON (URDU)
, PARHBANI
(27170507414)

ZPCPS BRANCH NO.1
JINTUR (URDU)
, JINTUR
(27170206258)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AASIYA PARVEEN ABDUL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP PS PEDGAON (URDU)
(27170507414)
Parbhani
PARHBANI
ZP PS PEDGAON (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AQUIL AHMED KHAN KHAN
(0692960)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZP PS PEDGAON (URDU)
, PARHBANI
(27170507414)

ZPPS URDU KAUSADI
, JINTUR
(27170207208)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AQUIL AHMED KHAN KHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP PS PEDGAON (URDU)
(27170507414)
Parbhani
PARHBANI
ZP PS PEDGAON (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

FOUZIA NASAREEN
MOHAMMD
(0692962)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZP PS PEDGAON (URDU)
, PARHBANI
(27170507414)

BRANCH NO. 1
MANWATH , MANWAT
(27170302202)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

FOUZIA NASAREEN MOHAMMD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP PS PEDGAON (URDU)
(27170507414)
Parbhani
PARHBANI
ZP PS PEDGAON (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAYEEM ABDUL
(0692956)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZP PS PEDGAON (URDU)
, PARHBANI
(27170507414)

ZPPS URDU PALODI
, MANWAT
(27170303002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAYEEM ABDUL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP PS PEDGAON (URDU)
(27170507414)
Parbhani
PARHBANI
ZP PS PEDGAON (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

QAMER SULTANA
MOHAMMED
(0692964)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZP PS PEDGAON (URDU)
, PARHBANI
(27170507414)

ZPPS PATHRA (URDU)
, PARHBANI
(27170507302)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

QAMER SULTANA MOHAMMED.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP PS PEDGAON (URDU)
(27170507414)
Parbhani
PARHBANI
ZP PS PEDGAON (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DATTA GAIKWAD
(0367848)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS PINGLI , PARHBANI
(27170508103)

CPS SINGNAPUR
, PARHBANI
(27170510101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DATTA GAIKWAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS PINGLI
(27170508103)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS PINGLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

GOVIND PAWAR
(0692488)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS TATTU JAWLA
, PARHBANI
(27170511401)

ZPPS SAMSAPUR
, PARHBANI
(27170509301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GOVIND PAWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS TATTU JAWLA
(27170511401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TATTU JAWLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

HARIPRASAD GAIKWAD
(0048598)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS TADLIMBLA
, PARHBANI
(27170510701)

ZPHS ERENDESHWAR
, PURNA
(27170702403)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HARIPRASAD GAIKWAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS TADLIMBLA
(27170510701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TADLIMBLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MADAN KADAM
(0367866)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS PINGLI , PARHBANI
(27170508103)

ZPPS UKHLAD
, PARHBANI
(27170511901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADAN KADAM.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS PINGLI
(27170508103)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS PINGLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MIRA DESHMUKH
(0293684)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS KANYA PINGLI
, PARHBANI
(27170508101)

ZPHS MULTIPURPOSE
HIGHSCHOOL
, PARBHANI URC
(27171000301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MIRA DESHMUKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS KANYA PINGLI
(27170508101)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA PINGLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAMA SONWANE
(0413283)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS TADLIMBLA
, PARHBANI
(27170510701)

zp primary school
surpimpari
, PARHBANI
(27170510601)

sf
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMA SONWANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS TADLIMBLA
(27170510701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TADLIMBLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SALEEM SYED
(0048616)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS TATTU JAWLA
, PARHBANI
(27170511401)

ZPPS DHARMAPURI
, PARHBANI
(27170502501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SALEEM SYED.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS TATTU JAWLA
(27170511401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TATTU JAWLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANDIP VIBHUTE
(0055750)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS TATTU JAWLA
, PARHBANI
(27170511401)

ZPPS BABHULGAON
, PARHBANI
(27170500901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANDIP VIBHUTE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS TATTU JAWLA
(27170511401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TATTU JAWLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANGITA KADAM
(0693364)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MIRKHEL , PARHBANI
(27170505901)

ZPPS TADLIMBLA
, PARHBANI
(27170510701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANGITA KADAM.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MIRKHEL
(27170505901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MIRKHEL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUBHASH SONTAKKE
(0349965)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS PIMPRI DE.
, PARHBANI
(27170508001)

ZPHS JAMB
, PARHBANI
(27170504002)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUBHASH SONTAKKE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS PIMPRI DE.
(27170508001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PIMPRI DE.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VINOD GONGE
(0693378)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MIRKHEL , PARHBANI
(27170505901)

ZPHS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508902)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VINOD GONGE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MIRKHEL
(27170505901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MIRKHEL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ANITA JOSHI
(0002747)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS UKHLAD , PARHBANI
(27170511901)

ZPPS NANDKHEDA
, PARHBANI
(27170506701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANITA JOSHI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS UKHLAD
(27170511901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS UKHLAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DEEPAK SHINDE
(0793015)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MURUMBA
, PARHBANI
(27170506201)

Zilha Parishad Primary
School Suki , PURNA
(27170708801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEEPAK SHINDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MURUMBA
(27170506201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MURUMBA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DINKAR PAWAR
(0419819)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS UKHLAD , PARHBANI
(27170511901)

ZPPS MURUMBA
, PARHBANI
(27170506201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DINKAR PAWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS UKHLAD
(27170511901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS UKHLAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

HUSAINALI SYED
(0065240)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MURUMBA
, PARHBANI
(27170506201)

ZPPS KANYA ZARI
, PARHBANI
(27170512702)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HUSAINALI SYED.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MURUMBA
(27170506201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MURUMBA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KALPANA PETHANKAR
(0808504)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS ASOLA , PARHBANI
(27170500701)

ZPHS KANYA
PRASHALA
, PARBHANI URC
(27171000302)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KALPANA PETHANKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS ASOLA
(27170500701)
Parbhani
PARHBANI
CPS ASOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PRAVIN WAYKOS
(0482249)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BABHLI , PARHBANI
(27170500801)

ZPPS ZADGAON
, PARHBANI
(27170512601)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAVIN WAYKOS.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BABHLI
(27170500801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BABHLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAMKISHAN BHALERAO
(0076422)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS ASOLA , PARHBANI
(27170500701)

ZPPS UKHLAD
, PARHBANI
(27170511901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMKISHAN BHALERAO.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS ASOLA
(27170500701)
Parbhani
PARHBANI
CPS ASOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ROHINI SONKAWADE
(0076625)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS ASOLA , PARHBANI
(27170500701)

Z.P.C.P.S KAREGAON
, PARHBANI
(27170504501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ROHINI SONKAWADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS ASOLA
(27170500701)
Parbhani
PARHBANI
CPS ASOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SARITA HANCHATE
(0822038)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MURUMBA
, PARHBANI
(27170506201)

ZPHS DAITHANA
, PARHBANI
(27170502003)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SARITA HANCHATE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MURUMBA
(27170506201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MURUMBA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUBHASH LATPATE
(0002744)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS UKHLAD , PARHBANI
(27170511901)

ZPPS SHENDRA
, PARHBANI
(27170510001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUBHASH LATPATE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS UKHLAD
(27170511901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS UKHLAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUWARNA KORE
(0293697)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS NANDGAON KH.
, PARHBANI
(27170506601)

ZPPS TADLIMBLA
, PARHBANI
(27170510701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUWARNA KORE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS NANDGAON KH.
(27170506601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDGAON KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANANT MAHAJAN
(0048574)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TATTU JAWLA
, PARHBANI
(27170511401)

ZPPS MALSONNA
, PARHBANI
(27170505401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANT MAHAJAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TATTU JAWLA
(27170511401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TATTU JAWLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANIL DEVKATE
(0413233)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TADLIMBLA
, PARHBANI
(27170510701)

ZPPS AHERWADI
, PURNA
(27170700301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANIL DEVKATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TADLIMBLA
(27170510701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TADLIMBLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANIL TIKHE
(0048587)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TATTU JAWLA
, PARHBANI
(27170511401)

zp primary school
surpimpari
, PARHBANI
(27170510601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANIL TIKHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TATTU JAWLA
(27170511401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TATTU JAWLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANITA JOSHI
(0367209)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TADLIMBLA
, PARHBANI
(27170510701)

CPS SINGNAPUR
, PARHBANI
(27170510101)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANITA JOSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TADLIMBLA
(27170510701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TADLIMBLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ARCHANA PUNEKAR
(0823599)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PINGLI , PARHBANI
Teacher
(27170508102)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS KANYA
TADKALAS , PURNA
(27170709001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARCHANA PUNEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PINGLI
(27170508102)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PINGLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALASAHEB KALDATE
(0402748)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA PINGLI
, PARHBANI
(27170508101)

ZPPS MANDAKHALI
, PARHBANI
(27170505501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALASAHEB KALDATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA PINGLI
(27170508101)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA PINGLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHAGWAN JADHAV
(0693374)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MIRKHEL , PARHBANI
Teacher
(27170505901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZP CPS GANPUR
, PURNA
(27170702801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHAGWAN JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MIRKHEL
(27170505901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MIRKHEL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DHONDIRAM BENDSURE
(0693382)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MIRKHEL , PARHBANI
Teacher
(27170505901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS TADLIMBLA
, PARHBANI
(27170510701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DHONDIRAM BENDSURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MIRKHEL
(27170505901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MIRKHEL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DHURAJI MAGARE
(0687829)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PATHRA , PARHBANI
Teacher
(27170507301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS LOHGAON
, PARHBANI
(27170505301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DHURAJI MAGARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PATHRA
(27170507301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PATHRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DILIP UJGARE
(0413253)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TADLIMBLA
, PARHBANI
(27170510701)

ZPPS JODPARLI
, PARHBANI
(27170504201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DILIP UJGARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TADLIMBLA
(27170510701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TADLIMBLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAJANAN DESHPANDE
(0297898)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PANDHRI , PARHBANI
Teacher
(27170506901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DEVTHANA
, PARHBANI
(27170502201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAJANAN DESHPANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PANDHRI
(27170506901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PANDHRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 WAGHMARE
(0055728)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPRI DE.
, PARHBANI
(27170508001)

CPS ASOLA
, PARHBANI
(27170500701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH WAGHMARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPRI DE.
(27170508001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PIMPRI DE.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GANGADHAR SHINDE
(0048605)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TATTU JAWLA
, PARHBANI
(27170511401)

ZPPS DHARANGAON
, PARHBANI
(27170502401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANGADHAR SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TATTU JAWLA
(27170511401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TATTU JAWLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KAILAS BUCHALE
(0687814)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PATHRA , PARHBANI
Teacher
(27170507301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DAMPURI
, PARHBANI
(27170502102)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAILAS BUCHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PATHRA
(27170507301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PATHRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADHAV LIMBALKAR
(0293677)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA PINGLI
, PARHBANI
(27170508101)

ZPPS BORWAND BU.
, PARHBANI
(27170501301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHAV LIMBALKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA PINGLI
(27170508101)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA PINGLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADHUKAR AWARGAND
(0220876)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TATTU JAWLA
, PARHBANI
(27170511401)

ZPPS TAKALGAVAN
, PARHBANI
(27170510901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHUKAR AWARGAND.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TATTU JAWLA
(27170511401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TATTU JAWLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NARAYAN PANCHAL
(0293692)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA PINGLI
, PARHBANI
(27170508101)

ZPPS MANDAKHALI
, PARHBANI
(27170505501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NARAYAN PANCHAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA PINGLI
(27170508101)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA PINGLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 BACCHEWAR
(0048579)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TADLIMBLA
, PARHBANI
(27170510701)

zp primary school
surpimpari
, PARHBANI
(27170510601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANTOSH BACCHEWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TADLIMBLA
(27170510701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TADLIMBLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 RAPTWAR
(0693361)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MIRKHEL , PARHBANI
Teacher
(27170505901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507402)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUREKHA RAPTWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MIRKHEL
(27170505901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MIRKHEL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TUKARAM SATPUTE
(0150454)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA PINGLI
, PARHBANI
(27170508101)

ZPPS SULTANPUR
VASTISHALA
, PARHBANI
(27170511104)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TUKARAM SATPUTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA PINGLI
(27170508101)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA PINGLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 PANDE
(0413273)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TADLIMBLA
, PARHBANI
(27170510701)

CPS KANYA
DAITHANA
, PARHBANI
(27170502001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VAISHALI PANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TADLIMBLA
(27170510701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TADLIMBLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIDHYATAI DHADWE
(0055764)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPRI DE.
, PARHBANI
(27170508001)

ZPPS RAIPUR
, PARHBANI
(27170508701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIDHYATAI DHADWE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPRI DE.
(27170508001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PIMPRI DE.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MUJEEB SHAIKH
(0808385)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PATHRA (URDU)
, PARHBANI
(27170507302)

ZPPS URDU PALODI
, MANWAT
(27170303002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MUJEEB SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PATHRA (URDU)
(27170507302)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PATHRA (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAHEEN BANO ANSARI
(0792584)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PATHRA (URDU)
, PARHBANI
(27170507302)

BRANCH NO. 1
MANWATH , MANWAT
(27170302202)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAHEEN BANO ANSARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PATHRA (URDU)
(27170507302)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PATHRA (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

YAHIYA SIDDIQUI
(0686392)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZP PS PINGLI BA (URDU)
Teacher
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170508106)

sf
e

अ. .

ZPPS URDU KAUSADI
, JINTUR
(27170207208)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

YAHIYA SIDDIQUI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP PS PINGLI BA (URDU)
(27170508106)
Parbhani
PARHBANI
ZP PS PINGLI BA (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ANITA SODEGAONKAR
(0402044)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)

ZPHS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507404)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANITA SODEGAONKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS POKHARNI NRU.
(27170508501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS POKHARNI NRU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

GAJANAN DESHMUKH
(0373321)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS AMBETAKLI
, PARHBANI
(27170500301)

ZPPS PIMPALA
, MANWAT
(27170303101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAJANAN DESHMUKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS AMBETAKLI
(27170500301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS AMBETAKLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

LAXMIKANT BHARATI
(0021876)

Graduate
Teacher
std(6-8)

zp primary school surpimpari
, PARHBANI
(27170510601)

ZPPS SAMBAR
, PARHBANI
(27170509201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

LAXMIKANT BHARATI.
(Graduate Teacher std(6-8))
zp primary school surpimpari
(27170510601)
Parbhani
PARHBANI
zp primary school surpimpari

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANTOSH MUNDHE
(0803091)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS AMBETAKLI
, PARHBANI
(27170500301)

ZPHS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507404)

sf
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r

अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANTOSH MUNDHE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS AMBETAKLI
(27170500301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS AMBETAKLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHIVAJI MUNDHE
(0373491)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS AMBETAKLI
, PARHBANI
(27170500301)

ZPPS BHOSA
, MANWAT
(27170300401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI MUNDHE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS AMBETAKLI
(27170500301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS AMBETAKLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHIVKANYA DEVDE
(0259745)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)

ZPHS WAZUR , PURNA
(27170709402)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVKANYA DEVDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS POKHARNI NRU.
(27170508501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS POKHARNI NRU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

UMAKANT TALEKAR
(0697586)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS PORWAD , PARHBANI
(27170508401)

ZPPS MANOLI
, MANWAT
(27170302601)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UMAKANT TALEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS PORWAD
(27170508401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PORWAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

SOPAN HORGULE
(0402087)

Headmaster

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)

ZPPS HATKARWADI
, MANWAT
(27170300801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SOPAN HORGULE.
(Headmaster)
ZPPS POKHARNI NRU.
(27170508501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS POKHARNI NRU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ABDDUL HUSSAIN SHAIKH
(0049214)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate zp primary school surpimpari ZPPS MATKARHALA
Teacher
, PARHBANI
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170510601)
(27170505801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ABDDUL HUSSAIN SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
zp primary school surpimpari
(27170510601)
Parbhani
PARHBANI
zp primary school surpimpari

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANANT SALVE
(0021889)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate zp primary school surpimpari
Teacher
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170510601)

sf
e

अ. .

ZPCPS
BRAHMANGAON
, PARHBANI
(27170501502)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANT SALVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
zp primary school surpimpari
(27170510601)
Parbhani
PARHBANI
zp primary school surpimpari

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANURADHA MUNDE
(0816081)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate zp primary school surpimpari
Teacher
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170510601)

sf
e

अ. .

ZPPS BRAHMAPURI
VIA PATHRI
, PARHBANI
(27170501801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANURADHA MUNDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
zp primary school surpimpari
(27170510601)
Parbhani
PARHBANI
zp primary school surpimpari

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ASHA AHER
(0195839)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)

ZPHS JAMB
, PARHBANI
(27170504002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHA AHER.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS POKHARNI NRU.
(27170508501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS POKHARNI NRU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALASAHEB KUGNE
(0697606)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PORWAD , PARHBANI
Teacher
(27170508401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MALEWADI
, GANGAKHED
(27170106701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALASAHEB KUGNE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PORWAD
(27170508401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PORWAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BANDURAM SURWASE
(0687406)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS INDEWADI
, PARHBANI
(27170503601)

ZPCPS
BRAHMANGAON
, PARHBANI
(27170501502)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BANDURAM SURWASE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS INDEWADI
(27170503601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS INDEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

CHANDRASHEKHAR
MUNDHE
(0195841)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)

ZPPS POKHARNI WA.
, GANGAKHED
(27170107801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

CHANDRASHEKHAR MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS POKHARNI NRU.
(27170508501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS POKHARNI NRU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DEVANAND ARADWAD
(0424343)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WADGAON SUKRE
, PARHBANI
(27170512201)

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEVANAND ARADWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WADGAON SUKRE
(27170512201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS WADGAON SUKRE

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAJANAN TALEKAR
(0476658)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS INDEWADI
, PARHBANI
(27170503601)

ZPPS SAMBAR
, PARHBANI
(27170509201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAJANAN TALEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS INDEWADI
(27170503601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS INDEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAUTAM SALVE
(0214166)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)

ZPPS HASNAPUR
, PARHBANI
(27170503401)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAUTAM SALVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS POKHARNI NRU.
(27170508501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS POKHARNI NRU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GOPAL KOTALWAR
(0209634)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)

ZPPS PANHERA
, PARHBANI
(27170507001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GOPAL KOTALWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS POKHARNI NRU.
(27170508501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS POKHARNI NRU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

INDUMATI PINATE
(0402139)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)

CPS KANYA
DAITHANA
, PARHBANI
(27170502001)

sf
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r

अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

INDUMATI PINATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS POKHARNI NRU.
(27170508501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS POKHARNI NRU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MEENAKSHI KULKARNI
(0413328)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KOTAMBWADI
, PARHBANI
(27170505101)

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEENAKSHI KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KOTAMBWADI
(27170505101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KOTAMBWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAMDEV PENTE
(0373449)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AMBETAKLI
, PARHBANI
(27170500301)

ZPPS BRAHMAPURI
VIA PATHRI
, PARHBANI
(27170501801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAMDEV PENTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AMBETAKLI
(27170500301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS AMBETAKLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAMDEV MAGAR
(0338268)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WADGAON SUKRE
, PARHBANI
(27170512201)

ZPPS SATEPHAL
, PURNA
(27170708201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAMDEV MAGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WADGAON SUKRE
(27170512201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS WADGAON SUKRE

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NARAYAN HELSKAR
(0700413)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS SURPIMPRI TANDA
Teacher
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170510602)

sf
e

अ. .

ZPPS PIMPRULA
, SAILU
(27170806501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NARAYAN HELSKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SURPIMPRI TANDA
(27170510602)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SURPIMPRI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJIV KENDRE
(0021902)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate zp primary school surpimpari
Teacher
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170510601)

sf
e

अ. .

ZPPS BRAHMAPURI
VIA PATHRI
, PARHBANI
(27170501801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJIV KENDRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
zp primary school surpimpari
(27170510601)
Parbhani
PARHBANI
zp primary school surpimpari

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMKRUSHNA BADALE
(0402207)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)

ZPPS TADLIMBLA
, PARHBANI
(27170510701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMKRUSHNA BADALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS POKHARNI NRU.
(27170508501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS POKHARNI NRU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RESHAMA DHANURE
(0402229)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)

ZPPS SALAPURI
, PARHBANI
(27170509101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RESHAMA DHANURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS POKHARNI NRU.
(27170508501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS POKHARNI NRU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SACHIN KALE
(0802774)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS INDEWADI
, PARHBANI
(27170503601)

ZPPS PIMPALGAON
BALAPUR , PURNA
(27170707201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SACHIN KALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS INDEWADI
(27170503601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS INDEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGRAM THAKARE
(0803095)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AMBETAKLI
, PARHBANI
(27170500301)

ZPPS DHASAD
, PARHBANI
(27170502601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANGRAM THAKARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AMBETAKLI
(27170500301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS AMBETAKLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KANNAKDANDE
(0794081)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PORWAD , PARHBANI
Teacher
(27170508401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS INDEWADI
, PARHBANI
(27170503601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANTOSH KANNAKDANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PORWAD
(27170508401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PORWAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHANKAR WARE
(0794015)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS INDEWADI
, PARHBANI
(27170503601)

ZPPS JAWLA
, GANGAKHED
(27170104701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHANKAR WARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS INDEWADI
(27170503601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS INDEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 GOJARTE
(0793995)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS INDEWADI VASAHAT
Teacher
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170503602)

sf
e

अ. .

ZPPS JODPARLI
, PARHBANI
(27170504201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI GOJARTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS INDEWADI VASAHAT
(27170503602)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS INDEWADI VASAHAT

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHIVGANGA MATHPATI
(0699631)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WADGAON SUKRE
, PARHBANI
(27170512201)

ZPPS SONNA
, PARHBANI
(27170510401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVGANGA MATHPATI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WADGAON SUKRE
(27170512201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS WADGAON SUKRE

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHRINIVAS BORGAONKAR
(0373501)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AMBETAKLI
, PARHBANI
(27170500301)

ZPPS BHARASWADA
, PARHBANI
(27170501101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHRINIVAS BORGAONKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AMBETAKLI
(27170500301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS AMBETAKLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUNITA BEDARKAR
(0456595)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS INDEWADI VASAHAT
Teacher
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170503602)

sf
e

अ. .

ZPPS RAMPURI (BK.)
, MANWAT
(27170303501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNITA BEDARKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS INDEWADI VASAHAT
(27170503602)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS INDEWADI VASAHAT

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TASMIN PATHAN
(0237668)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS INDEWADI
, PARHBANI
(27170503601)

ZPPS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507402)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TASMIN PATHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS INDEWADI
(27170503601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS INDEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UJJWALA MORE
(0413388)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KOTAMBWADI
, PARHBANI
(27170505101)

ZPHS DAITHANA
, PARHBANI
(27170502003)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UJJWALA MORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KOTAMBWADI
(27170505101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KOTAMBWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BHASKAR KALE
(0217547)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BORWAND KH.
, PARHBANI
(27170501401)

ZPPS BORWAND BU.
, PARHBANI
(27170501301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHASKAR KALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BORWAND KH.
(27170501401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BORWAND KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DEEPAK PANDIT
(0689946)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS SINGNAPUR
, PARHBANI
(27170510101)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEEPAK PANDIT.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS SINGNAPUR
(27170510101)
Parbhani
PARHBANI
CPS SINGNAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

GANGADHAR CHINCHANE
(0809054)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS AMDAPUR
, PARHBANI
(27170500401)

ZPPS JODPARLI
, PARHBANI
(27170504201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANGADHAR CHINCHANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS AMDAPUR
(27170500401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS AMDAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

JADHAV MANOHARRAO
(0809147)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS ITHLAPUR DE.
, PARHBANI
(27170503801)

ZPPS KHADALA
, PURNA
(27170704801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JADHAV MANOHARRAO.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS ITHLAPUR DE.
(27170503801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ITHLAPUR DE.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KAKADE DADARAO
(0809150)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS ITHLAPUR DE.
, PARHBANI
(27170503801)

ZPPS LIMLA , PURNA
(27170705301)

sf
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAKADE DADARAO.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS ITHLAPUR DE.
(27170503801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ITHLAPUR DE.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MAHESH JADHAV
(0536445)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BORWAND BU.
, PARHBANI
(27170501301)

ZPPS KAMLAPUR
, PURNA
(27170703901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHESH JADHAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BORWAND BU.
(27170501301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BORWAND BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MAHESHWARI LUTE
(0327201)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS TADPANGRI
, PARHBANI
(27170510801)

ZPPS KARWALI
, JINTUR
(27170207501)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHESHWARI LUTE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS TADPANGRI
(27170510801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TADPANGRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PRALHAD MALEKAR
(0411221)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS TARODA , PARHBANI
(27170511301)

ZPPS BORWAND KH.
, PARHBANI
(27170501401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRALHAD MALEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS TARODA
(27170511301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TARODA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PUSHPA MASKE
(0411212)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS TARODA , PARHBANI
(27170511301)

ZPHS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507404)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PUSHPA MASKE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS TARODA
(27170511301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TARODA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAGHUNATH KADAM
(0157618)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BORWAND BU.
, PARHBANI
(27170501301)

CPS PADEGAON
, GANGAKHED
(27170108501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAGHUNATH KADAM.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BORWAND BU.
(27170501301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BORWAND BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANGITA HAKE
(0689944)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS SINGNAPUR
, PARHBANI
(27170510101)

ZPPS SATLA
, PARHBANI
(27170509601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANGITA HAKE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS SINGNAPUR
(27170510101)
Parbhani
PARHBANI
CPS SINGNAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHIVAJI PALVE
(0699012)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS ITHLAPUR DE.
, PARHBANI
(27170503801)

ZPPS MANDWA
, PARHBANI
(27170505601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI PALVE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS ITHLAPUR DE.
(27170503801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ITHLAPUR DE.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VIJAY ALGUNDE
(0689942)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS SINGNAPUR
, PARHBANI
(27170510101)

ZPPS SANPURI
, PARHBANI
(27170509401)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAY ALGUNDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS SINGNAPUR
(27170510101)
Parbhani
PARHBANI
CPS SINGNAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VISHAL KAMBLE
(0809056)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS AMDAPUR
, PARHBANI
(27170500401)

ZPPS BHOGAON
, PARHBANI
(27170501201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VISHAL KAMBLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS AMDAPUR
(27170500401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS AMDAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

NAMDEV DESHMUKH
(0367499)

Headmaster

ZPPS BORWAND BU.
, PARHBANI
(27170501301)

ZPPS MANDAKHALI
, PARHBANI
(27170505501)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAMDEV DESHMUKH.
(Headmaster)
ZPPS BORWAND BU.
(27170501301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BORWAND BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

PRALHAD JADHAV
(0809057)

Headmaster

ZPPS AMDAPUR
, PARHBANI
(27170500401)

ZPPS INDEWADI
, PARHBANI
(27170503601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRALHAD JADHAV.
(Headmaster)
ZPPS AMDAPUR
(27170500401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS AMDAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANANTA MORTATE
(0696372)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SUGAR FACTORY
, PARHBANI
(27170510102)

ZPPS KHORAS
, PALAM
(27170403501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANTA MORTATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SUGAR FACTORY
(27170510102)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SUGAR FACTORY

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALASAHEB PUND
(0809153)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ITHLAPUR DE.
, PARHBANI
(27170503801)

ZPPS GOVINDPUR
, PARHBANI
(27170503301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALASAHEB PUND.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ITHLAPUR DE.
(27170503801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ITHLAPUR DE.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHAGWAN GARUD
(0809059)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AMDAPUR
, PARHBANI
(27170500401)

ZP CPS GANPUR
, PURNA
(27170702801)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHAGWAN GARUD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AMDAPUR
(27170500401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS AMDAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DATTA SATPUTE
(0809158)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ITHLAPUR DE.
, PARHBANI
(27170503801)

ZPPS DASTAPUR
, PURNA
(27170701501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DATTA SATPUTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ITHLAPUR DE.
(27170503801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ITHLAPUR DE.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DEEPAK KSHIRSAGAR
(0809255)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS SINGNAPUR
, PARHBANI
(27170510101)

ZPPS JAWLA
, PARHBANI
(27170504101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEEPAK KSHIRSAGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS SINGNAPUR
(27170510101)
Parbhani
PARHBANI
CPS SINGNAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DESHPANDE ANIL
(0809154)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ITHLAPUR DE.
, PARHBANI
(27170503801)

ZPPS MANGRUL
CAMP , MANWAT
(27170302402)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DESHPANDE ANIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ITHLAPUR DE.
(27170503801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ITHLAPUR DE.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DHARBA SATPUTE
(0689949)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS SINGNAPUR
, PARHBANI
(27170510101)

ZPPS BORWAND BU.
, PARHBANI
(27170501301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DHARBA SATPUTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS SINGNAPUR
(27170510101)
Parbhani
PARHBANI
CPS SINGNAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 LOKHANDE
(0177501)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BORWAND BU.
, PARHBANI
(27170501301)

ZPPS MANDAKHALI
, PARHBANI
(27170505501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH LOKHANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORWAND BU.
(27170501301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BORWAND BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JAGATSINGH BAYAS
(0689943)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS SINGNAPUR
, PARHBANI
(27170510101)

ZPPS PARALGAVAN
, PARHBANI
(27170507102)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAGATSINGH BAYAS.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS SINGNAPUR
(27170510101)
Parbhani
PARHBANI
CPS SINGNAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KASHINATH MADREWAR
(0687609)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DATTA NAGAR
Teacher
AMDAPURFATA , PARHBANI
std(1-4/5)
(27170500402)

sf
e

अ. .

ZPPS KANYA ZARI
, PARHBANI
(27170512702)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KASHINATH MADREWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DATTA NAGAR AMDAPURFATA
(27170500402)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DATTA NAGAR AMDAPURFATA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAHENDRAKUMAR TOMPE
(0150490)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BORWAND BU.
, PARHBANI
(27170501301)

ZPPS PINGLI KO.
, PARHBANI
(27170508201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHENDRAKUMAR TOMPE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORWAND BU.
(27170501301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BORWAND BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NALINI KULKARNI
(0183288)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TADPANGRI
, PARHBANI
(27170510801)

CPS SINGNAPUR
, PARHBANI
(27170510101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NALINI KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TADPANGRI
(27170510801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TADPANGRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAVGHARE RAMRAO
(0809159)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ITHLAPUR DE.
, PARHBANI
(27170503801)

ZPCPS FULKALAS
, PURNA
(27170702701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAVGHARE RAMRAO.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ITHLAPUR DE.
(27170503801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ITHLAPUR DE.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAVINDRA PHALKE
(0411220)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS TARODA , PARHBANI
Teacher
(27170511301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS KANYA
DAITHANA
, PARHBANI
(27170502001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAVINDRA PHALKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TARODA
(27170511301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TARODA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

REKHA SURYAWANSHI
(0689951)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS SINGNAPUR
, PARHBANI
(27170510101)

ZPPS DAITHANA
, PARHBANI
(27170502002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

REKHA SURYAWANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS SINGNAPUR
(27170510101)
Parbhani
PARHBANI
CPS SINGNAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RUPALI SIRSALKAR
(0809835)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TADPANGRI
, PARHBANI
(27170510801)

CPS KAUSADI
, JINTUR
(27170207201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RUPALI SIRSALKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TADPANGRI
(27170510801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TADPANGRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SADASHIV DHAGE
(0210137)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BORWAND BU.
, PARHBANI
(27170501301)

ZPPS PATHRA
, PARHBANI
(27170507301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SADASHIV DHAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORWAND BU.
(27170501301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BORWAND BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANDIP JOSHI
(0794019)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TARODAPATI
, PARHBANI
(27170511304)

ZPPS PIMPALGAON
THO. , PARHBANI
(27170507701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANDIP JOSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TARODAPATI
(27170511304)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TARODAPATI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGITA UNDALKAR
(0309016)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS SINGNAPUR
, PARHBANI
(27170510101)

ZPPS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANGITA UNDALKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS SINGNAPUR
(27170510101)
Parbhani
PARHBANI
CPS SINGNAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 JORWAR
(0183294)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TADPANGRI
, PARHBANI
(27170510801)

ZPPS WADGAON
SUKRE , PARHBANI
(27170512201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY JORWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TADPANGRI
(27170510801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TADPANGRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KOKE
(0411207)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS TARODA , PARHBANI
Teacher
(27170511301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BORWAND KH.
, PARHBANI
(27170501401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI KOKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TARODA
(27170511301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TARODA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 HAKE
(0476252)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS JAWLA , PARHBANI
Teacher
(27170504101)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KASHTGAON
, PARHBANI
(27170504701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI HAKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS JAWLA
(27170504101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS JAWLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHIVNANDA BIRADAR
(0373610)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ITHLAPUR DE.
, PARHBANI
(27170503801)

ZPPS AMDAPUR
, PARHBANI
(27170500401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVNANDA BIRADAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ITHLAPUR DE.
(27170503801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ITHLAPUR DE.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHRIRAM PACHANGE
(0686397)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BORWAND BU.
, PARHBANI
(27170501301)

ZPCPS TAKLI BO.
, PARHBANI
(27170511001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHRIRAM PACHANGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORWAND BU.
(27170501301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BORWAND BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHUBHANGI RISODKAR
(0411214)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS TARODA , PARHBANI
Teacher
(27170511301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS TADPANGRI
, PARHBANI
(27170510801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHUBHANGI RISODKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TARODA
(27170511301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TARODA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SMITA SATONKAR
(0689934)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS SINGNAPUR
, PARHBANI
(27170510101)

ZPPS KINHOLA
, PARHBANI
(27170505001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SMITA SATONKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS SINGNAPUR
(27170510101)
Parbhani
PARHBANI
CPS SINGNAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SOLOCHANA BELEWAD
(0808238)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS SINGNAPUR
, PARHBANI
(27170510101)

ZPPS
KAWALGAONWADI
, PURNA
(27170704701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SOLOCHANA BELEWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS SINGNAPUR
(27170510101)
Parbhani
PARHBANI
CPS SINGNAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SHINDE
(0293696)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BORWAND BU.
, PARHBANI
(27170501301)

ZPPS DASTAPUR
, PURNA
(27170701501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURESH SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORWAND BU.
(27170501301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BORWAND BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UMAKANT GHATIWALE
(0220920)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BORWAND KH.
, PARHBANI
(27170501401)

CPS SINGNAPUR
, PARHBANI
(27170510101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UMAKANT GHATIWALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORWAND KH.
(27170501401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BORWAND KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UTTAM JADHAV
(0411209)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS TARODA , PARHBANI
Teacher
(27170511301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PIMPALGAON
THO. , PARHBANI
(27170507701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UTTAM JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TARODA
(27170511301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TARODA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VANDANA JADHAV
(0183282)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TADPANGRI
, PARHBANI
(27170510801)

CPS KANYA PINGLI
, PARHBANI
(27170508101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VANDANA JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TADPANGRI
(27170510801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TADPANGRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 TOKWAR
(0220928)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BORWAND KH.
, PARHBANI
(27170501401)

ZPPS SAMSAPUR
, PARHBANI
(27170509301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAY TOKWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORWAND KH.
(27170501401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BORWAND KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VITHAL UKANDE
(0220947)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BORWAND KH.
, PARHBANI
(27170501401)

ZPPS BORWAND BU.
, PARHBANI
(27170501301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VITHAL UKANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORWAND KH.
(27170501401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BORWAND KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

YURAJ ANDHARE
(0809072)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AMDAPUR
, PARHBANI
(27170500401)

ZPPS TARODA
, PARHBANI
(27170511301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

YURAJ ANDHARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AMDAPUR
(27170500401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS AMDAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

JAYASHRI DESHMUKH
(0809949)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508902)

ZPPS KANYA ZARI
, PARHBANI
(27170512702)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAYASHRI DESHMUKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS SADEGAON
(27170508902)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS SADEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAJKUMAR BALKHANDE
(0355964)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SAMBAR , PARHBANI
(27170509201)

zp primary school
surpimpari
, PARHBANI
(27170510601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJKUMAR BALKHANDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SAMBAR
(27170509201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SAMBAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANJAY GHUGE
(0259686)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508902)

ZPPS AMBETAKLI
, PARHBANI
(27170500301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY GHUGE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS SADEGAON
(27170508902)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS SADEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VILAS KHEDKAR
(0259795)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508902)

ZPPS MALSONNA
, PARHBANI
(27170505401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VILAS KHEDKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS SADEGAON
(27170508902)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS SADEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया शाळांया पसंतीमानुसार यांया
नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VILAS BHALERAO
(0815783)

Headmaster

ZPPS WADI DAMAI
, PARHBANI
(27170512501)

ZPPS KANYA ZARI
, PARHBANI
(27170512702)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VILAS BHALERAO.
(Headmaster)
ZPPS WADI DAMAI
(27170512501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS WADI DAMAI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

MADHUKAR TALEKAR
(0220895)

Headmaster

ZPPS NANDGAON KH.
, PARHBANI
(27170506601)

ZPPS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHUKAR TALEKAR.
(Headmaster)
ZPPS NANDGAON KH.
(27170506601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDGAON KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

MASUD SHAIKH
(0076004)

Headmaster

CPS ASOLA , PARHBANI
(27170500701)

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MASUD SHAIKH.
(Headmaster)
CPS ASOLA
(27170500701)
Parbhani
PARHBANI
CPS ASOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

RAMESH KULKARNI
(0354882)

Headmaster

ZPPS UKHLAD , PARHBANI
(27170511901)

ZPPS SALAPURI
, PARHBANI
(27170509101)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMESH KULKARNI.
(Headmaster)
ZPPS UKHLAD
(27170511901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS UKHLAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

SHANKAR SATHE
(0475369)

Headmaster

ZPPS BABHLI , PARHBANI
(27170500801)

ZPPS DAMPURI
, PARHBANI
(27170502102)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHANKAR SATHE.
(Headmaster)
ZPPS BABHLI
(27170500801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BABHLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

USHA UMRIKAR
(0117888)

Headmaster

ZPPS MURUMBA
, PARHBANI
(27170506201)

ZPPS TAKALGAVAN
, PARHBANI
(27170510901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

USHA UMRIKAR.
(Headmaster)
ZPPS MURUMBA
(27170506201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MURUMBA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANJALI DESHPANDE
(0687446)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508901)

ZPPS SAYALA
, PARHBANI
(27170509801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANJALI DESHPANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SADEGAON
(27170508901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SADEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ARCHNA PANCHAL
(0189972)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508901)

ZPPS SHAHAPUR
, PARHBANI
(27170509901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARCHNA PANCHAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SADEGAON
(27170508901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SADEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI REDDY
(0815759)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WADI DAMAI
, PARHBANI
(27170512501)

ZPPS KARADGAON
, PARHBANI
(27170504401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALAJI REDDY.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WADI DAMAI
(27170512501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS WADI DAMAI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAFUR SHAIKH
(0354792)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS JODPARLI , PARHBANI
Teacher
(27170504201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DURDI
, PARHBANI
(27170503001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAFUR SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS JODPARLI
(27170504201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS JODPARLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAJANAN SHAHANE
(0219044)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WADI DAMAI
, PARHBANI
(27170512501)

ZPPS KASAR , JINTUR
(27170207601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAJANAN SHAHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WADI DAMAI
(27170512501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS WADI DAMAI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAJANAN MITKAR
(0318860)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SAMBAR , PARHBANI
Teacher
(27170509201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS WADI DAMAI
, PARHBANI
(27170512501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAJANAN MITKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAMBAR
(27170509201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SAMBAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAMDEO PATANGE
(0060638)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508901)

ZPPS DHANORA
MOTYA , PURNA
(27170702001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAMDEO PATANGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SADEGAON
(27170508901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SADEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 DHULE
(0318856)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SAMBAR , PARHBANI
Teacher
(27170509201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS NARSAPUR
, PARHBANI
(27170506801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH DHULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAMBAR
(27170509201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SAMBAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 BALSHETWAD
(0696244)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPCPS TAKLI BO.
, PARHBANI
(27170511001)

ZPPS HINGLA
, PARHBANI
(27170503501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH BALSHETWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS TAKLI BO.
(27170511001)
Parbhani
PARHBANI
ZPCPS TAKLI BO.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAM PATIL
(0809074)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPCPS TAKLI BO.
, PARHBANI
(27170511001)

ZPPS WARNA , JINTUR
(27170216801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAM PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS TAKLI BO.
(27170511001)
Parbhani
PARHBANI
ZPCPS TAKLI BO.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAVIKANT ZATE
(0307070)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MIRZAPUR
, PARHBANI
(27170506001)

ZPPS NANDGAON BU.
, PARHBANI
(27170506501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAVIKANT ZATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MIRZAPUR
(27170506001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MIRZAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RUPALI LOLAGE
(0793364)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508901)

ZPPS DHARMAPURI
, PARHBANI
(27170502501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RUPALI LOLAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SADEGAON
(27170508901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SADEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SACHIN PAILWAD
(0813557)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPCPS TAKLI BO.
, PARHBANI
(27170511001)

ZPPS EKRUKHA
, PARHBANI
(27170503101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SACHIN PAILWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS TAKLI BO.
(27170511001)
Parbhani
PARHBANI
ZPCPS TAKLI BO.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 WAGHAMARE
(0322208)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508901)

ZPPS MALEGAON DU
, JINTUR
(27170210501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY WAGHAMARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SADEGAON
(27170508901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SADEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 JADHAV
(0259698)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508902)

ZPPS AWALGAON
, SONPETH
(27170900101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANTOSH JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS SADEGAON
(27170508902)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS SADEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHRIRAM SAWANGIKAR
(0030463)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPCPS TAKLI BO.
, PARHBANI
(27170511001)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHRIRAM SAWANGIKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS TAKLI BO.
(27170511001)
Parbhani
PARHBANI
ZPCPS TAKLI BO.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUREKHA KOKANE
(0687441)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508901)

ZPPS ZARI
, PARHBANI
(27170512701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUREKHA KOKANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SADEGAON
(27170508901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SADEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

USHA KASLE
(0687431)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508901)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

USHA KASLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SADEGAON
(27170508901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SADEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ASHOK WARKAD
(0342254)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS ZARI , PARHBANI
(27170512703)

ZPHS DAITHANA
, PARHBANI
(27170502003)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHOK WARKAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS ZARI
(27170512703)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ASHOK SHIRGADWAR
(0195370)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MANDWA , PARHBANI
(27170505601)

ZPPS LOHARA
, MANWAT
(27170305301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHOK SHIRGADWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MANDWA
(27170505601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MANDWA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

JYOTI GUNJEKAR
(0821260)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS NANDKHEDA
, PARHBANI
(27170506701)

ZPPS PIMPALGAON
SM. , PARHBANI
(27170507601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JYOTI GUNJEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS NANDKHEDA
(27170506701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDKHEDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

KUMAR GHODAKE
(0397344)

Graduate
Teacher
std(6-8)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPPS SANPURI , PARHBANI ZPPS WARNA , JINTUR
(27170509401)
(27170216801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KUMAR GHODAKE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SANPURI
(27170509401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SANPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MANIK JADHAV
(0699078)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MANDWA , PARHBANI
(27170505601)

ZPPS MHALSAPUR
, SAILU
(27170805201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANIK JADHAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MANDWA
(27170505601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MANDWA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MAYAVATI THKUR
(0809872)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS NANDAPUR
, PARHBANI
(27170506401)

ZPPS TARODA
, PARHBANI
(27170511301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAYAVATI THKUR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS NANDAPUR
(27170506401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

NAMDEV NILAWAR
(0687683)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KARADGAON
, PARHBANI
(27170504401)

ZPHS DAITHANA
, PARHBANI
(27170502003)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAMDEV NILAWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KARADGAON
(27170504401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KARADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PANDHARINATH
KANTHALE
(0027260)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DHARMAPURI
, PARHBANI
(27170502501)

ZPPS REDAJ , JINTUR
(27170213701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDHARINATH KANTHALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DHARMAPURI
(27170502501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DHARMAPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PRABHU PACHMASE
(0285444)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MANDWA , PARHBANI
(27170505601)

ZPCPS TAKLI BO.
, PARHBANI
(27170511001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRABHU PACHMASE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MANDWA
(27170505601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MANDWA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PUNJARAO BHISE
(0342384)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS ZARI , PARHBANI
(27170512703)

ZPHS JAMB
, PARHBANI
(27170504002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PUNJARAO BHISE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS ZARI
(27170512703)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PUSHPAVTI KADAM
(0687685)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KARADGAON
, PARHBANI
(27170504401)

ZPPS DHARMAPURI
, PARHBANI
(27170502501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PUSHPAVTI KADAM.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KARADGAON
(27170504401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KARADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAJKUMAR DHAGE
(0802935)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

ZPPS MAKHNI
, PURNA
(27170705901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJKUMAR DHAGE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS TAKLI KU.
(27170511101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKLI KU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHIVAJI PANCHAL
(0308961)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KANYA ZARI
, PARHBANI
(27170512702)

ZPPS SHAHAPUR
, PARHBANI
(27170509901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI PANCHAL.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KANYA ZARI
(27170512702)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KANYA ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SIDHARTH MASKE
(0792355)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS NANDKHEDA
, PARHBANI
(27170506701)

ZPCPS FULKALAS
, PURNA
(27170702701)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SIDHARTH MASKE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS NANDKHEDA
(27170506701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDKHEDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VIJAY BHISE
(0342453)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS ZARI , PARHBANI
(27170512703)

ZPPS KINHOLA
, PARHBANI
(27170505001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAY BHISE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS ZARI
(27170512703)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

YOGITA DHOKTE
(0308951)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KANYA ZARI
, PARHBANI
(27170512702)

ZPHS KANYA
PRASHALA
, PARBHANI URC
(27171000302)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

YOGITA DHOKTE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KANYA ZARI
(27170512702)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KANYA ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ZAHIRAHMEDKHAN
PATHAN
(0810286)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS ZARI , PARHBANI
(27170512703)

CPS KANYA
TADKALAS , PURNA
(27170709001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ZAHIRAHMEDKHAN PATHAN.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS ZARI
(27170512703)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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 YADAV
(0342314)

Headmaster

ZPPS MANDWA , PARHBANI
(27170505601)

ZPPS KOTAMBWADI
, PARHBANI
(27170505101)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHOK YADAV.
(Headmaster)
ZPPS MANDWA
(27170505601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MANDWA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

BADRUNNISA SYED
(0439498)

Headmaster

ZPPS KANYA ZARI
, PARHBANI
(27170512702)

CPS LOHGAON
, PARHBANI
(27170505301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BADRUNNISA SYED.
(Headmaster)
ZPPS KANYA ZARI
(27170512702)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KANYA ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

CHANDRASHEKHAR
LAMDADE
(0693855)

Headmaster

ZPPS SANPURI , PARHBANI
(27170509401)

ZPPS SAMBAR
, PARHBANI
(27170509201)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

CHANDRASHEKHAR LAMDADE.
(Headmaster)
ZPPS SANPURI
(27170509401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SANPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AMRATA KALDATE
(0809877)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NANDAPUR
, PARHBANI
(27170506401)

CPS ASOLA
, PARHBANI
(27170500701)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AMRATA KALDATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NANDAPUR
(27170506401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANURADHA YANNAWAR
(0809875)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NANDAPUR
, PARHBANI
(27170506401)

ZPPS MANGANGAON
, PARHBANI
(27170505701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANURADHA YANNAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NANDAPUR
(27170506401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ARCHNA ARVIKAR
(0308930)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANYA ZARI
, PARHBANI
(27170512702)

CPS UMRI , PARHBANI
(27170512001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARCHNA ARVIKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANYA ZARI
(27170512702)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KANYA ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AZIZ SHAIKH
(0809869)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHARMAPURI
, PARHBANI
(27170502501)

ZPPS SHAHAPUR
, PARHBANI
(27170509901)

sf
e
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AZIZ SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHARMAPURI
(27170502501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DHARMAPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

CHAYA LAHANE
(0809341)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

ZPPS MANDWA
, PARHBANI
(27170505601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

CHAYA LAHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKLI KU.
(27170511101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKLI KU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DHANANJAY DONGRE
(0195351)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ZARI , PARHBANI
(27170512701)

ZPPS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DHANANJAY DONGRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ZARI
(27170512701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 MAHINDRAKAR
(0792366)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NANDKHEDA
, PARHBANI
(27170506701)

CPS KANYA PINGLI
, PARHBANI
(27170508101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DIPALI MAHINDRAKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NANDKHEDA
(27170506701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDKHEDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GOVIND SANGHAI
(0439487)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SANPURI , PARHBANI
Teacher
(27170509401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS WADI DAMAI
, PARHBANI
(27170512501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GOVIND SANGHAI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SANPURI
(27170509401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SANPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HIRALAL RANGARI
(0333894)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS HINGLA , PARHBANI
Teacher
(27170503501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DHAR
, PARHBANI
(27170502301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HIRALAL RANGARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HINGLA
(27170503501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS HINGLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JYOTI BANDALE
(0821200)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANYA ZARI
, PARHBANI
(27170512702)

ZPHS ZARI
, PARHBANI
(27170512703)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JYOTI BANDALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANYA ZARI
(27170512702)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KANYA ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KAMAL DAWANDE
(0808902)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

CPS ARVI , PARHBANI
(27170500601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAMAL DAWANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKLI KU.
(27170511101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKLI KU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KASHIKAR SEEMA SEEMA Under Graduate
HARIHARRAO KASHIKAR
Teacher
(0198599)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

ZPPS ZARI , PARHBANI
(27170512701)

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)

sf
e

1

िशकाचे नाव

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KASHIKAR SEEMA SEEMA HARIHARRAO KASHIKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ZARI
(27170512701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KHARAT SATYABHAMA
SATYABHAMA BHIMRAO
KHARAT
(0198584)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ZARI , PARHBANI
(27170512701)

ZPPS MANKESHWAR
, JINTUR
(27170210801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KHARAT SATYABHAMA SATYABHAMA BHIMRAO
KHARAT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ZARI
(27170512701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAHMUD MOMIN
(0809259)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PIMPLA , PARHBANI
Teacher
(27170507901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PIMPRI RO
, JINTUR
(27170212701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHMUD MOMIN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPLA
(27170507901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PIMPLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANJUSHA JOSHI
(0809947)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHARMAPURI
, PARHBANI
(27170502501)

CPS KOLHA
, MANWAT
(27170301901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANJUSHA JOSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHARMAPURI
(27170502501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DHARMAPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MEERA BHOSLE
(0809337)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

ZPPS KHARBA
, MANWAT
(27170301501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEERA BHOSLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKLI KU.
(27170511101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKLI KU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MEERA AYACHIT
(0808938)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEERA AYACHIT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKLI KU.
(27170511101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKLI KU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NANDA KULKARNI
(0809339)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

ZPPS NANDAPUR
, PARHBANI
(27170506401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NANDA KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKLI KU.
(27170511101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKLI KU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PANDURANG BANDEWAR
(0687674)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KARADGAON
, PARHBANI
(27170504401)

ZPPS DHARANGAON
, PARHBANI
(27170502401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDURANG BANDEWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KARADGAON
(27170504401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KARADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRATIBHA ACHARYA
(0196408)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MANDWA , PARHBANI
Teacher
(27170505601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS NANDAPUR
, PARHBANI
(27170506401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRATIBHA ACHARYA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANDWA
(27170505601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MANDWA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJESH SABLE
(0821256)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NANDKHEDA
, PARHBANI
(27170506701)

ZPPS SAMBAR
, PARHBANI
(27170509201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJESH SABLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NANDKHEDA
(27170506701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDKHEDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RANJANA KULKARNI
(0792358)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NANDKHEDA
, PARHBANI
(27170506701)

ZPPS KOTAMBWADI
, PARHBANI
(27170505101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RANJANA KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NANDKHEDA
(27170506701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDKHEDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

REETA BRAHMANATHKAR
(0687677)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KARADGAON
, PARHBANI
(27170504401)

ZPPS SANPURI
, PARHBANI
(27170509401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

REETA BRAHMANATHKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KARADGAON
(27170504401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KARADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 JINTURKAR
(0809336)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

ZPPS ASEGAON
, JINTUR
(27170200201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANTOSH JINTURKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKLI KU.
(27170511101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKLI KU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SAROJ KOLHE
(0810597)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

ZPPS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAROJ KOLHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKLI KU.
(27170511101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKLI KU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHASHIKALA TARONE
(0806526)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

ZPPS KANYA ZARI
, PARHBANI
(27170512702)

sf
e
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHASHIKALA TARONE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKLI KU.
(27170511101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKLI KU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHRIDEVI WANI
(0442925)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SULTANPUR
Teacher
VASTISHALA , PARHBANI
std(1-4/5)
(27170511104)

sf
e

अ. .

ZPHS DUDHGAON
, JINTUR
(27170204002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHRIDEVI WANI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SULTANPUR VASTISHALA
(27170511104)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SULTANPUR VASTISHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHRIPAD DESHMUKH
(0373808)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHANAPUR
, PARHBANI
(27170504901)

ZPPS WARNA , JINTUR
(27170216801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHRIPAD DESHMUKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHANAPUR
(27170504901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KHANAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHUBHANGI SAITWAL
(0309042)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANYA ZARI
, PARHBANI
(27170512702)

ZPPS ISMILPUR
, PARHBANI
(27170503701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHUBHANGI SAITWAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANYA ZARI
(27170512702)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KANYA ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUNANDA ASOLE
(0309746)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANYA ZARI
, PARHBANI
(27170512702)

ZPHS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508902)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNANDA ASOLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANYA ZARI
(27170512702)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KANYA ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUNITA KHARVADKAR
(0809344)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

ZPPS NANDGAON KH.
, PARHBANI
(27170506601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNITA KHARVADKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKLI KU.
(27170511101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKLI KU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TAPRE SARIKA SARIKA
BALIRAM TAPRE
(0188205)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ZARI , PARHBANI
(27170512701)

CPS KAUSADI
, JINTUR
(27170207201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TAPRE SARIKA SARIKA BALIRAM TAPRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ZARI
(27170512701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UJWALA WADGAONKAR
(0809874)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NANDAPUR
, PARHBANI
(27170506401)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UJWALA WADGAONKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NANDAPUR
(27170506401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

URMILA AMILKANTHAWAR
(0809873)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NANDAPUR
, PARHBANI
(27170506401)

CPS ARVI , PARHBANI
(27170500601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

URMILA AMILKANTHAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NANDAPUR
(27170506401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

URMILA WARWATKAR
(0439615)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SANPURI , PARHBANI CPS ARVI , PARHBANI
Teacher
(27170509401)
(27170500601)
std(1-4/5)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

URMILA WARWATKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SANPURI
(27170509401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SANPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

USHA APSINGEKAR
(0809345)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

ZPPS BORI , JINTUR
(27170201602)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

USHA APSINGEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKLI KU.
(27170511101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKLI KU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIKAS SHETKAR
(0001175)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS JALALPUR
, PARHBANI
(27170503901)

ZPPS AWALGAON
, SONPETH
(27170900101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIKAS SHETKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS JALALPUR
(27170503901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS JALALPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MOHAMMAD JALAL AHMED Under Graduate
MOHAMMAD
Teacher
(0792587)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

ZPPS ZARI URDU
, PARHBANI
(27170512709)

ZPPS URDU KAUSADI
, JINTUR
(27170207208)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MOHAMMAD JALAL AHMED MOHAMMAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ZARI URDU
(27170512709)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ZARI URDU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAFIS SULTANA SHAIKH
(0792635)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ZARI URDU
, PARHBANI
(27170512709)

ZPPS MANDAKHALI
(URDU) , PARHBANI
(27170505509)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAFIS SULTANA SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ZARI URDU
(27170512709)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ZARI URDU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAFEEQUNNISA BEGUM Under Graduate
SHAIKH
Teacher
(0792590)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

ZPPS ZARI URDU
, PARHBANI
(27170512709)

BRANCH NO. 1
MANWATH , MANWAT
(27170302202)

sf
e

1

िशकाचे नाव

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAFEEQUNNISA BEGUM SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ZARI URDU
(27170512709)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ZARI URDU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KAILAS SURVASE
(0021934)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BABHULGAON
, PARHBANI
(27170500901)

ZPPS KHADALA
, PURNA
(27170704801)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAILAS SURVASE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BABHULGAON
(27170500901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BABHULGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MAHESH SHEWALKAR
(0270428)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BABHULGAON
, PARHBANI
(27170500901)

ZPPS LOHARA
, MANWAT
(27170305301)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHESH SHEWALKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BABHULGAON
(27170500901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BABHULGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MD ALLIHUSEN
ADMANKAR
(0299142)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS UMRI , PARHBANI
(27170512001)

ZPPS SAMBAR
, PARHBANI
(27170509201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MD ALLIHUSEN ADMANKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS UMRI
(27170512001)
Parbhani
PARHBANI
CPS UMRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SATISH SHINDE
(0317975)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS PIMPALGAON THO.
, PARHBANI
(27170507701)

ZPPS TATTU JAWLA
, PARHBANI
(27170511401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SATISH SHINDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS PIMPALGAON THO.
(27170507701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PIMPALGAON THO.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया शाळांया पसंतीमानुसार यांया
नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

NARAYAN BHOSLE
(0168925)

Headmaster

ZPPS BABHULGAON
, PARHBANI
(27170500901)

CPS UMRI , PARHBANI
(27170512001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NARAYAN BHOSLE.
(Headmaster)
ZPPS BABHULGAON
(27170500901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BABHULGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

UDDHAV ARVIKAR
(0290213)

Headmaster

ZPPS PIMPALGAON THO.
, PARHBANI
(27170507701)

ZPPS BHOSA
, MANWAT
(27170300401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UDDHAV ARVIKAR.
(Headmaster)
ZPPS PIMPALGAON THO.
(27170507701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PIMPALGAON THO.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

VINODKUMAR JOSHI
(0699838)

Headmaster

ZPPS BHARASWADA
, PARHBANI
(27170501101)

ZPPS JODPARLI
, PARHBANI
(27170504201)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VINODKUMAR JOSHI.
(Headmaster)
ZPPS BHARASWADA
(27170501101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BHARASWADA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

YASHVANT JADHAV
(0809523)

Headmaster

CPS UMRI , PARHBANI
(27170512001)

ZPPS PALODI
, MANWAT
(27170303001)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

YASHVANT JADHAV.
(Headmaster)
CPS UMRI
(27170512001)
Parbhani
PARHBANI
CPS UMRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALASAHEB YADAV
(0287413)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PIMPALGAON THO.
Teacher
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170507701)
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अ. .

zp primary school
surpimpari
, PARHBANI
(27170510601)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALASAHEB YADAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALGAON THO.
(27170507701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PIMPALGAON THO.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DHANANJAY SAMBARKAR
(0168423)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BABHULGAON
, PARHBANI
(27170500901)

ZPPS THOLA
, PARHBANI
(27170511501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DHANANJAY SAMBARKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BABHULGAON
(27170500901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BABHULGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAJANAN SUDKE
(0385026)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DAFWADI , PARHBANI
Teacher
(27170501901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS RAJURA
, MANWAT
(27170303301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAJANAN SUDKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DAFWADI
(27170501901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DAFWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 BHURKE
(0475348)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BABHULGAON
, PARHBANI
(27170500901)

ZPCPS TAKLI BO.
, PARHBANI
(27170511001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH BHURKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BABHULGAON
(27170500901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BABHULGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JANARDHAN DEVKATE
(0810945)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS JAIKWADI
ZPPS UJLAMBA , PARHBANI
Teacher
VASAHAT , PARHBANI
(27170511801)
std(1-4/5)
(27170505302)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JANARDHAN DEVKATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UJLAMBA
(27170511801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS UJLAMBA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KALYAN RATHOD
(0462037)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DRONWADI
, PARHBANI
(27170502901)

CPS KANYA SONPETH
, SONPETH
(27170903101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KALYAN RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DRONWADI
(27170502901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DRONWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KAVITA MENE
(0168468)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BABHULGAON
, PARHBANI
(27170500901)

ZPHS DUDHGAON
, JINTUR
(27170204002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAVITA MENE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BABHULGAON
(27170500901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BABHULGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANIK KALE
(0498419)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS UJLAMBA , PARHBANI
Teacher
(27170511801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPCPS TAKLI BO.
, PARHBANI
(27170511001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANIK KALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UJLAMBA
(27170511801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS UJLAMBA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PANDURANG DHAGE
(0299118)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS UMRI , PARHBANI
(27170512001)

ZPPS INDEWADI
, PARHBANI
(27170503601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDURANG DHAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS UMRI
(27170512001)
Parbhani
PARHBANI
CPS UMRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJKUMAR KHOBRAGADE
(0287479)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PIMPALGAON THO.
Teacher
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170507701)

sf
e

अ. .

ZPPS TADPANGRI
, PARHBANI
(27170510801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJKUMAR KHOBRAGADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALGAON THO.
(27170507701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PIMPALGAON THO.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAVI JADHAV
(0329488)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS UJLAMBA , PARHBANI
Teacher
(27170511801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KAMLAPUR
, PURNA
(27170703901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAVI JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UJLAMBA
(27170511801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS UJLAMBA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANDHYA TIKATE
(0288066)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BABHULGAON
, PARHBANI
(27170500901)

ZPPS LOHARA
, MANWAT
(27170305301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANDHYA TIKATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BABHULGAON
(27170500901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BABHULGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SATISHKUMAR SATPUTE
(0395518)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PEGARGAVAN
, PARHBANI
(27170507501)

ZPPS ITHLAPUR DE.
, PARHBANI
(27170503801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SATISHKUMAR SATPUTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PEGARGAVAN
(27170507501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PEGARGAVAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHANKAR SIRAL
(0317988)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PIMPALGAON THO.
Teacher
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170507701)

sf
e

अ. .

ZPPS PALODI
, MANWAT
(27170303001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHANKAR SIRAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALGAON THO.
(27170507701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PIMPALGAON THO.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VANDANA BHALERAO
(0350122)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PIMPALGAON THO.
Teacher
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170507701)

sf
e

अ. .

ZPHS MULTIPURPOSE
HIGHSCHOOL
, PARBHANI URC
(27171000301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VANDANA BHALERAO.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALGAON THO.
(27170507701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PIMPALGAON THO.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VANITA SANGAVE
(0691882)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS UMRI , PARHBANI
(27170512001)

ZPPS SALAPURI
, PARHBANI
(27170509101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VANITA SANGAVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS UMRI
(27170512001)
Parbhani
PARHBANI
CPS UMRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIKAS KILMISE
(0366956)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DAFWADI , PARHBANI
Teacher
(27170501901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPCPS TAKLI BO.
, PARHBANI
(27170511001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIKAS KILMISE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DAFWADI
(27170501901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DAFWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MEENAKSHI NAIK
(0824938)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS KANYA PRASHALA
, PARBHANI URC
(27171000302)

ZPPS TADBORGAON
, MANWAT
(27170304601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEENAKSHI NAIK.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS KANYA PRASHALA
(27171000302)
Parbhani
PARBHANI URC
ZPHS KANYA PRASHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PRASHANT BUJURGE
(0371391)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS KANYA PRASHALA
, PARBHANI URC
(27171000302)

ZPHS ERENDESHWAR
, PURNA
(27170702403)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRASHANT BUJURGE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS KANYA PRASHALA
(27171000302)
Parbhani
PARBHANI URC
ZPHS KANYA PRASHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHEELA TORAMBEKAR
(0371440)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS KANYA PRASHALA
, PARBHANI URC
(27171000302)

ZPHS PINGLI
, PARHBANI
(27170508103)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHEELA TORAMBEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS KANYA PRASHALA
(27171000302)
Parbhani
PARBHANI URC
ZPHS KANYA PRASHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

URMILA GAIKWAD
(0371454)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS KANYA PRASHALA
, PARBHANI URC
(27171000302)

CPS SINGNAPUR
, PARHBANI
(27170510101)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

URMILA GAIKWAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS KANYA PRASHALA
(27171000302)
Parbhani
PARBHANI URC
ZPHS KANYA PRASHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

USHA KHAVLE
(0371304)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS KANYA PRASHALA
, PARBHANI URC
(27171000302)

ZPPS RUDHI
, MANWAT
(27170303701)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

USHA KHAVLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS KANYA PRASHALA
(27171000302)
Parbhani
PARBHANI URC
ZPHS KANYA PRASHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VARSHA SELSUREKAR
(0791903)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS KANYA PRASHALA
, PARBHANI URC
(27171000302)

ZPHS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507404)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VARSHA SELSUREKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS KANYA PRASHALA
(27171000302)
Parbhani
PARBHANI URC
ZPHS KANYA PRASHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 JADHAV
(0808543)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPHS MULTIPURPOSE
Under Graduate
HIGHSCHOOL , PARBHANI
Teacher
URC
std(1-4/5)
(27171000301)

sf
e

अ. .

ZPPS DRONWADI
, PARHBANI
(27170502901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DAYANAND JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS MULTIPURPOSE HIGHSCHOOL
(27171000301)
Parbhani
PARBHANI URC
ZPHS MULTIPURPOSE HIGHSCHOOL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AMAR ABANDE
(0177175)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NANDGAON BU.
, PARHBANI
(27170506501)

ZPPS AMDAPUR
, PARHBANI
(27170500401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AMAR ABANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NANDGAON BU.
(27170506501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDGAON BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ASHA UGHADE
(0021224)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS UKHLAD , PARHBANI
Teacher
(27170511901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KANYA
ERENDESHWAR
, PURNA
(27170702401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHA UGHADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UKHLAD
(27170511901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS UKHLAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 AVAHAD
(0431396)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NANDGAON KH.
, PARHBANI
(27170506601)

ZPPS BABHULGAON
, PARHBANI
(27170500901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHOK AVAHAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NANDGAON KH.
(27170506601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDGAON KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AVINASH KALE
(0802812)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS ALAPUR PANDHARI
Teacher
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170500201)

sf
e

अ. .

CPS DEOULGAON
, PURNA
(27170701601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AVINASH KALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ALAPUR PANDHARI
(27170500201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ALAPUR PANDHARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AYUBKHAN PATHAN
(0475354)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BABHLI , PARHBANI
Teacher
(27170500801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZILLA PARISHAD
PRIMARY SCHOOL
JAMB , PARHBANI
(27170504001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AYUBKHAN PATHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BABHLI
(27170500801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BABHLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI BANDEWAR
(0378818)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DEVTHANA
, PARHBANI
(27170502201)

ZPPS PIMPLA
, PARHBANI
(27170507901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALAJI BANDEWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEVTHANA
(27170502201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DEVTHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 JADHAV
(0378833)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DEVTHANA
, PARHBANI
(27170502201)

CPS SAWARGAON
, MANWAT
(27170304101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANESHWAR JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEVTHANA
(27170502201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DEVTHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JANARDAN NIKAM
(0075998)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS ASOLA , PARHBANI
(27170500701)

ZPPS BABHLI
, PARHBANI
(27170500801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JANARDAN NIKAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS ASOLA
(27170500701)
Parbhani
PARHBANI
CPS ASOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KISHAN SURYAWANSHI
(0348794)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS UKHLAD , PARHBANI
Teacher
(27170511901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SHENDRA
, PARHBANI
(27170510001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KISHAN SURYAWANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UKHLAD
(27170511901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS UKHLAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KONDIBA RANVIR
(0803117)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NANDGAON BU.
, PARHBANI
(27170506501)

ZPPS SAMSAPUR
, PARHBANI
(27170509301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KONDIBA RANVIR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NANDGAON BU.
(27170506501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDGAON BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 REKADGE
(0283453)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SUKAPURWADI
, PARHBANI
(27170510501)

ZPPS DATTWADI
, GANGAKHED
(27170102201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHADEV REKADGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SUKAPURWADI
(27170510501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SUKAPURWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MEERABAI SALUNKE
(0686399)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NANDGAON KH.
, PARHBANI
(27170506601)

ZPPS RAHATI
, PARHBANI
(27170508601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEERABAI SALUNKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NANDGAON KH.
(27170506601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDGAON KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PANDHARINATH
BHANDARWAD
(0021901)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MURUMBA
, PARHBANI
(27170506201)

ZPPS SABA
, PARHBANI
(27170508801)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDHARINATH BHANDARWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MURUMBA
(27170506201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MURUMBA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PANDITRAO HORE
(0076018)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS ASOLA , PARHBANI
(27170500701)

ZPPS TADLIMBLA
, PARHBANI
(27170510701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDITRAO HORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS ASOLA
(27170500701)
Parbhani
PARHBANI
CPS ASOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRATIMA MASARE
(0324598)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NANDGAON KH.
, PARHBANI
(27170506601)

ZPPS RAMAPUR
, PURNA
(27170707601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRATIMA MASARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NANDGAON KH.
(27170506601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDGAON KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJENDRA SASANE
(0475359)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BABHLI , PARHBANI
Teacher
(27170500801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS KANYA
DAITHANA
, PARHBANI
(27170502001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJENDRA SASANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BABHLI
(27170500801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BABHLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

REHAMAT SYED
(0076396)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PIMPALGAON TONG.
Teacher
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170507801)

sf
e

अ. .

ZPPS MATKARHALA
, PARHBANI
(27170505801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

REHAMAT SYED.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALGAON TONG.
(27170507801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PIMPALGAON TONG.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SACHIN KHOSE
(0065259)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MURUMBA
, PARHBANI
(27170506201)

ZPCPS FULKALAS
, PURNA
(27170702701)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SACHIN KHOSE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MURUMBA
(27170506201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MURUMBA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SONWANE
(0177232)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NANDGAON BU.
, PARHBANI
(27170506501)

ZPPS ZADGAON
, PARHBANI
(27170512601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY SONWANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NANDGAON BU.
(27170506501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDGAON BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SATYABHAMA PATANGE
(0292865)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SABA , PARHBANI
(27170508801)

ZPPS MURUMBA
, PARHBANI
(27170506201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SATYABHAMA PATANGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SABA
(27170508801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SABA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KASAR
(0292866)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SABA , PARHBANI
(27170508801)

ZILLA PARISHAD
PRIMARY SCHOOL
JAMB , PARHBANI
(27170504001)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI KASAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SABA
(27170508801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SABA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHOBHA JADHAV
(0702304)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS RAHATI , PARHBANI
Teacher
(27170508601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS UKHLAD
, PARHBANI
(27170511901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHOBHA JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAHATI
(27170508601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS RAHATI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUBHASH NARWADE
(0076045)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS ASOLA , PARHBANI
(27170500701)

ZPPS MATKARHALA
, PARHBANI
(27170505801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUBHASH NARWADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS ASOLA
(27170500701)
Parbhani
PARHBANI
CPS ASOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUREKHA KADAM
(0076052)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS ASOLA , PARHBANI
(27170500701)

CPS KANYA
DAITHANA
, PARHBANI
(27170502001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUREKHA KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS ASOLA
(27170500701)
Parbhani
PARHBANI
CPS ASOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SWATI KANADE
(0475377)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BABHLI , PARHBANI
Teacher
(27170500801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MATKARHALA
, PARHBANI
(27170505801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SWATI KANADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BABHLI
(27170500801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BABHLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VANDANA KALWIT
(0076060)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS ASOLA , PARHBANI
(27170500701)

ZPPS DHARMAPURI
, PARHBANI
(27170502501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VANDANA KALWIT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS ASOLA
(27170500701)
Parbhani
PARHBANI
CPS ASOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VINAYAK RATHOD
(0283456)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SUKAPURWADI
, PARHBANI
(27170510501)

ZPPS BORI , JINTUR
(27170201602)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VINAYAK RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SUKAPURWADI
(27170510501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SUKAPURWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KHAJA HUSSAIN SYED
(0792350)

Graduate
Teacher
std(6-8)

Zilla Parishad Kanya
Prashala Parbhani (Urdu)
, PARBHANI URC
(27171000522)

ZPPS URDU UKHLAD
, PARHBANI
(27170511902)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KHAJA HUSSAIN SYED.
(Graduate Teacher std(6-8))
Zilla Parishad Kanya Prashala Parbhani (Urdu)
(27171000522)
Parbhani
PARBHANI URC
Zilla Parishad Kanya Prashala Parbhani (Urdu)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

M A AZIZ ANSARI
(0692958)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS MULTIPURPOSE
HIGHSCHOOL(URDU)
, PARBHANI URC
(27171000521)

ZP PS LOHGAON
(URDU) , PARHBANI
(27170505305)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

M A AZIZ ANSARI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS MULTIPURPOSE HIGHSCHOOL(URDU)
(27171000521)
Parbhani
PARBHANI URC
ZPHS MULTIPURPOSE HIGHSCHOOL(URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

MOHD FAHEEM ANSARI
(0699007)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS MULTIPURPOSE
HIGHSCHOOL(URDU)
, PARBHANI URC
(27171000521)

Zilla Parishad Kanya
Prashala Parbhani
(Urdu) , PARBHANI
URC
(27171000522)

sf
e
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r

िशकाचे नाव

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MOHD FAHEEM ANSARI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS MULTIPURPOSE HIGHSCHOOL(URDU)
(27171000521)
Parbhani
PARBHANI URC
ZPHS MULTIPURPOSE HIGHSCHOOL(URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHABANA TABASSUM
SHAIKH
(0792352)

Graduate
Teacher
std(6-8)

Zilla Parishad Kanya
Prashala Parbhani (Urdu)
, PARBHANI URC
(27171000522)

ZPHS MULTIPURPOSE
HIGHSCHOOL(URDU)
, PARBHANI URC
(27171000521)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHABANA TABASSUM SHAIKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
Zilla Parishad Kanya Prashala Parbhani (Urdu)
(27171000522)
Parbhani
PARBHANI URC
Zilla Parishad Kanya Prashala Parbhani (Urdu)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

बदली झालेली शाळा व
तालुका

KHAN HAFIZULLA
(0698980)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS MULTIPURPOSE
HIGHSCHOOL(URDU)
, PARBHANI URC
(27171000521)

ZILLA PARISHAD
URDU PRIMARY
SCHOOL MALSONNA
, PARHBANI
(27170505402)
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िशकाचे नाव

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KHAN HAFIZULLA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS MULTIPURPOSE HIGHSCHOOL(URDU)
(27171000521)
Parbhani
PARBHANI URC
ZPHS MULTIPURPOSE HIGHSCHOOL(URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MOHAMMAD
Under Graduate
SHAHABUDDIN FAROOQUI
Teacher
(0792356)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

Zilla Parishad Kanya
Prashala Parbhani (Urdu)
, PARBHANI URC
(27171000522)

ZPPS URDU MAMTA
NAGAR , GANGAKHED
(27170103103)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MOHAMMAD SHAHABUDDIN FAROOQUI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Zilla Parishad Kanya Prashala Parbhani (Urdu)
(27171000522)
Parbhani
PARBHANI URC
Zilla Parishad Kanya Prashala Parbhani (Urdu)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MDAKBAR MOHAMMAD
(0688995)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS URDU UKHLAD
, PARHBANI
(27170511902)

ZPPS URDU PALODI
, MANWAT
(27170303002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MDAKBAR MOHAMMAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS URDU UKHLAD
(27170511902)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS URDU UKHLAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MUQEET ABDUL
(0696941)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS URDU UKHLAD
, PARHBANI
(27170511902)

ZP PS PEDGAON
(URDU) , PARHBANI
(27170507414)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MUQEET ABDUL.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS URDU UKHLAD
(27170511902)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS URDU UKHLAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

FIRDOUSFATEMA ANSARI
(0687529)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

ZPPS URDU UKHLAD
, PARHBANI
(27170511902)

ZILLA PARISHAD
PRIMARY URDU
SCHOOL
INDIRANAGAR
PATHRI , PATHRI
(27170603749)

sf
e
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िशकाचे नाव
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

FIRDOUSFATEMA ANSARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS URDU UKHLAD
(27170511902)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS URDU UKHLAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SADIYASHEWAR ANSARI
(0696946)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS URDU UKHLAD
, PARHBANI
(27170511902)

ZPCPS BRANCH NO.1
JINTUR (URDU)
, JINTUR
(27170206258)

sf
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SADIYASHEWAR ANSARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS URDU UKHLAD
(27170511902)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS URDU UKHLAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SYEDA RAHILA SYED
(0695073)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS URDU UKHLAD
, PARHBANI
(27170511902)

BRANCH NO. 1
MANWATH , MANWAT
(27170302202)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SYEDA RAHILA SYED.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS URDU UKHLAD
(27170511902)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS URDU UKHLAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ASHWINI BHOKARE
(0062422)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS PARVA , PARHBANI
(27170507201)

CPS MANWATH
, MANWAT
(27170302201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHWINI BHOKARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS PARVA
(27170507201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PARVA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KAMAL CHAVAN
(0337557)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPCPS BRAHMANGAON
, PARHBANI
(27170501502)

Z.P.P.S .SARANGPUR
, MANWAT
(27170303901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAMAL CHAVAN.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPCPS BRAHMANGAON
(27170501502)
Parbhani
PARHBANI
ZPCPS BRAHMANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RANJIT BHAROSE
(0695415)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS JAMB , PARHBANI
(27170504002)

ZPPS ITHLAPUR DE.
, PARHBANI
(27170503801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RANJIT BHAROSE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS JAMB
(27170504002)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS JAMB

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANDEEP RAULWAR
(0439721)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SONNA , PARHBANI
(27170510401)

ZPPS PEGARGAVAN
, PARHBANI
(27170507501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANDEEP RAULWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SONNA
(27170510401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SONNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANGITA KABDE
(0367588)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPCPS BRAHMANGAON
, PARHBANI
(27170501502)

ZPPS NARSAPUR
, PARHBANI
(27170506801)

sf
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANGITA KABDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPCPS BRAHMANGAON
(27170501502)
Parbhani
PARHBANI
ZPCPS BRAHMANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHAIKH AZRODDIN
(0528615)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS NARSAPUR
, PARHBANI
(27170506801)

ZPPS PIMPALGAON
SM. , PARHBANI
(27170507601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAIKH AZRODDIN.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS NARSAPUR
(27170506801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NARSAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUBHASH SHINDE
(0697387)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS JAMB , PARHBANI
(27170504002)

ZPPS NARSAPUR
, PARHBANI
(27170506801)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUBHASH SHINDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS JAMB
(27170504002)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS JAMB

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VAIJANATH LATPATE
(0329495)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS NARSAPUR
, PARHBANI
(27170506801)

ZPPS SONNA
, PARHBANI
(27170510401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VAIJANATH LATPATE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS NARSAPUR
(27170506801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NARSAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VITTHAL NILPATREWAR
(0030468)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SONNA , PARHBANI
(27170510401)

ZPPS PIMPALA
, MANWAT
(27170303101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VITTHAL NILPATREWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SONNA
(27170510401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SONNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

KADAJI LANDE
(0329480)

Headmaster

ZILLA PARISHAD PRIMARY
SCHOOL JAMB , PARHBANI
(27170504001)

ZPPS WADGAON
SUKRE , PARHBANI
(27170512201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KADAJI LANDE.
(Headmaster)
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL JAMB
(27170504001)
Parbhani
PARHBANI
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL JAMB

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

MADHUKAR KADAM
(0812439)

Headmaster

ZPCPS BRAHMANGAON
, PARHBANI
(27170501502)

ZPPS BORWAND BU.
, PARHBANI
(27170501301)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHUKAR KADAM.
(Headmaster)
ZPCPS BRAHMANGAON
(27170501502)
Parbhani
PARHBANI
ZPCPS BRAHMANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

YOUNUS MOHAMMAD
(0125473)

Headmaster

ZPPS MANDAKHALI
, PARHBANI
(27170505501)

ZPPS NANDKHEDA
, PARHBANI
(27170506701)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

YOUNUS MOHAMMAD.
(Headmaster)
ZPPS MANDAKHALI
(27170505501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MANDAKHALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BALASAHEB PACHMASE
(0413748)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS ARVI , PARHBANI
(27170500601)

ZPHS ASEGAON
, JINTUR
(27170200202)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALASAHEB PACHMASE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS ARVI
(27170500601)
Parbhani
PARHBANI
CPS ARVI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BHARAT DHANE
(0141376)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SHAHAPUR
, PARHBANI
(27170509901)

ZPPS AMBAIGAON
(CH.) , MANWAT
(27170300101)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHARAT DHANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SHAHAPUR
(27170509901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SHAHAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DHIRAJ WAYKOS
(0413755)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS ARVI , PARHBANI
(27170500601)

ZPPS KUMBHARI
, PARHBANI
(27170505201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DHIRAJ WAYKOS.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS ARVI
(27170500601)
Parbhani
PARHBANI
CPS ARVI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

GOPAL AMILKANTHWAR
(0307077)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS ARVI , PARHBANI
(27170500601)

ZPHS ZARI
, PARHBANI
(27170512703)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GOPAL AMILKANTHWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS ARVI
(27170500601)
Parbhani
PARHBANI
CPS ARVI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MANISHA PINGALKAR
(0338755)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KUMBHARI
, PARHBANI
(27170505201)

ZPPS MURUMBA
, PARHBANI
(27170506201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANISHA PINGALKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KUMBHARI
(27170505201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KUMBHARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHAIKH SHAHNAZ
PARVEEN SHAIKH
(0076400)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KUMBHARI
, PARHBANI
(27170505201)

ZPHS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507404)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAIKH SHAHNAZ PARVEEN SHAIKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KUMBHARI
(27170505201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KUMBHARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

RADHAKISHAN JAMSHETE
(0818432)

Headmaster

ZPPS WAGHALA , PATHRI
(27170605201)

ZPPS DAHIKHED
, SONPETH
(27170903105)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RADHAKISHAN JAMSHETE.
(Headmaster)
ZPPS WAGHALA
(27170605201)
Parbhani
PATHRI
ZPPS WAGHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

GANGADHAR KIRKIRE
(0353565)

Headmaster

ZPPS TURA , PATHRI
(27170604801)

ZPPS RENAPUR
, PATHRI
(27170604101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANGADHAR KIRKIRE.
(Headmaster)
ZPPS TURA
(27170604801)
Parbhani
PATHRI
ZPPS TURA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

PAUL NAMDEVRAO
(0795165)

Headmaster

ZPPS UMARA , PATHRI
(27170604901)

ZPPS KHARAB
DHANORA , PALAM
(27170403601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PAUL NAMDEVRAO.
(Headmaster)
ZPPS UMARA
(27170604901)
Parbhani
PATHRI
ZPPS UMARA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHAGWAT YADAV
(0794793)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MASALA TANDA
, PATHRI
(27170603002)

ZPPS PURA , PATHRI
(27170603703)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHAGWAT YADAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MASALA TANDA
(27170603002)
Parbhani
PATHRI
ZPPS MASALA TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DATTATRAY MALI
(0794792)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MASALA TANDA
, PATHRI
(27170603002)

ZPPS NIVALI , PATHRI
(27170603301)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DATTATRAY MALI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MASALA TANDA
(27170603002)
Parbhani
PATHRI
ZPPS MASALA TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAVLE BAPURAO
(0808300)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS GONDGAON , PATHRI
Teacher
(27170601501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DEONANDRA
(SKP) , PATHRI
(27170601002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAVLE BAPURAO.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GONDGAON
(27170601501)
Parbhani
PATHRI
ZPPS GONDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GUNAWANT BHOSLE
(0806655)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UMARA , PATHRI
(27170604901)

ZPPS PANGRI
, GANGAKHED
(27170108101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GUNAWANT BHOSLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UMARA
(27170604901)
Parbhani
PATHRI
ZPPS UMARA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGRAM KUMTHEKAR
(0807350)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS GUNJ KH. , PATHRI
(27170601701)

ZPPS RATNAPUR
, MANWAT
(27170303601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANGRAM KUMTHEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS GUNJ KH.
(27170601701)
Parbhani
PATHRI
CPS GUNJ KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 CHAVAN
(0179613)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHALEGAON
, PATHRI
(27170601201)

ZPPS KANSURTANDA
, PATHRI
(27170602102)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAY CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHALEGAON
(27170601201)
Parbhani
PATHRI
ZPPS DHALEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BAPURAO ALSE
(0269245)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS HADGAON , PATHRI
(27170601802)

CPS KANYA
TADKALAS , PURNA
(27170709001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BAPURAO ALSE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS HADGAON
(27170601802)
Parbhani
PATHRI
ZPHS HADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

KESHAV BELE
(0794803)

Graduate
Teacher
std(6-8)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPPS DEVEGAON , PATHRI ZPPS HATNUR , SAILU
(27170601101)
(27170802901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KESHAV BELE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DEVEGAON
(27170601101)
Parbhani
PATHRI
ZPPS DEVEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

BHIMRAO MAHIPAL
(0351148)

Headmaster

ZPPS KHERDA (GK)
, PATHRI
(27170602401)

ZPPS DEONANDRA
(SKP) , PATHRI
(27170601002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHIMRAO MAHIPAL.
(Headmaster)
ZPPS KHERDA (GK)
(27170602401)
Parbhani
PATHRI
ZPPS KHERDA (GK)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

PRALHAD GAIKWAD
(0794783)

Headmaster

ZPPS DEVEGAON , PATHRI
(27170601101)

ZPPS MOREGAON
, SAILU
(27170805301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRALHAD GAIKWAD.
(Headmaster)
ZPPS DEVEGAON
(27170601101)
Parbhani
PATHRI
ZPPS DEVEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ABDULMAJEED SHAIKH
(0239038)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KINHOLA , PATHRI
(27170602501)

ZPPS RAWALGAON
, SAILU
(27170807101)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ABDULMAJEED SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KINHOLA
(27170602501)
Parbhani
PATHRI
ZPPS KINHOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANGAD BHAGWAT
(0351130)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHERDA (GK)
, PATHRI
(27170602401)

CPS PATHRI , PATHRI
(27170603701)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANGAD BHAGWAT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHERDA (GK)
(27170602401)
Parbhani
PATHRI
ZPPS KHERDA (GK)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

APPARAO BHISE
(0351057)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHERDA (GK)
, PATHRI
(27170602401)

ZPPS DEONANDRA
(SKP) , PATHRI
(27170601002)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

APPARAO BHISE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHERDA (GK)
(27170602401)
Parbhani
PATHRI
ZPPS KHERDA (GK)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ASHWINI SAKHARE
(0530883)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS INDIRANAGAR (NEW)
Teacher
, PATHRI
std(1-4/5)
(27170601803)

sf
e

अ. .

ZPPS
SARWODAINAGAR
, SAILU
(27170807506)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHWINI SAKHARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS INDIRANAGAR (NEW)
(27170601803)
Parbhani
PATHRI
ZPPS INDIRANAGAR (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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
NIPANIKAR
(0339139)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHERDA (GK)
, PATHRI
(27170602401)

ZPPS BORGAVAN
, PATHRI
(27170600701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANESHWAR NIPANIKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHERDA (GK)
(27170602401)
Parbhani
PATHRI
ZPPS KHERDA (GK)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HARISHCHANDRA
PALMATE
(0367724)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KEDARWASTI
, PATHRI
(27170605302)

ZPPS ZARI , PATHRI
(27170605401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HARISHCHANDRA PALMATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KEDARWASTI
(27170605302)
Parbhani
PATHRI
ZPPS KEDARWASTI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JAYSHRI KAKNALE
(0794447)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS HADHGAON BK
, PATHRI
(27170601801)

ZPPS NIPANI TAKLI
, SAILU
(27170805701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAYSHRI KAKNALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS HADHGAON BK
(27170601801)
Parbhani
PATHRI
CPS HADHGAON BK

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JYOTI KAMBALE
(0453100)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS HADHGAON BK
, PATHRI
(27170601801)

ZPPS
DHAWALKEWADI
, GANGAKHED
(27170101801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JYOTI KAMBALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS HADHGAON BK
(27170601801)
Parbhani
PATHRI
CPS HADHGAON BK

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NETAJI WAGALE
(0793850)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WADI , PATHRI
(27170605101)

ZPPS LONI , PATHRI
(27170602701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NETAJI WAGALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WADI
(27170605101)
Parbhani
PATHRI
ZPPS WADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PANCHAL DEVIDAS
(0395840)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NIVALI , PATHRI
(27170603301)

ZPPS WADI , PATHRI
(27170605101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANCHAL DEVIDAS.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NIVALI
(27170603301)
Parbhani
PATHRI
ZPPS NIVALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PANDURANG LAKHADE
(0432930)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS HADHGAON BK
, PATHRI
(27170601801)

ZPPS SAIKHEDA
, JINTUR
(27170214401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDURANG LAKHADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS HADHGAON BK
(27170601801)
Parbhani
PATHRI
CPS HADHGAON BK

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RUPALI RAJPUT
(0163654)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RAMNAGAR (NEW)
, PATHRI
(27170605303)

CPS PATHRI , PATHRI
(27170603701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RUPALI RAJPUT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAMNAGAR (NEW)
(27170605303)
Parbhani
PATHRI
ZPPS RAMNAGAR (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUBHASH GHULE
(0351221)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHERDA (GK)
, PATHRI
(27170602401)

ZPPS DEONANDRA
(SKP) , PATHRI
(27170601002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUBHASH GHULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHERDA (GK)
(27170602401)
Parbhani
PATHRI
ZPPS KHERDA (GK)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 CHALODE
(0367979)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS WARKHED , PATHRI
Teacher
(27170605301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BOTHI TANDA
, GANGAKHED
(27170100601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUREKHA CHALODE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WARKHED
(27170605301)
Parbhani
PATHRI
ZPPS WARKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

URMILA SOLANKE
(0530837)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS INDIRANAGAR (NEW)
Teacher
, PATHRI
std(1-4/5)
(27170601803)

sf
e

अ. .

ZPPS SAYALA
, PARHBANI
(27170509801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

URMILA SOLANKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS INDIRANAGAR (NEW)
(27170601803)
Parbhani
PATHRI
ZPPS INDIRANAGAR (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 WAGH
(0792710)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS HADHGAON BK
, PATHRI
(27170601801)

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VAISHALI WAGH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS HADHGAON BK
(27170601801)
Parbhani
PATHRI
CPS HADHGAON BK

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIJAYKUMAR JAMDAR
(0510993)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DEVEGAON , PATHRI
Teacher
(27170601101)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KHADGAON
, SAILU
(27170803901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAYKUMAR JAMDAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEVEGAON
(27170601101)
Parbhani
PATHRI
ZPPS DEVEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ABDUL REHMAN
(0808297)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZILLA PARISHAD PRIMARY
Under Graduate
SCHOOL URDU RENAKHALI
Teacher
, PATHRI
std(1-4/5)
(27170604003)

sf
e

अ. .

ZPPS JAITAPUR
MOHALLA PATHRI
, PATHRI
(27170603743)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ABDUL REHMAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL URDU RENAKHALI
(27170604003)
Parbhani
PATHRI
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL URDU RENAKHALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAKEEL ANWAR KHAN
(0058905)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZILLA PARISHAD PRIMARY
Under Graduate
ZPPS URDU PALODI
SCHOOL URDU RENAKHALI
Teacher
, MANWAT
, PATHRI
std(1-4/5)
(27170303002)
(27170604003)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAKEEL ANWAR KHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL URDU RENAKHALI
(27170604003)
Parbhani
PATHRI
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL URDU RENAKHALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

PASHA SAYYAD
(0510913)

Headmaster

CPS LIMBA , PATHRI
(27170602601)

ZPPS SAIKHEDA
, SONPETH
(27170903501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PASHA SAYYAD.
(Headmaster)
CPS LIMBA
(27170602601)
Parbhani
PATHRI
CPS LIMBA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DEEPAK DAHALE
(0356325)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS LIMBA , PATHRI
(27170602601)

ZPPS NAIKOTA
, SONPETH
(27170902501)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEEPAK DAHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS LIMBA
(27170602601)
Parbhani
PATHRI
CPS LIMBA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 GAVHANE
(0337967)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS LIMBA , PATHRI
(27170602601)

ZPPS SONKHED
TANDA , SONPETH
(27170903107)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH GAVHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS LIMBA
(27170602601)
Parbhani
PATHRI
CPS LIMBA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KAWALE
(0330868)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS LIMBA , PATHRI
(27170602601)

ZPPS SONKHED
, SONPETH
(27170903106)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHADEV KAWALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS LIMBA
(27170602601)
Parbhani
PATHRI
CPS LIMBA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MUKTABAI POKALE
(0327738)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS LIMBA , PATHRI
(27170602601)

ZPPS SONPETH
, SONPETH
(27170903104)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MUKTABAI POKALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS LIMBA
(27170602601)
Parbhani
PATHRI
CPS LIMBA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PANDHARINATH RAJLE
(0418206)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS FULARWADI , PATHRI
Teacher
(27170601401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS ANANDWADI
, PALAM
(27170400501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDHARINATH RAJLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS FULARWADI
(27170601401)
Parbhani
PATHRI
ZPPS FULARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESHWAR RAUT
(0181648)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS LIMBATANDA
, PATHRI
(27170602602)

CPS KANYA SONPETH
, SONPETH
(27170903101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMESHWAR RAUT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS LIMBATANDA
(27170602602)
Parbhani
PATHRI
ZPPS LIMBATANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 DESHMUKH
(0174860)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS VITTA , PATHRI
(27170605001)

CPS KANYA SONPETH
, SONPETH
(27170903101)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY DESHMUKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS VITTA
(27170605001)
Parbhani
PATHRI
ZPPS VITTA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MOHAMMAD HUSSAIN
HUSSAIN
(0058894)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZP CPS LIMBA URDU
, PATHRI
(27170602606)

ZPPS ZARI URDU
, PARHBANI
(27170512709)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MOHAMMAD HUSSAIN HUSSAIN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP CPS LIMBA URDU
(27170602606)
Parbhani
PATHRI
ZP CPS LIMBA URDU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

RAMCHANDRA YELDARE
(0824646)

Headmaster

ZPPS KASAPURI , PATHRI
(27170602201)

ZPPS DEVEGAON
, PATHRI
(27170601101)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMCHANDRA YELDARE.
(Headmaster)
ZPPS KASAPURI
(27170602201)
Parbhani
PATHRI
ZPPS KASAPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ARUN VIHITKAR
(0156392)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SAMARTHNAGAR
(NEW) , PATHRI
(27170604602)

ZPPS DEONANDRA
(SKP) , PATHRI
(27170601002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARUN VIHITKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAMARTHNAGAR (NEW)
(27170604602)
Parbhani
PATHRI
ZPPS SAMARTHNAGAR (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BABASAHEB PATIL
(0117343)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS LONI TANDA , PATHRI
Teacher
(27170602703)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS GOVINDPUR
, PARHBANI
(27170503301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABASAHEB PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS LONI TANDA
(27170602703)
Parbhani
PATHRI
ZPPS LONI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHASKAR ARGADE
(0795112)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS LONI , PATHRI
(27170602701)

ZPPS SONKHED
, SONPETH
(27170903106)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHASKAR ARGADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS LONI
(27170602701)
Parbhani
PATHRI
ZPPS LONI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BIRAJDAR SHIVLINGAPPA
(0818433)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS WAGHALA , PATHRI
Teacher
(27170605201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SONKHED
, SONPETH
(27170903106)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BIRAJDAR SHIVLINGAPPA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WAGHALA
(27170605201)
Parbhani
PATHRI
ZPPS WAGHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANOBA BERSALE
(0813912)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS BABHALGAON
, PATHRI
(27170600301)

BRANCH NO. 2
MANWATH , MANWAT
(27170302203)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANOBA BERSALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS BABHALGAON
(27170600301)
Parbhani
PATHRI
CPS BABHALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GANESH DESHMUKH
(0686468)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS TARUGAVAN , PATHRI
Teacher
(27170604701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BHAUCHA
TANDA , SONPETH
(27170903205)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH DESHMUKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TARUGAVAN
(27170604701)
Parbhani
PATHRI
ZPPS TARUGAVAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KESHAV MEKEWAD
(0698665)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANSUR , PATHRI
(27170602101)

ZPPS MANGIRWADI
, PALAM
(27170408401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KESHAV MEKEWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANSUR
(27170602101)
Parbhani
PATHRI
ZPPS KANSUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADHAV JADHAV
(0792992)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANSURTANDA
, PATHRI
(27170602102)

ZPPS
SAMARTHNAGAR
(NEW) , PATHRI
(27170604602)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHAV JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANSURTANDA
(27170602102)
Parbhani
PATHRI
ZPPS KANSURTANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NUDRAT SULTANA
BIYABANI
(0795110)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS LONI , PATHRI
(27170602701)

ZPPS INDIRANAGAR
PATHRI , PATHRI
(27170603704)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NUDRAT SULTANA BIYABANI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS LONI
(27170602701)
Parbhani
PATHRI
ZPPS LONI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHEELA KHUNE
(0331796)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS TAKALGAVANTANDA
Teacher
, PATHRI
std(1-4/5)
(27170604601)

sf
e

अ. .

CPS MANWATH
, MANWAT
(27170302201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHEELA KHUNE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKALGAVANTANDA
(27170604601)
Parbhani
PATHRI
ZPPS TAKALGAVANTANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHASKAR WAGH
(0149711)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PATHARGAVAN (KH.)
Teacher
, PATHRI
std(1-4/5)
(27170603601)

sf
e

अ. .

CPS LOHGAON
, PARHBANI
(27170505301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHASKAR WAGH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PATHARGAVAN (KH.)
(27170603601)
Parbhani
PATHRI
ZPPS PATHARGAVAN (KH.)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DIPAK MORE
(0131766)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS GANESHVASTI (NEW) ZPPS BORWAND KH.
Teacher
, PATHRI
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170600602)
(27170501401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DIPAK MORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GANESHVASTI (NEW)
(27170600602)
Parbhani
PATHRI
ZPPS GANESHVASTI (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KOTWAD SOPANRAO
(0824641)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate CPS PATHARGAVAN (BK.)
ZPPS UMBARWADI
Teacher
, PATHRI
TANDA , GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170603501)
(27170110401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KOTWAD SOPANRAO.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS PATHARGAVAN (BK.)
(27170603501)
Parbhani
PATHRI
CPS PATHARGAVAN (BK.)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRAVIN GORE
(0806341)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KASAPURI , PATHRI
Teacher
(27170602201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DEONANDRA
(SKP) , PATHRI
(27170601002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAVIN GORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KASAPURI
(27170602201)
Parbhani
PATHRI
ZPPS KASAPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TANAJI BHUJBALE
(0230991)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PATHARGAVAN (KH.)
Teacher
, PATHRI
std(1-4/5)
(27170603601)

sf
e

अ. .

ZPPS SAYALA
, PARHBANI
(27170509801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TANAJI BHUJBALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PATHARGAVAN (KH.)
(27170603601)
Parbhani
PATHRI
ZPPS PATHARGAVAN (KH.)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TEJSING CHAVAN
(0806660)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NATHRA , PATHRI
(27170603201)

ZPPS SHIVPREM
NAGAR , SONPETH
(27170904503)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TEJSING CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NATHRA
(27170603201)
Parbhani
PATHRI
ZPPS NATHRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VISHNU DOMBE
(0535436)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate CPS PATHARGAVAN (BK.) ZPPS BRAHMANGAON
Teacher
, PATHRI
, SAILU
std(1-4/5)
(27170603501)
(27170800701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VISHNU DOMBE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS PATHARGAVAN (BK.)
(27170603501)
Parbhani
PATHRI
CPS PATHARGAVAN (BK.)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PADMINI GAIKWAD
(0794712)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MALIWADA , PATHRI
(27170603706)

CPS ASOLA
, PARHBANI
(27170500701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PADMINI GAIKWAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MALIWADA
(27170603706)
Parbhani
PATHRI
ZPPS MALIWADA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PAKWANNE VASANTRAO
(0824652)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BABULTAR , PATHRI
(27170600401)

CPS MANWATH
, MANWAT
(27170302201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PAKWANNE VASANTRAO.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BABULTAR
(27170600401)
Parbhani
PATHRI
ZPPS BABULTAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAVICHANDRA HOLKAR
(0322359)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BORGAVAN , PATHRI
(27170600701)

ZPPS TURA , PATHRI
(27170604801)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAVICHANDRA HOLKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BORGAVAN
(27170600701)
Parbhani
PATHRI
ZPPS BORGAVAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SATISH PATANGE
(0159531)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS ZARI , PATHRI
(27170605401)

ZPPS KANTHESHWAR
, PURNA
(27170704301)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SATISH PATANGE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS ZARI
(27170605401)
Parbhani
PATHRI
ZPPS ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUDHIR DIKKAR
(0354066)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS ZARI , PATHRI
(27170605401)

ZPPS RAWALGAON
, SAILU
(27170807101)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUDHIR DIKKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS ZARI
(27170605401)
Parbhani
PATHRI
ZPPS ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

UTTAM MUNDHE
(0443289)

Graduate
Teacher
std(6-8)

Z P H S PATHRI (MARATHI)
, PATHRI
(27170603707)

ZPHS DUDHGAON
, JINTUR
(27170204002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UTTAM MUNDHE.
(Graduate Teacher std(6-8))
Z P H S PATHRI (MARATHI)
(27170603707)
Parbhani
PATHRI
Z P H S PATHRI (MARATHI)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

BANSIDHAR RATHOD
(0239045)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

Headmaster

ZPPS BABULTAR , PATHRI
(27170600401)

ZPPS
TAKALGAVANTANDA
, PATHRI
(27170604601)

r

िशकाचे नाव

sf
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BANSIDHAR RATHOD.
(Headmaster)
ZPPS BABULTAR
(27170600401)
Parbhani
PATHRI
ZPPS BABULTAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

NOORUSHABA SYED
(0690374)

Headmaster

ZPPS BANDHARWADA
, PATHRI
(27170600501)

CPS KANYA PEDGAON
, PARHBANI
(27170507401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NOORUSHABA SYED.
(Headmaster)
ZPPS BANDHARWADA
(27170600501)
Parbhani
PATHRI
ZPPS BANDHARWADA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

RAM GHATE
(0824857)

Headmaster

ZPPS DEONANDRA (SKP)
, PATHRI
(27170601002)

ZPPS BABULTAR
, PATHRI
(27170600401)
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e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAM GHATE.
(Headmaster)
ZPPS DEONANDRA (SKP)
(27170601002)
Parbhani
PATHRI
ZPPS DEONANDRA (SKP)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AMRUTA BOBADE
(0806349)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GULSHAN NAGAR
(NEW) , PATHRI
(27170601005)

ZPPS PATHARGAVAN
(KH.) , PATHRI
(27170603601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AMRUTA BOBADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GULSHAN NAGAR (NEW)
(27170601005)
Parbhani
PATHRI
ZPPS GULSHAN NAGAR (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANIL GADAM
(0491352)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BANDHARWADA
, PATHRI
(27170600501)

ZPPS MALIWADA
, PATHRI
(27170603706)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANIL GADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BANDHARWADA
(27170600501)
Parbhani
PATHRI
ZPPS BANDHARWADA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ASHOK KHANDARE
(0206075)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BABULTAR , PATHRI
Teacher
(27170600401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS WAKI , SAILU
(27170808801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHOK KHANDARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BABULTAR
(27170600401)
Parbhani
PATHRI
ZPPS BABULTAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI HIRWE
(0509823)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DEONANDRA
, PATHRI
(27170601001)

ZPPS KANYA
MANWATH , MANWAT
(27170302206)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALAJI HIRWE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEONANDRA
(27170601001)
Parbhani
PATHRI
ZPPS DEONANDRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DATTATRYA PHAD
(0206088)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BABULTAR , PATHRI
Teacher
(27170600401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS
TAKALGAVANTANDA
, PATHRI
(27170604601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DATTATRYA PHAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BABULTAR
(27170600401)
Parbhani
PATHRI
ZPPS BABULTAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DHONDUBAI NARHARE
(0206597)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ZARI , PATHRI
(27170605401)

ZPPS BANDHARWADA
, PATHRI
(27170600501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DHONDUBAI NARHARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ZARI
(27170605401)
Parbhani
PATHRI
ZPPS ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GANGADHAR KANKAL
(0239056)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NUTAN PATHRI.
, PATHRI
(27170603702)

ZPPS RUDHI
, MANWAT
(27170303701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANGADHAR KANKAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NUTAN PATHRI.
(27170603702)
Parbhani
PATHRI
ZPPS NUTAN PATHRI.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HARIBHAU JADHAV
(0206081)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BABULTAR , PATHRI
Teacher
(27170600401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS GULSHAN
NAGAR (NEW)
, PATHRI
(27170601005)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HARIBHAU JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BABULTAR
(27170600401)
Parbhani
PATHRI
ZPPS BABULTAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JYOTI GANGURDE
(0792968)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS INDIRANAGAR
PATHRI , PATHRI
(27170603704)

ZPPS NANDGAON BU.
, PARHBANI
(27170506501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JYOTI GANGURDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS INDIRANAGAR PATHRI
(27170603704)
Parbhani
PATHRI
ZPPS INDIRANAGAR PATHRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KHARAT DAGDUBA
(0794427)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SIMURGAVAN
, PATHRI
(27170604401)

CPS CHIKALTHANA
BK , SAILU
(27170801001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KHARAT DAGDUBA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SIMURGAVAN
(27170604401)
Parbhani
PATHRI
ZPPS SIMURGAVAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANISH JADHAV
(0206813)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS RENAPUR , PATHRI
Teacher
(27170604101)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPCPS
BRAHMANGAON
, PARHBANI
(27170501502)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANISH JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RENAPUR
(27170604101)
Parbhani
PATHRI
ZPPS RENAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANISHA SASANE
(0357404)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS DEONANDRA (SKP)
Teacher
, PATHRI
std(1-4/5)
(27170601002)

sf
e

अ. .

ZPPS BABULTAR
, PATHRI
(27170600401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANISHA SASANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEONANDRA (SKP)
(27170601002)
Parbhani
PATHRI
ZPPS DEONANDRA (SKP)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MARUTI ROKADE
(0239062)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NUTAN PATHRI.
, PATHRI
(27170603702)

CPS MANWATH
, MANWAT
(27170302201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MARUTI ROKADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NUTAN PATHRI.
(27170603702)
Parbhani
PATHRI
ZPPS NUTAN PATHRI.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MEERA KANDHARKAR
(0793175)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS VASANTHNAGAR
TANDA (NEW) , PATHRI
(27170604104)

ZPPS DIGRAS KH.
, SAILU
(27170801701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEERA KANDHARKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS VASANTHNAGAR TANDA (NEW)
(27170604104)
Parbhani
PATHRI
ZPPS VASANTHNAGAR TANDA (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAMDEV GURME
(0690366)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS INDIRANAGAR
PATHRI , PATHRI
(27170603704)

ZPPS BANDHARWADA
, PATHRI
(27170600501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAMDEV GURME.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS INDIRANAGAR PATHRI
(27170603704)
Parbhani
PATHRI
ZPPS INDIRANAGAR PATHRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PARMESHWAR BODKHE
(0007562)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS PATHRI , PATHRI
(27170603701)

Z.P.P.S.BRANCH NO. 4
MANWATH , MANWAT
(27170302205)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PARMESHWAR BODKHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS PATHRI
(27170603701)
Parbhani
PATHRI
CPS PATHRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 TAMSHETE
(0199981)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SIMURGAVAN
, PATHRI
(27170604401)

ZPPS
GUGLIDHAMANGAON
, SAILU
(27170802401)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH TAMSHETE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SIMURGAVAN
(27170604401)
Parbhani
PATHRI
ZPPS SIMURGAVAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 TOPE
(0419848)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BANDHARWADA
, PATHRI
(27170600501)

ZPPS ZARI , PATHRI
(27170605401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRASHANT TOPE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BANDHARWADA
(27170600501)
Parbhani
PATHRI
ZPPS BANDHARWADA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRATIBHA TANE
(0824326)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS DEONANDRA (SKP)
Teacher
, PATHRI
std(1-4/5)
(27170601002)

sf
e

अ. .

ZPPS KANYA ZARI
, PARHBANI
(27170512702)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRATIBHA TANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEONANDRA (SKP)
(27170601002)
Parbhani
PATHRI
ZPPS DEONANDRA (SKP)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 GARAD
(0279891)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PURA , PATHRI
(27170603703)

ZPPS PATHARGAVAN
(KH.) , PATHRI
(27170603601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJENDRA GARAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PURA
(27170603703)
Parbhani
PATHRI
ZPPS PURA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJSHREE KAMBLE
(0793368)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MALIWADA , PATHRI
Teacher
(27170603706)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DEONANDRA
(SKP) , PATHRI
(27170601002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJSHREE KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MALIWADA
(27170603706)
Parbhani
PATHRI
ZPPS MALIWADA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMCHANDRA VIHITKAR
(0338751)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DEONANDRA
, PATHRI
(27170601001)

ZPPS NUTAN PATHRI.
, PATHRI
(27170603702)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMCHANDRA VIHITKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEONANDRA
(27170601001)
Parbhani
PATHRI
ZPPS DEONANDRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RUKHMIN JADHAV
(0206079)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BABULTAR , PATHRI
Teacher
(27170600401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MALIWADA
, PATHRI
(27170603706)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RUKHMIN JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BABULTAR
(27170600401)
Parbhani
PATHRI
ZPPS BABULTAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RUKSANA SHAIKH
(0206091)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DHENGALI
ZPPS BABULTAR , PATHRI
Teacher
PIMPALGAON , SAILU
(27170600401)
std(1-4/5)
(27170809201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RUKSANA SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BABULTAR
(27170600401)
Parbhani
PATHRI
ZPPS BABULTAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SALIM MOMIN
(0199741)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SIMURGAVAN
, PATHRI
(27170604401)

ZPPS KHADGAON
, SAILU
(27170803901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SALIM MOMIN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SIMURGAVAN
(27170604401)
Parbhani
PATHRI
ZPPS SIMURGAVAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANJAYKUMAR KULKARNI
(0353635)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MASALA TANDA
ZPPS BORGAVAN , PATHRI
Teacher
, PATHRI
(27170600701)
std(1-4/5)
(27170603002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAYKUMAR KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORGAVAN
(27170600701)
Parbhani
PATHRI
ZPPS BORGAVAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SARIKA PALDEWAR
(0690371)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS INDIRANAGAR
PATHRI , PATHRI
(27170603704)

ZPPS BORGAVAN
, PATHRI
(27170600701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SARIKA PALDEWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS INDIRANAGAR PATHRI
(27170603704)
Parbhani
PATHRI
ZPPS INDIRANAGAR PATHRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SARIKA AYYA
(0792878)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NUTAN PATHRI.
, PATHRI
(27170603702)

ZPPS SELMOHA
, GANGAKHED
(27170109601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SARIKA AYYA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NUTAN PATHRI.
(27170603702)
Parbhani
PATHRI
ZPPS NUTAN PATHRI.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SAVITA ARTHAMWAR
(0357402)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS DEONANDRA (SKP)
Teacher
, PATHRI
std(1-4/5)
(27170601002)

sf
e

अ. .

ZPPS RAWALGAON
, SAILU
(27170807101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAVITA ARTHAMWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEONANDRA (SKP)
(27170601002)
Parbhani
PATHRI
ZPPS DEONANDRA (SKP)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAILJA KANCHALAWAR
(0793362)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MALIWADA , PATHRI
Teacher
(27170603706)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAILJA KANCHALAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MALIWADA
(27170603706)
Parbhani
PATHRI
ZPPS MALIWADA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 MOHITE
(0419852)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BANDHARWADA
, PATHRI
(27170600501)

ZPPS INDIRANAGAR
PATHRI , PATHRI
(27170603704)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI MOHITE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BANDHARWADA
(27170600501)
Parbhani
PATHRI
ZPPS BANDHARWADA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHUBHANGI LONDHE
(0139404)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS DEONANDRA (SKP)
Teacher
, PATHRI
std(1-4/5)
(27170601002)

sf
e

अ. .

ZPPS TARODAPATI
, PARHBANI
(27170511304)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHUBHANGI LONDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEONANDRA (SKP)
(27170601002)
Parbhani
PATHRI
ZPPS DEONANDRA (SKP)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SOMNATH MOKRE
(0353668)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
Z.P.P.S.BRANCH NO. 4
ZPPS BORGAVAN , PATHRI
Teacher
MANWATH , MANWAT
(27170600701)
std(1-4/5)
(27170302205)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SOMNATH MOKRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORGAVAN
(27170600701)
Parbhani
PATHRI
ZPPS BORGAVAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TANUJA BIRADAR
(0239053)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NUTAN PATHRI.
, PATHRI
(27170603702)

ZPPS UKKALGAON
, MANWAT
(27170304901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TANUJA BIRADAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NUTAN PATHRI.
(27170603702)
Parbhani
PATHRI
ZPPS NUTAN PATHRI.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UJGARE RANOJI
(0824643)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS PATHRI , PATHRI
(27170603701)

ZPPS MALIWADA
, PATHRI
(27170603706)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UJGARE RANOJI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS PATHRI
(27170603701)
Parbhani
PATHRI
CPS PATHRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UJWALA JATTI
(0509828)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DEONANDRA
, PATHRI
(27170601001)

CPS MANWATH
, MANWAT
(27170302201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UJWALA JATTI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEONANDRA
(27170601001)
Parbhani
PATHRI
ZPPS DEONANDRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VYANKAT MUNDHE
(0802754)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS DEONANDRA (SKP) Z.P.P.S.BRANCH NO. 4
Teacher
, PATHRI
MANWATH , MANWAT
std(1-4/5)
(27170601002)
(27170302205)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VYANKAT MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEONANDRA (SKP)
(27170601002)
Parbhani
PATHRI
ZPPS DEONANDRA (SKP)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

MOHAMMAD ADIL SHAIKH
(0794618)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZILLA PARISHAD PRIMARY
URDU SCHOOL
INDIRANAGAR PATHRI
, PATHRI
(27170603749)

ZP PS PEDGAON
(URDU) , PARHBANI
(27170507414)

sf
e

1

r

िशकाचे नाव

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MOHAMMAD ADIL SHAIKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZILLA PARISHAD PRIMARY URDU SCHOOL
INDIRANAGAR PATHRI
(27170603749)
Parbhani
PATHRI
ZILLA PARISHAD PRIMARY URDU SCHOOL
INDIRANAGAR PATHRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHAIKH ABDUL RASHEED
(0802939)

Graduate
Teacher
std(6-8)

Z P H S PATHRI (URDU)
, PATHRI
(27170603751)

ZPPS URDU PALODI
, MANWAT
(27170303002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAIKH ABDUL RASHEED.
(Graduate Teacher std(6-8))
Z P H S PATHRI (URDU)
(27170603751)
Parbhani
PATHRI
Z P H S PATHRI (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

MOHAMMAD ADIL SHAIKH
(0794618)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZILLA PARISHAD PRIMARY
URDU SCHOOL
INDIRANAGAR PATHRI
, PATHRI
(27170603749)

ZP PS PEDGAON
(URDU) , PARHBANI
(27170507414)

sf
e
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िशकाचे नाव

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MOHAMMAD ADIL SHAIKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZILLA PARISHAD PRIMARY URDU SCHOOL
INDIRANAGAR PATHRI
(27170603749)
Parbhani
PATHRI
ZILLA PARISHAD PRIMARY URDU SCHOOL
INDIRANAGAR PATHRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHAIKH ABDUL RASHEED
(0802939)

Graduate
Teacher
std(6-8)

Z P H S PATHRI (URDU)
, PATHRI
(27170603751)

ZPPS URDU PALODI
, MANWAT
(27170303002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAIKH ABDUL RASHEED.
(Graduate Teacher std(6-8))
Z P H S PATHRI (URDU)
(27170603751)
Parbhani
PATHRI
Z P H S PATHRI (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AFSARI BEGUM SHAIKH
(0802827)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANYA PATHRI
(URDU) , PATHRI
(27170603750)

ZP PS PEDGAON
(URDU) , PARHBANI
(27170507414)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AFSARI BEGUM SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANYA PATHRI (URDU)
(27170603750)
Parbhani
PATHRI
ZPPS KANYA PATHRI (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANISSULTANA SHAIKH
(0792599)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZP CPS BRANCH PATHRI
(URDU) , PATHRI
(27170603748)

ZP PS PEDGAON
(URDU) , PARHBANI
(27170507414)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANISSULTANA SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP CPS BRANCH PATHRI (URDU)
(27170603748)
Parbhani
PATHRI
ZP CPS BRANCH PATHRI (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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.

ASGAR ANSAARI
(0058852)

1

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS JAITAPUR MOHALLA
Teacher
PATHRI , PATHRI
std(1-4/5)
(27170603743)

sf
e

अ. .

ZILLA PARISHAD
PRIMARY URDU
SCHOOL
INDIRANAGAR
PATHRI , PATHRI
(27170603749)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASGAR ANSAARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS JAITAPUR MOHALLA PATHRI
(27170603743)
Parbhani
PATHRI
ZPPS JAITAPUR MOHALLA PATHRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AYESHA KHATOON ABDUL
(0792682)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZP CPS BRANCH PATHRI
(URDU) , PATHRI
(27170603748)

ZPPS URDU KANYA
JINTUR , JINTUR
(27170206204)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AYESHA KHATOON ABDUL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP CPS BRANCH PATHRI (URDU)
(27170603748)
Parbhani
PATHRI
ZP CPS BRANCH PATHRI (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

बदली झालेली शाळा व
तालुका

IQBAL SHAIKH
(0802828)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANYA PATHRI
(URDU) , PATHRI
(27170603750)

ZILLA PARISHAD
PRIMARY SCHOOL
URDU RENAKHALI
, PATHRI
(27170604003)

r

1

िशकाचे नाव

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

IQBAL SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANYA PATHRI (URDU)
(27170603750)
Parbhani
PATHRI
ZPPS KANYA PATHRI (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MD YOUSUF .
(0692773)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

1

िशकाचे नाव

ZILLA PARISHAD PRIMARY
URDU SCHOOL
ZP CPS LIMBA URDU
INDIRANAGAR PATHRI
, PATHRI
, PATHRI
(27170602606)
(27170603749)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MD YOUSUF ..
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILLA PARISHAD PRIMARY URDU SCHOOL
INDIRANAGAR PATHRI
(27170603749)
Parbhani
PATHRI
ZILLA PARISHAD PRIMARY URDU SCHOOL
INDIRANAGAR PATHRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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.

MIRZA BABER BAIG
(0058841)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

1

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS JAITAPUR MOHALLA
Teacher
PATHRI , PATHRI
std(1-4/5)
(27170603743)

sf
e

अ. .

ZILLA PARISHAD
PRIMARY SCHOOL
URDU RENAKHALI
, PATHRI
(27170604003)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MIRZA BABER BAIG.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS JAITAPUR MOHALLA PATHRI
(27170603743)
Parbhani
PATHRI
ZPPS JAITAPUR MOHALLA PATHRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MOHAMMAD BILAL ANSARI
(0802942)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z P H S PATHRI (URDU)
, PATHRI
(27170603751)

ZPPS KANYA PATHRI
(URDU) , PATHRI
(27170603750)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MOHAMMAD BILAL ANSARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z P H S PATHRI (URDU)
(27170603751)
Parbhani
PATHRI
Z P H S PATHRI (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAIMA KHANAM KHAN
(0802742)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS JAITAPUR MOHALLA
BRANCH NO. 1
Teacher
PATHRI , PATHRI
MANWATH , MANWAT
std(1-4/5)
(27170603743)
(27170302202)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAIMA KHANAM KHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS JAITAPUR MOHALLA PATHRI
(27170603743)
Parbhani
PATHRI
ZPPS JAITAPUR MOHALLA PATHRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

Under Graduate
SHAHEEN PARVEEN KHAN
Teacher
(0692779)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

ZILLA PARISHAD PRIMARY
ZPHS MULTIPURPOSE
URDU SCHOOL
HIGHSCHOOL(URDU)
INDIRANAGAR PATHRI
, PARBHANI URC
, PATHRI
(27171000521)
(27170603749)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAHEEN PARVEEN KHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILLA PARISHAD PRIMARY URDU SCHOOL
INDIRANAGAR PATHRI
(27170603749)
Parbhani
PATHRI
ZILLA PARISHAD PRIMARY URDU SCHOOL
INDIRANAGAR PATHRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TAHESEEN FATEMA
PATHAN
(0794620)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZILLA PARISHAD PRIMARY
URDU SCHOOL
INDIRANAGAR PATHRI
, PATHRI
(27170603749)

ZPPS BORI(URDU)
, JINTUR
(27170201619)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TAHESEEN FATEMA PATHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILLA PARISHAD PRIMARY URDU SCHOOL
INDIRANAGAR PATHRI
(27170603749)
Parbhani
PATHRI
ZILLA PARISHAD PRIMARY URDU SCHOOL
INDIRANAGAR PATHRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

IRFAN SHAIKH
(0793622)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS TURA , PATHRI
(27170604801)

CPS MANWATH
, MANWAT
(27170302201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

IRFAN SHAIKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS TURA
(27170604801)
Parbhani
PATHRI
ZPPS TURA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANJAY GAVALE
(0339087)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS WAGHALA , PATHRI
(27170605202)

CPS KANYA
DAITHANA
, PARHBANI
(27170502001)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY GAVALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS WAGHALA
(27170605202)
Parbhani
PATHRI
ZPHS WAGHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

GANGADHAR SONALE
(0698372)

Headmaster

ZPPS DHOTRA , PURNA
(27170702201)

ZPPS KATNESHWAR
, PURNA
(27170704401)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANGADHAR SONALE.
(Headmaster)
ZPPS DHOTRA
(27170702201)
Parbhani
PURNA
ZPPS DHOTRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

JYOTI GAULKAR
(0700430)

Headmaster

ZPPS NARHAPUR , PURNA
(27170706401)

ZPPS AHERWADI
, PURNA
(27170700301)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JYOTI GAULKAR.
(Headmaster)
ZPPS NARHAPUR
(27170706401)
Parbhani
PURNA
ZPPS NARHAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

PRALHAD KARALE
(0450111)

Headmaster

ZPPS HIVRA BU. , PURNA
(27170703401)

ZPPS AVHAI , PURNA
(27170700601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRALHAD KARALE.
(Headmaster)
ZPPS HIVRA BU.
(27170703401)
Parbhani
PURNA
ZPPS HIVRA BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

VIJAYKUMAR SURNAR
(0252300)

Headmaster

ZPPS PIMPLA BATHYA
, PURNA
(27170707001)

ZPPS DHANORA
MOTYA , PURNA
(27170702001)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAYKUMAR SURNAR.
(Headmaster)
ZPPS PIMPLA BATHYA
(27170707001)
Parbhani
PURNA
ZPPS PIMPLA BATHYA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AKABAR SAYYED
(0000512)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PENUR , PURNA
(27170706901)

ZPPS DHANORA
MOTYA , PURNA
(27170702001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AKABAR SAYYED.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PENUR
(27170706901)
Parbhani
PURNA
ZPPS PENUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANAND SONTAKKE
(0301301)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PENUR , PURNA
(27170706901)

ZPPS KHUJADA
, PURNA
(27170705101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANAND SONTAKKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PENUR
(27170706901)
Parbhani
PURNA
ZPPS PENUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANANT KOKARE
(0097546)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SONNA , PURNA
(27170708601)

ZPPS KANTHESHWAR
, PURNA
(27170704301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANT KOKARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SONNA
(27170708601)
Parbhani
PURNA
ZPPS SONNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI SHETTE
(0197426)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SONNA , PURNA
(27170708601)

ZPPS SATEPHAL
, PURNA
(27170708201)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALAJI SHETTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SONNA
(27170708601)
Parbhani
PURNA
ZPPS SONNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI ADEPWAR
(0301302)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PENUR , PURNA
(27170706901)

ZPPS GOLEGAON
, PURNA
(27170703001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALAJI ADEPWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PENUR
(27170706901)
Parbhani
PURNA
ZPPS PENUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DAMODHAR MOHITE
(0271657)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RUNJ , PURNA
(27170707801)

ZPPS PENUR , PURNA
(27170706901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DAMODHAR MOHITE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RUNJ
(27170707801)
Parbhani
PURNA
ZPPS RUNJ

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DIGAMBAR BANDAWAR
(0793431)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SATEPHAL , PURNA
Teacher
(27170708201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS NARHAPUR
, PURNA
(27170706401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DIGAMBAR BANDAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SATEPHAL
(27170708201)
Parbhani
PURNA
ZPPS SATEPHAL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

EKNATH GHOGARE
(0271666)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RUNJ , PURNA
(27170707801)

ZPPS SANKRALA
, JINTUR
(27170215501)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

EKNATH GHOGARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RUNJ
(27170707801)
Parbhani
PURNA
ZPPS RUNJ

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GANGADHAR KALE
(0292040)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KAWALGAONWADI
, PURNA
(27170704701)

ZPPS SUHAGAN
, PURNA
(27170708701)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANGADHAR KALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KAWALGAONWADI
(27170704701)
Parbhani
PURNA
ZPPS KAWALGAONWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

LAXMAN MUNDKAR
(0701481)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ALEGAON , PURNA
(27170700501)

ZPPS PENUR , PURNA
(27170706901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

LAXMAN MUNDKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ALEGAON
(27170700501)
Parbhani
PURNA
ZPPS ALEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADAN DEVAKATTE
(0271674)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RUNJ , PURNA
(27170707801)

ZPPS PIMPALGAON
BALAPUR , PURNA
(27170707201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADAN DEVAKATTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RUNJ
(27170707801)
Parbhani
PURNA
ZPPS RUNJ

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADHAV BANDE
(0000506)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS KAWALGAON , PURNA
Teacher
(27170704601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS
KAWALGAONWADI
, PURNA
(27170704701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHAV BANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KAWALGAON
(27170704601)
Parbhani
PURNA
CPS KAWALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAHEBUBKHAN PATHAN
(0301307)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PENUR , PURNA
(27170706901)

ZPPS PENDU BK.
, PALAM
(27170405201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHEBUBKHAN PATHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PENUR
(27170706901)
Parbhani
PURNA
ZPPS PENUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANGAL PHUKE
(0284636)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHANORA MOTYA
, PURNA
(27170702001)

ZPPS AVHAI , PURNA
(27170700601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANGAL PHUKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHANORA MOTYA
(27170702001)
Parbhani
PURNA
ZPPS DHANORA MOTYA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESH WATHORE
(0698359)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ALEGAON , PURNA
(27170700501)

ZPPS ADGAON
SUGAON , PURNA
(27170700201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMESH WATHORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ALEGAON
(27170700501)
Parbhani
PURNA
ZPPS ALEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ROHINI WARE
(0000507)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS KAWALGAON , PURNA
Teacher
(27170704601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS WADI KH.
, PALAM
(27170407901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ROHINI WARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KAWALGAON
(27170704601)
Parbhani
PURNA
CPS KAWALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SACHIN GUNGEWAR
(0000505)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS KAWALGAON , PURNA
Teacher
(27170704601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MAHAGAON
, PURNA
(27170705501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SACHIN GUNGEWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KAWALGAON
(27170704601)
Parbhani
PURNA
CPS KAWALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SAMBHAJI DHUMALE
(0695929)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KALMULA , PURNA
(27170703801)

ZPPS PIMPLA BATHYA
, PURNA
(27170707001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAMBHAJI DHUMALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KALMULA
(27170703801)
Parbhani
PURNA
ZPPS KALMULA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANJAYKUMAR ZADE
(0197731)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SONNA , PURNA
(27170708601)

Z P P S Sonkhed
, PURNA
(27170708501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAYKUMAR ZADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SONNA
(27170708601)
Parbhani
PURNA
ZPPS SONNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUNDAR DHAVAN
(0698128)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHANORA MOTYA
, PURNA
(27170702001)

ZPPS RUNJ , PURNA
(27170707801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNDAR DHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHANORA MOTYA
(27170702001)
Parbhani
PURNA
ZPPS DHANORA MOTYA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUREKHA MAHADASWAD
(0461216)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z.P.P.S. CHANGEPHAL
, PURNA
(27170701101)

ZPPS BHATEGAON
, PURNA
(27170701001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUREKHA MAHADASWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.P.S. CHANGEPHAL
(27170701101)
Parbhani
PURNA
Z.P.P.S. CHANGEPHAL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SURESH GOSKEWAR
(0000503)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS KAWALGAON , PURNA
Teacher
(27170704601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KAUDGAON
, PURNA
(27170704501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURESH GOSKEWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KAWALGAON
(27170704601)
Parbhani
PURNA
CPS KAWALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 WAGHMARE
(0293228)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KALMULA , PURNA
(27170703801)

ZPPS MARSOOL
, PURNA
(27170706101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURESH WAGHMARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KALMULA
(27170703801)
Parbhani
PURNA
ZPPS KALMULA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 GOVINDWAR
(0701932)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SATEPHAL , PURNA
Teacher
(27170708201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZP CPS GANPUR
, PURNA
(27170702801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURYAKANT GOVINDWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SATEPHAL
(27170708201)
Parbhani
PURNA
ZPPS SATEPHAL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SURYAKANT KALEWAD
(0293229)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KAWALGAONWADI
, PURNA
(27170704701)

Z.P.P.S. CHANGEPHAL
, PURNA
(27170701101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURYAKANT KALEWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KAWALGAONWADI
(27170704701)
Parbhani
PURNA
ZPPS KAWALGAONWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SURYAKANT
KHANAPURKAR
(0293230)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KALMULA , PURNA
(27170703801)

ZPPS SUHAGAN
, PURNA
(27170708701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURYAKANT KHANAPURKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KALMULA
(27170703801)
Parbhani
PURNA
ZPPS KALMULA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SURYAKANT PISAL
(0695926)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KAWALGAONWADI
, PURNA
(27170704701)

ZPPS RUNJ , PURNA
(27170707801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURYAKANT PISAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KAWALGAONWADI
(27170704701)
Parbhani
PURNA
ZPPS KAWALGAONWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UMAKANT DESHATWAR
(0700969)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ALEGAON , PURNA
(27170700501)

ZPPS DHOTRA
, PURNA
(27170702201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UMAKANT DESHATWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ALEGAON
(27170700501)
Parbhani
PURNA
ZPPS ALEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UMAKANT SHERIKAR
(0701992)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SATEPHAL , PURNA
Teacher
(27170708201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BHOGAON
, PALAM
(27170400601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UMAKANT SHERIKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SATEPHAL
(27170708201)
Parbhani
PURNA
ZPPS SATEPHAL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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
NANDALGAONKAR
(0192047)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHANORA MOTYA
, PURNA
(27170702001)

ZPPS AVHAI , PURNA
(27170700601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VAISHALI NANDALGAONKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHANORA MOTYA
(27170702001)
Parbhani
PURNA
ZPPS DHANORA MOTYA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VITHAL WANJE
(0192058)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHANORA MOTYA
, PURNA
(27170702001)

ZPPS ALEGAON
, PURNA
(27170700501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VITHAL WANJE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHANORA MOTYA
(27170702001)
Parbhani
PURNA
ZPPS DHANORA MOTYA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MADHAV KHUDE
(0329860)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS ERENDESHWAR
, PURNA
(27170702403)

ZPHS JINTUR , JINTUR
(27170206206)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHAV KHUDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS ERENDESHWAR
(27170702403)
Parbhani
PURNA
ZPHS ERENDESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

NAGNATH BIBEKAR
(0335015)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS ERENDESHWAR
, PURNA
(27170702403)

ZP CPS GANPUR
, PURNA
(27170702801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAGNATH BIBEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS ERENDESHWAR
(27170702403)
Parbhani
PURNA
ZPHS ERENDESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PRAKASH RENGE
(0307846)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS AHERWADI , PURNA
(27170700301)

ZPPS TARODA
, PARHBANI
(27170511301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH RENGE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS AHERWADI
(27170700301)
Parbhani
PURNA
ZPPS AHERWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAJU GHODKE
(0167804)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS ERENDESHWAR
, PURNA
(27170702403)

CPS LOHGAON
, PARHBANI
(27170505301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJU GHODKE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS ERENDESHWAR
(27170702403)
Parbhani
PURNA
ZPHS ERENDESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SAHEBRAO GAWALEE
(0208931)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS PIMPALGAON
BALAPUR , PURNA
(27170707201)

ZPPS KANHEGAON.
, PURNA
(27170704201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAHEBRAO GAWALEE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS PIMPALGAON BALAPUR
(27170707201)
Parbhani
PURNA
ZPPS PIMPALGAON BALAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया शाळांया पसंतीमानुसार यांया
नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

NARAYAN SHRIMANGALE
(0348020)

Headmaster

ZPPS KATNESHWAR
, PURNA
(27170704401)

CPS KAWALGAON
, PURNA
(27170704601)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NARAYAN SHRIMANGALE.
(Headmaster)
ZPPS KATNESHWAR
(27170704401)
Parbhani
PURNA
ZPPS KATNESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ARUN UDBUKE
(0330116)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPALGAON
BALAPUR , PURNA
(27170707201)

ZPPS NAVKI , PURNA
(27170706501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARUN UDBUKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALGAON BALAPUR
(27170707201)
Parbhani
PURNA
ZPPS PIMPALGAON BALAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 IBITWAR
(0347657)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KATNESHWAR
, PURNA
(27170704401)

ZPPS BABHULGAON
, PARHBANI
(27170500901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARUNA IBITWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KATNESHWAR
(27170704401)
Parbhani
PURNA
ZPPS KATNESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ASHOKKUMAR
MANDILWAR
(0055911)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KATNESHWAR
, PURNA
(27170704401)

ZPPS BABHULGAON
, PARHBANI
(27170500901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHOKKUMAR MANDILWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KATNESHWAR
(27170704401)
Parbhani
PURNA
ZPPS KATNESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI REKULWAD
(0250578)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS AHERWADI , PURNA
Teacher
(27170700301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS PIMPLA
LOKHANDE , PURNA
(27170707101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALAJI REKULWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AHERWADI
(27170700301)
Parbhani
PURNA
ZPPS AHERWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALASAHEB KADAM
(0697408)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS MATEGAON , PURNA
Teacher
(27170706201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS TADLIMBLA
, PARHBANI
(27170510701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALASAHEB KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MATEGAON
(27170706201)
Parbhani
PURNA
CPS MATEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

CHANDRASHEKHAR RASAL
(0208854)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPALGAON
BALAPUR , PURNA
(27170707201)

ZPCPS FULKALAS
, PURNA
(27170702701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

CHANDRASHEKHAR RASAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALGAON BALAPUR
(27170707201)
Parbhani
PURNA
ZPPS PIMPALGAON BALAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANOBA DHAGE
(0700447)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS AHERWADI , PURNA
Teacher
(27170700301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS TADPANGRI
, PARHBANI
(27170510801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANOBA DHAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AHERWADI
(27170700301)
Parbhani
PURNA
ZPPS AHERWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GANGASAGAR BAKLE
(0334814)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS ERENDESHWAR
, PURNA
(27170702403)

ZILLA PARISHAD
PRIMARY SCHOOL
JAMB , PARHBANI
(27170504001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANGASAGAR BAKLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS ERENDESHWAR
(27170702403)
Parbhani
PURNA
ZPHS ERENDESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAYATRI SOLKEPALLY
(0482328)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS MATEGAON , PURNA
Teacher
(27170706201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS NAVKI , PURNA
(27170706501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAYATRI SOLKEPALLY.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MATEGAON
(27170706201)
Parbhani
PURNA
CPS MATEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JAGDISH BASHETTI
(0435464)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KAUDGAON , PURNA
Teacher
(27170704501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SANDALAPUR
, PURNA
(27170708001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAGDISH BASHETTI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KAUDGAON
(27170704501)
Parbhani
PURNA
ZPPS KAUDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KISHAN UCHALE
(0698873)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPALGAON
BALAPUR , PURNA
(27170707201)

ZPPS KALMULA
, PURNA
(27170703801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KISHAN UCHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALGAON BALAPUR
(27170707201)
Parbhani
PURNA
ZPPS PIMPALGAON BALAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADHAV GADGILE
(0694740)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS BOYS ERENDESHWAR Zilha Parishad Primary
Teacher
, PURNA
School Suki , PURNA
std(1-4/5)
(27170702402)
(27170708801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHAV GADGILE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BOYS ERENDESHWAR
(27170702402)
Parbhani
PURNA
ZPPS BOYS ERENDESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 GUJARATHI
(0482110)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NAVKI , PURNA
(27170706501)

ZPPS PIMPALGAON
BALAPUR , PURNA
(27170707201)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANISHA GUJARATHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NAVKI
(27170706501)
Parbhani
PURNA
ZPPS NAVKI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRAVIN SHINDE
(0813187)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS BOYS ERENDESHWAR
ZPPS SONNA , PURNA
Teacher
, PURNA
(27170708601)
std(1-4/5)
(27170702402)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAVIN SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BOYS ERENDESHWAR
(27170702402)
Parbhani
PURNA
ZPPS BOYS ERENDESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAHUL KAUTKAR
(0335032)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS ERENDESHWAR
, PURNA
(27170702403)

ZPPS KHADALA
, PURNA
(27170704801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAHUL KAUTKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS ERENDESHWAR
(27170702403)
Parbhani
PURNA
ZPHS ERENDESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJU LOKHANDE
(0203139)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SANDALAPUR
, PURNA
(27170708001)

ZPPS BAMNI , PURNA
(27170701401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJU LOKHANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SANDALAPUR
(27170708001)
Parbhani
PURNA
ZPPS SANDALAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESHWAR BHONG
(0459999)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS WADGAON , PURNA
Teacher
(27170709201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS INDIRA NAGAR
AHERWADI (NEW)
, PURNA
(27170700304)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMESHWAR BHONG.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WADGAON
(27170709201)
Parbhani
PURNA
ZPPS WADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SAKHARAM CHAPKE
(0298638)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPPS BOYS
ERENDESHWAR
, PURNA
(27170702402)

Under Graduate
ZPPS INDIRA NAGAR
Teacher
AHERWADI (NEW) , PURNA
std(1-4/5)
(27170700304)
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e

अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAKHARAM CHAPKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS INDIRA NAGAR AHERWADI (NEW)
(27170700304)
Parbhani
PURNA
ZPPS INDIRA NAGAR AHERWADI (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 ASWALE
(0793538)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS BOYS ERENDESHWAR
Teacher
, PURNA
std(1-4/5)
(27170702402)

sf
e

अ. .

ZPCPS FULKALAS
, PURNA
(27170702701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAMBHAJI ASWALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BOYS ERENDESHWAR
(27170702402)
Parbhani
PURNA
ZPPS BOYS ERENDESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUWARNAMALA PATRE
(0280428)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KANYA
Teacher
ERENDESHWAR , PURNA
std(1-4/5)
(27170702401)

sf
e

अ. .

ZPPS AHERWADI
, PURNA
(27170700301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUWARNAMALA PATRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANYA ERENDESHWAR
(27170702401)
Parbhani
PURNA
ZPPS KANYA ERENDESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TANAJI POLE
(0220457)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS BOYS ERENDESHWAR ZPHS ERENDESHWAR
Teacher
, PURNA
, PURNA
std(1-4/5)
(27170702402)
(27170702403)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TANAJI POLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BOYS ERENDESHWAR
(27170702402)
Parbhani
PURNA
ZPPS BOYS ERENDESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TULSHIRAM SAWANT
(0307853)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS AHERWADI , PURNA
Teacher
(27170700301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BOYS
ERENDESHWAR
, PURNA
(27170702402)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TULSHIRAM SAWANT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AHERWADI
(27170700301)
Parbhani
PURNA
ZPPS AHERWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIJAYKUMAR PATKI
(0460007)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS WADGAON , PURNA
Teacher
(27170709201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BABHLI
, PARHBANI
(27170500801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAYKUMAR PATKI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WADGAON
(27170709201)
Parbhani
PURNA
ZPPS WADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BABU MUKNAR
(0389765)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MAKHNI , PURNA
(27170705901)

ZILLA PARISHAD
HIGHSCHOOL
TADKALAS , PURNA
(27170709003)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABU MUKNAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MAKHNI
(27170705901)
Parbhani
PURNA
ZPPS MAKHNI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DARSHAN KANDI
(0132824)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS LIMLA , PURNA
(27170705301)

ZPPS ZADGAON
, PARHBANI
(27170512601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DARSHAN KANDI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS LIMLA
(27170705301)
Parbhani
PURNA
ZPPS LIMLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

NITIN CHOWKEWAR
(0272780)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DASTAPUR , PURNA
(27170701501)

ZPPS KAMLAPUR
, PURNA
(27170703901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NITIN CHOWKEWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DASTAPUR
(27170701501)
Parbhani
PURNA
ZPPS DASTAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VIJAY DUDHANE
(0055929)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MAKHNI , PURNA
(27170705901)

ZPPS ZADGAON
, PARHBANI
(27170512601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAY DUDHANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MAKHNI
(27170705901)
Parbhani
PURNA
ZPPS MAKHNI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

DAYANAND SWAMI
(0696402)

Headmaster

ZPPS KHADALA , PURNA
(27170704801)

ZPCPS FULKALAS
, PURNA
(27170702701)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DAYANAND SWAMI.
(Headmaster)
ZPPS KHADALA
(27170704801)
Parbhani
PURNA
ZPPS KHADALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

RAJKUMAR BHAGYAWANT
(0793202)

Headmaster

ZPPS MAKHNI , PURNA
(27170705901)

CPS KANYA
TADKALAS , PURNA
(27170709001)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJKUMAR BHAGYAWANT.
(Headmaster)
ZPPS MAKHNI
(27170705901)
Parbhani
PURNA
ZPPS MAKHNI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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 DESHPANDE
(0167815)

Headmaster

ZPCPS FULKALAS , PURNA
(27170702701)

ZPPS ZODGAON
, SAILU
(27170809101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY DESHPANDE.
(Headmaster)
ZPCPS FULKALAS
(27170702701)
Parbhani
PURNA
ZPCPS FULKALAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AJAY PISE
(0256124)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KAMLAPUR , PURNA
Teacher
(27170703901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DIGRAS
, PARHBANI
(27170502801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AJAY PISE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KAMLAPUR
(27170703901)
Parbhani
PURNA
ZPPS KAMLAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANANTA LOKHANDE
(0303680)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPCPS FULKALAS , PURNA
Teacher
(27170702701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS TATTU JAWLA
, PARHBANI
(27170511401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANTA LOKHANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS FULKALAS
(27170702701)
Parbhani
PURNA
ZPCPS FULKALAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALIRAM PILLEWAD
(0167793)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DHANORA KALE
ZPCPS FULKALAS , PURNA
Teacher
, PURNA
(27170702701)
std(1-4/5)
(27170701901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALIRAM PILLEWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS FULKALAS
(27170702701)
Parbhani
PURNA
ZPCPS FULKALAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANOBA WAGHMARE
(0272774)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DASTAPUR , PURNA
Teacher
(27170701501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS TATTU JAWLA
, PARHBANI
(27170511401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANOBA WAGHMARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DASTAPUR
(27170701501)
Parbhani
PURNA
ZPPS DASTAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAYABAI SARANG
(0008017)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHADALA , PURNA
(27170704801)

CPS SINGNAPUR
, PARHBANI
(27170510101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAYABAI SARANG.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHADALA
(27170704801)
Parbhani
PURNA
ZPPS KHADALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JITENDRA GARUD
(0252869)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ITHLAPUR MALI
, PURNA
(27170703601)

ZPPS ITHLAPUR DE.
, PARHBANI
(27170503801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JITENDRA GARUD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ITHLAPUR MALI
(27170703601)
Parbhani
PURNA
ZPPS ITHLAPUR MALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADHUKAR WAGHMARE
(0272777)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DASTAPUR , PURNA
Teacher
(27170701501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DHAR
, PARHBANI
(27170502301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHUKAR WAGHMARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DASTAPUR
(27170701501)
Parbhani
PURNA
ZPPS DASTAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAHESH PAWAR
(0167797)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPCPS FULKALAS , PURNA
Teacher
(27170702701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SIRKALAS
, PURNA
(27170708401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHESH PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS FULKALAS
(27170702701)
Parbhani
PURNA
ZPCPS FULKALAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAROTI NAKHATE
(0132827)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS LIMLA , PURNA
(27170705301)

ZPPS THOLA
, PARHBANI
(27170511501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAROTI NAKHATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS LIMLA
(27170705301)
Parbhani
PURNA
ZPPS LIMLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MUNJAJI DESHMANE
(0167798)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPCPS FULKALAS , PURNA
Teacher
(27170702701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS TAKALGAVAN
, PARHBANI
(27170510901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MUNJAJI DESHMANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS FULKALAS
(27170702701)
Parbhani
PURNA
ZPCPS FULKALAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAGNATH SARKALE
(0008019)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHADALA , PURNA
(27170704801)

ZPPS DASTAPUR
, PURNA
(27170701501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAGNATH SARKALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHADALA
(27170704801)
Parbhani
PURNA
ZPPS KHADALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

OMPRAKASH DHULSHETTE
(0167800)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS ITHLAPUR MALI
ZPCPS FULKALAS , PURNA
Teacher
, PURNA
(27170702701)
std(1-4/5)
(27170703601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

OMPRAKASH DHULSHETTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS FULKALAS
(27170702701)
Parbhani
PURNA
ZPCPS FULKALAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESH MALEWAR
(0167811)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPCPS FULKALAS , PURNA
Teacher
(27170702701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS FALA , PALAM
(27170402101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMESH MALEWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS FULKALAS
(27170702701)
Parbhani
PURNA
ZPCPS FULKALAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RUKMAKANT LENDALE
(0303755)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MAKHNI , PURNA
(27170705901)

ZPCPS FULKALAS
, PURNA
(27170702701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RUKMAKANT LENDALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MAKHNI
(27170705901)
Parbhani
PURNA
ZPPS MAKHNI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SACHIN RATHOD
(0272781)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DASTAPUR , PURNA
Teacher
(27170701501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KAMLAPUR
, PURNA
(27170703901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SACHIN RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DASTAPUR
(27170701501)
Parbhani
PURNA
ZPPS DASTAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 LOHAR
(0008021)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHADALA , PURNA
(27170704801)

ZPPS KAMLAPUR
, PURNA
(27170703901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANTOSH LOHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHADALA
(27170704801)
Parbhani
PURNA
ZPPS KHADALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAIKH .SARWAR
(0272783)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DASTAPUR , PURNA
Teacher
(27170701501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MIRKHEL
, PARHBANI
(27170505901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAIKH .SARWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DASTAPUR
(27170701501)
Parbhani
PURNA
ZPPS DASTAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHARDA DESHMUKH
(0257965)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KAMLAPUR , PURNA
Teacher
(27170703901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS KANYA PINGLI
, PARHBANI
(27170508101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHARDA DESHMUKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KAMLAPUR
(27170703901)
Parbhani
PURNA
ZPPS KAMLAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SMITA KALE
(0257960)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KAMLAPUR , PURNA
Teacher
(27170703901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS TARODA
, PARHBANI
(27170511301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SMITA KALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KAMLAPUR
(27170703901)
Parbhani
PURNA
ZPPS KAMLAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SOPAN GARUD
(0221962)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ITHLAPUR MALI
, PURNA
(27170703601)

ZPPS ITHLAPUR DE.
, PARHBANI
(27170503801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SOPAN GARUD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ITHLAPUR MALI
(27170703601)
Parbhani
PURNA
ZPPS ITHLAPUR MALI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BABAN GAIKWAD
(0329278)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BARBADI , PURNA
(27170700901)

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABAN GAIKWAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BARBADI
(27170700901)
Parbhani
PURNA
ZPPS BARBADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

GIRJAJI KAPATE
(0336643)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS AVHAI , PURNA
(27170700601)

ZPPS GAUR , PURNA
(27170702901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GIRJAJI KAPATE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS AVHAI
(27170700601)
Parbhani
PURNA
ZPPS AVHAI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAOSAHEB BHOSLE
(0404400)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS AVHAI , PURNA
(27170700601)

ZPPS AHERWADI
, PURNA
(27170700301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAOSAHEB BHOSLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS AVHAI
(27170700601)
Parbhani
PURNA
ZPPS AVHAI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAVIKUMAR JINTURKAR
(0824144)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS PANGRA , PURNA
(27170706801)

ZPPS PIMPRAN
, PURNA
(27170707401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAVIKUMAR JINTURKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS PANGRA
(27170706801)
Parbhani
PURNA
ZPPS PANGRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANDIP BALVANTKAR
(0489321)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BARBADI , PURNA
(27170700901)

ZP CPS GANPUR
, PURNA
(27170702801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANDIP BALVANTKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BARBADI
(27170700901)
Parbhani
PURNA
ZPPS BARBADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ARCHANA BIDWAI
(0239130)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS PIMPLA LOKHANDE
, PURNA
(27170707101)

CPS KAWALGAON
, PURNA
(27170704601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARCHANA BIDWAI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS PIMPLA LOKHANDE
(27170707101)
Parbhani
PURNA
CPS PIMPLA LOKHANDE

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALASAHEB LOKHANDE
(0791484)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PANGRA , PURNA
(27170706801)

ZPPS RUPLA , PURNA
(27170707901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALASAHEB LOKHANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PANGRA
(27170706801)
Parbhani
PURNA
ZPPS PANGRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BAPURAO SURYAWANSHI
(0793760)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PANGRA , PURNA
(27170706801)

ZPPS AVHAI , PURNA
(27170700601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BAPURAO SURYAWANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PANGRA
(27170706801)
Parbhani
PURNA
ZPPS PANGRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

CHANDU KHALLAL
(0396563)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AVHAI , PURNA
(27170700601)

Z P P S Sonkhed
, PURNA
(27170708501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

CHANDU KHALLAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AVHAI
(27170700601)
Parbhani
PURNA
ZPPS AVHAI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HIRAMAN VAIDYA
(0329280)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BARBADI , PURNA
(27170700901)

ZPPS SUHAGAN
, PURNA
(27170708701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HIRAMAN VAIDYA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BARBADI
(27170700901)
Parbhani
PURNA
ZPPS BARBADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KISHAN KENDRE
(0696056)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PANGRA , PURNA
(27170706801)

ZPPS LON KHURD
, PURNA
(27170705401)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KISHAN KENDRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PANGRA
(27170706801)
Parbhani
PURNA
ZPPS PANGRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

LAXMAN GITTE
(0271793)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Zilla Parishad Primery
School WAI , PURNA
(27170709301)

ZPPS AHERWADI
, PURNA
(27170700301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

LAXMAN GITTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Zilla Parishad Primery School WAI
(27170709301)
Parbhani
PURNA
Zilla Parishad Primery School WAI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAROTI MUNDKAR
(0696052)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PANGRA , PURNA
(27170706801)

ZPPS LON KHURD
, PURNA
(27170705401)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAROTI MUNDKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PANGRA
(27170706801)
Parbhani
PURNA
ZPPS PANGRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NISHIGANDHA
PACHPIMPLIKAR
(0397812)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AVHAI , PURNA
(27170700601)

ZPPS TARODA
, PARHBANI
(27170511301)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NISHIGANDHA PACHPIMPLIKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AVHAI
(27170700601)
Parbhani
PURNA
ZPPS AVHAI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PAYARESAB SAYYAD
(0375541)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AVHAI , PURNA
(27170700601)

ZPHS PURNA , PURNA
(27170707504)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PAYARESAB SAYYAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AVHAI
(27170700601)
Parbhani
PURNA
ZPPS AVHAI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAM JETHEWAD
(0184513)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PANGRA , PURNA
(27170706801)

ZPPS DEGAON
, PURNA
(27170702101)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAM JETHEWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PANGRA
(27170706801)
Parbhani
PURNA
ZPPS PANGRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESH LATHAD
(0241092)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS LON KHURD , PURNA
Teacher
(27170705401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KANHEGAON.
, PURNA
(27170704201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMESH LATHAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS LON KHURD
(27170705401)
Parbhani
PURNA
ZPPS LON 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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RUPESHKUMAR BELLALE
(0164061)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SUHAGAN , PURNA
Teacher
(27170708701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

Zilha Parishad Primary
School Suki , PURNA
(27170708801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RUPESHKUMAR BELLALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SUHAGAN
(27170708701)
Parbhani
PURNA
ZPPS SUHAGAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SADASHIV BARGE
(0404530)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AVHAI , PURNA
(27170700601)

ZPPS WADGAON
, PURNA
(27170709201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SADASHIV BARGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AVHAI
(27170700601)
Parbhani
PURNA
ZPPS AVHAI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SOPAN DHONE
(0239140)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AVHAI , PURNA
(27170700601)

ZPPS WADGAON
, PURNA
(27170709201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SOPAN DHONE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AVHAI
(27170700601)
Parbhani
PURNA
ZPPS AVHAI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SWATI DESHMUKH
(0446350)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AVHAI , PURNA
(27170700601)

ZPPS ALEGAON
, PURNA
(27170700501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SWATI DESHMUKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AVHAI
(27170700601)
Parbhani
PURNA
ZPPS AVHAI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TANAJI MADDEWAD
(0205135)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SUHAGAN , PURNA
Teacher
(27170708701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PIMPLA BATHYA
, PURNA
(27170707001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TANAJI MADDEWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SUHAGAN
(27170708701)
Parbhani
PURNA
ZPPS SUHAGAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VANDANA VANDANA
NARAYANRAO PAUL
(0694526)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Zilla Parishad Primery
School WAI , PURNA
(27170709301)

ZPPS DHANORA KALE
, PURNA
(27170701901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VANDANA VANDANA NARAYANRAO PAUL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Zilla Parishad Primery School WAI
(27170709301)
Parbhani
PURNA
Zilla Parishad Primery School WAI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VISHAL RATHOD
(0387631)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MARSOOL , PURNA
Teacher
(27170706101)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MAMDAPUR
, PURNA
(27170706001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VISHAL RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MARSOOL
(27170706101)
Parbhani
PURNA
ZPPS MARSOOL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VISHVAMBHAR JADITKAR
(0164080)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SUHAGAN , PURNA
Teacher
(27170708701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS AVHAI , PURNA
(27170700601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VISHVAMBHAR JADITKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SUHAGAN
(27170708701)
Parbhani
PURNA
ZPPS SUHAGAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VITTHAL BHOSLE
(0697618)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BARBADI , PURNA
(27170700901)

ZPPS ADGAON LASINA
, PURNA
(27170700101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VITTHAL BHOSLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BARBADI
(27170700901)
Parbhani
PURNA
ZPPS BARBADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ANITA MENDKE
(0693106)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS GAUR , PURNA
(27170702901)

ZPPS DASTAPUR
, PURNA
(27170701501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANITA MENDKE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS GAUR
(27170702901)
Parbhani
PURNA
ZPPS GAUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

BABASAHEB KASHIDE
(0459551)

Graduate
Teacher
std(6-8)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPPS FUKATGAON , PURNA ZPHS PURNA , PURNA
(27170702601)
(27170707504)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABASAHEB KASHIDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS FUKATGAON
(27170702601)
Parbhani
PURNA
ZPPS FUKATGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BABU EARLEWAD
(0793885)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KANHEGAON.
, PURNA
(27170704201)

ZPPS KALGAON
, PURNA
(27170703701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABU EARLEWAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KANHEGAON.
(27170704201)
Parbhani
PURNA
ZPPS KANHEGAON.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DILEEP SHRUNGARPUTALE
(0802709)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KHUJADA , PURNA
(27170705101)

CPS KANYA PURNA
, PURNA
(27170707501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DILEEP SHRUNGARPUTALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KHUJADA
(27170705101)
Parbhani
PURNA
ZPPS KHUJADA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KAILAS PAWAR
(0809168)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS GAUR , PURNA
(27170702901)

ZPHS CHUDAWA
, PURNA
(27170701202)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAILAS PAWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS GAUR
(27170702901)
Parbhani
PURNA
ZPPS GAUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PUNDLIK KANDHARE
(0806783)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS KANYA PURNA
, PURNA
(27170707501)

ZPPS NILA , PURNA
(27170706601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PUNDLIK KANDHARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS KANYA PURNA
(27170707501)
Parbhani
PURNA
CPS KANYA PURNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

REKHA JONDHALE
(0184528)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS GAUR , PURNA
(27170702901)

CPS KANYA PURNA
, PURNA
(27170707501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

REKHA JONDHALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS GAUR
(27170702901)
Parbhani
PURNA
ZPPS GAUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHYAMSUNDAR MOKMOD
(0536375)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS AMBEDKAR NAGAR
, PURNA
(27170707503)

ZPPS BARBADI
, PURNA
(27170700901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHYAMSUNDAR MOKMOD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS AMBEDKAR NAGAR
(27170707503)
Parbhani
PURNA
ZPPS AMBEDKAR NAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUNITA PANCHBHAYYE
(0697166)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS PURNA , PURNA
(27170707504)

ZPPS RAIPUR
, PARHBANI
(27170508701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNITA PANCHBHAYYE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS PURNA
(27170707504)
Parbhani
PURNA
ZPHS PURNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VIDYA PATIL
(0806982)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS KANYA PURNA
, PURNA
(27170707501)

ZPHS CHUDAWA
, PURNA
(27170701202)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIDYA PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS KANYA PURNA
(27170707501)
Parbhani
PURNA
CPS KANYA PURNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VILAS KAMBLE
(0697287)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS PURNA , PURNA
(27170707504)

ZPPS MAMDAPUR
, PURNA
(27170706001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VILAS KAMBLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS PURNA
(27170707504)
Parbhani
PURNA
ZPHS PURNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANITA MIRAJGAVE
(0701381)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS HIVRA BU. , PURNA
Teacher
(27170703401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS MARDASGAON
, GANGAKHED
(27170106601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANITA MIRAJGAVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HIVRA BU.
(27170703401)
Parbhani
PURNA
ZPPS HIVRA BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI PISAL
(0698379)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHOTRA , PURNA
(27170702201)

ZPPS AVHAI , PURNA
(27170700601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALAJI PISAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHOTRA
(27170702201)
Parbhani
PURNA
ZPPS DHOTRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DEEPAK KASALWAR
(0029566)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS GOVINDPUR , PURNA
Teacher
(27170703101)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SHENDRA
, PARHBANI
(27170510001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEEPAK KASALWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GOVINDPUR
(27170703101)
Parbhani
PURNA
ZPPS GOVINDPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ISHWAR LINGDALE
(0699361)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS HIVRA BU. , PURNA
Teacher
(27170703401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DHANORA KALE
, PURNA
(27170701901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ISHWAR LINGDALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HIVRA BU.
(27170703401)
Parbhani
PURNA
ZPPS HIVRA BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JAISHREE MOTARWAR
(0699671)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS NARHAPUR , PURNA
Teacher
(27170706401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS ALEGAON
, PURNA
(27170700501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAISHREE MOTARWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NARHAPUR
(27170706401)
Parbhani
PURNA
ZPPS NARHAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAKBUL MUJAWAR
(0459883)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS REGAON , PURNA
(27170707701)

ZPPS PANGRA
, PURNA
(27170706801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAKBUL MUJAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS REGAON
(27170707701)
Parbhani
PURNA
ZPPS REGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANGAL NAGTHANE
(0701204)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RUPLA , PURNA
(27170707901)

ZPPS HIVRA BU.
, PURNA
(27170703401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANGAL NAGTHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RUPLA
(27170707901)
Parbhani
PURNA
ZPPS RUPLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MUGAJI PISAL
(0699670)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS NARHAPUR , PURNA ZPPS AVHAI , PURNA
Teacher
(27170706401)
(27170700601)
std(1-4/5)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MUGAJI PISAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NARHAPUR
(27170706401)
Parbhani
PURNA
ZPPS NARHAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAZIM SHAIKH
(0701202)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RUPLA , PURNA
(27170707901)

ZPPS PANGRA
, PURNA
(27170706801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAZIM SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RUPLA
(27170707901)
Parbhani
PURNA
ZPPS RUPLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJKUMAR BEMBRE
(0701200)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RUPLA , PURNA
(27170707901)

ZPPS HIVRA BU.
, PURNA
(27170703401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJKUMAR BEMBRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RUPLA
(27170707901)
Parbhani
PURNA
ZPPS RUPLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESH LANDGE
(0700532)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z P P S Sonkhed , PURNA
(27170708501)

ZPPS REGAON
, PURNA
(27170707701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMESH LANDGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z P P S Sonkhed
(27170708501)
Parbhani
PURNA
Z P P S Sonkhed

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SAWKAR
(0243375)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS HIVRA BU. , PURNA
Teacher
(27170703401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DHANORA
MOTYA , PURNA
(27170702001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY SAWKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HIVRA BU.
(27170703401)
Parbhani
PURNA
ZPPS HIVRA BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KADAM
(0356938)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPHS CHUDAWA , PURNA
Teacher
(27170701202)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PIMPALGAON
LIKHA , PURNA
(27170707301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS CHUDAWA
(27170701202)
Parbhani
PURNA
ZPHS CHUDAWA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 AWCHAR
(0698390)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHOTRA , PURNA
(27170702201)

ZPPS KALMULA
, PURNA
(27170703801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY AWCHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHOTRA
(27170702201)
Parbhani
PURNA
ZPPS DHOTRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SAVALIRAM MAGRE
(0698350)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHOTRA , PURNA
(27170702201)

ZPPS LON KHURD
, PURNA
(27170705401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAVALIRAM MAGRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHOTRA
(27170702201)
Parbhani
PURNA
ZPPS DHOTRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SEEMA GARDASWAR
(0806992)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPLA BATHYA
, PURNA
(27170707001)

ZPPS KHAMBEGAON
, PURNA
(27170704901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SEEMA GARDASWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPLA BATHYA
(27170707001)
Parbhani
PURNA
ZPPS PIMPLA BATHYA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHUSHMA SAITWAL
(0699345)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHOTRA , PURNA
(27170702201)

Zilla Parishad Primery
School WAI , PURNA
(27170709301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHUSHMA SAITWAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHOTRA
(27170702201)
Parbhani
PURNA
ZPPS DHOTRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 NAGTHANE
(0806987)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPLA BATHYA
, PURNA
(27170707001)

ZPPS KALMULA
, PURNA
(27170703801)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURESH NAGTHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPLA BATHYA
(27170707001)
Parbhani
PURNA
ZPPS PIMPLA BATHYA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUVARNMALA BHUJBAL
(0699233)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS CHUDAWA , PURNA
(27170701201)

ZPPS ADGAON
SUGAON , PURNA
(27170700201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUVARNMALA BHUJBAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS CHUDAWA
(27170701201)
Parbhani
PURNA
CPS CHUDAWA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VANDANA SANE
(0809989)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS NARHAPUR , PURNA
Teacher
(27170706401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS KANYA PURNA
, PURNA
(27170707501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VANDANA SANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NARHAPUR
(27170706401)
Parbhani
PURNA
ZPPS NARHAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VISHWANATH ABADAR
(0699647)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PIMPLA BATHYA
ZPPS NARHAPUR , PURNA
Teacher
, PURNA
(27170706401)
std(1-4/5)
(27170707001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VISHWANATH ABADAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NARHAPUR
(27170706401)
Parbhani
PURNA
ZPPS NARHAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VRASHABHKUMAR
MAHAJAN
(0459886)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS REGAON , PURNA
(27170707701)

ZPPS RUPLA , PURNA
(27170707901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VRASHABHKUMAR MAHAJAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS REGAON
(27170707701)
Parbhani
PURNA
ZPPS REGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

RAMRAO GIRAM
(0115939)

Headmaster

ZPPS AMBEDKAR NAGAR
, PURNA
(27170707503)

ZPPS KHERDA (GK)
, PATHRI
(27170602401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMRAO GIRAM.
(Headmaster)
ZPPS AMBEDKAR NAGAR
(27170707503)
Parbhani
PURNA
ZPPS AMBEDKAR NAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANAND SHELKE
(0697169)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS PURNA , PURNA
(27170707504)

CPS KAWALGAON
, PURNA
(27170704601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANAND SHELKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS PURNA
(27170707504)
Parbhani
PURNA
ZPHS PURNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANANT BOBADE
(0536353)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS AMBEDKAR NAGAR
Teacher
, PURNA
std(1-4/5)
(27170707503)

sf
e

अ. .

ZPPS BORWAND BU.
, PARHBANI
(27170501301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANT BOBADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AMBEDKAR NAGAR
(27170707503)
Parbhani
PURNA
ZPPS AMBEDKAR NAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANITA PANDIT
(0806981)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA PURNA
, PURNA
(27170707501)

ZPPS ALEGAON
, PURNA
(27170700501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANITA PANDIT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA PURNA
(27170707501)
Parbhani
PURNA
CPS KANYA PURNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI NAIK
(0482353)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DEGAON , PURNA
(27170702101)

ZPPS KANHEGAON.
, PURNA
(27170704201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALAJI NAIK.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEGAON
(27170702101)
Parbhani
PURNA
ZPPS DEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHARAT TULSE
(0353546)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS FUKATGAON , PURNA
Teacher
(27170702601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SARANGI
, PURNA
(27170708101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHARAT TULSE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS FUKATGAON
(27170702601)
Parbhani
PURNA
ZPPS FUKATGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DEEPAK GAIKWAD
(0694531)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS MAHADEO MANDIR
Teacher
, PURNA
std(1-4/5)
(27170707502)

sf
e

अ. .

ZPPS AMBEDKAR
NAGAR , PURNA
(27170707503)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEEPAK GAIKWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MAHADEO MANDIR
(27170707502)
Parbhani
PURNA
ZPPS MAHADEO MANDIR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HANUMANT PISAL
(0807427)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ADGAON LASINA
, PURNA
(27170700101)

CPS KAWALGAON
, PURNA
(27170704601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HANUMANT PISAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ADGAON LASINA
(27170700101)
Parbhani
PURNA
ZPPS ADGAON LASINA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KAMAKSHI BANDALE
(0536363)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS AMBEDKAR NAGAR
Teacher
, PURNA
std(1-4/5)
(27170707503)

sf
e

अ. .

ZPPS BALSA , PURNA
(27170700701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAMAKSHI BANDALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AMBEDKAR NAGAR
(27170707503)
Parbhani
PURNA
ZPPS AMBEDKAR NAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

LALITA MUNESHWAR
(0697165)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS PURNA , PURNA
(27170707504)

ZPPS NARHAPUR
, PURNA
(27170706401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

LALITA MUNESHWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS PURNA
(27170707504)
Parbhani
PURNA
ZPHS PURNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANOJ GARUD
(0482360)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DEGAON , PURNA
(27170702101)

ZPPS DAMPURI
, PARHBANI
(27170502102)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANOJ GARUD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEGAON
(27170702101)
Parbhani
PURNA
ZPPS DEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MOTIRAM KALBANDE
(0694540)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS MAHADEO MANDIR Zilha Parishad Primary
Teacher
, PURNA
School Suki , PURNA
std(1-4/5)
(27170707502)
(27170708801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MOTIRAM KALBANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MAHADEO MANDIR
(27170707502)
Parbhani
PURNA
ZPPS MAHADEO MANDIR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MOTIRAM SHINDE
(0701865)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANHEGAON.
, PURNA
(27170704201)

ZPPS GULKHAND
, PALAM
(27170408801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MOTIRAM SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANHEGAON.
(27170704201)
Parbhani
PURNA
ZPPS KANHEGAON.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 WANANJE
(0697221)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS PURNA , PURNA
(27170707504)

ZPPS KHAMBEGAON
, PURNA
(27170704901)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAGESH WANANJE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS PURNA
(27170707504)
Parbhani
PURNA
ZPHS PURNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAGRAJAN KANSE
(0464459)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NILA , PURNA
(27170706601)

ZPPS BARBADI
, PURNA
(27170700901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAGRAJAN KANSE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NILA
(27170706601)
Parbhani
PURNA
ZPPS NILA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAMDEV KHILLARE
(0793884)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANHEGAON.
, PURNA
(27170704201)

ZPPS BABHLI
, PARHBANI
(27170500801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAMDEV KHILLARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANHEGAON.
(27170704201)
Parbhani
PURNA
ZPPS KANHEGAON.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PADMAKAR BHOSLE
(0132542)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANADKHED 2
, PURNA
(27170704101)

ZPPS KALGAON (NEW)
, PURNA
(27170703703)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PADMAKAR BHOSLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANADKHED 2
(27170704101)
Parbhani
PURNA
ZPPS KANADKHED 2

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJABHAU GUNJAKAR
(0138561)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANADKHED 2
, PURNA
(27170704101)

CPS ASOLA
, PARHBANI
(27170500701)

sf
e
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJABHAU GUNJAKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANADKHED 2
(27170704101)
Parbhani
PURNA
ZPPS KANADKHED 2

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAM KAMBLE
(0391192)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KOLHEWADI , PURNA
Teacher
(27170706701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MAMDAPUR
, PURNA
(27170706001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAM KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KOLHEWADI
(27170706701)
Parbhani
PURNA
ZPPS KOLHEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAVINDRA SONKAMBLE
(0793201)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHUJADA , PURNA
(27170705101)

ZPPS KOLHEWADI
, PURNA
(27170706701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAVINDRA SONKAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHUJADA
(27170705101)
Parbhani
PURNA
ZPPS KHUJADA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGHMITRA KHANDARE
(0221114)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANADKHED 1
, PURNA
(27170704001)

ZPPS KANADKHED 2
, PURNA
(27170704101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANGHMITRA KHANDARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANADKHED 1
(27170704001)
Parbhani
PURNA
ZPPS KANADKHED 1

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGITA BHOLE
(0689662)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GAUR , PURNA
(27170702901)

ZPPS PIMPALGAON
LIKHA , PURNA
(27170707301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANGITA BHOLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GAUR
(27170702901)
Parbhani
PURNA
ZPPS GAUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SONKAMBE
(0235029)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANADKHED 1
, PURNA
(27170704001)

CPS KANYA
TADKALAS , PURNA
(27170709001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY SONKAMBE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANADKHED 1
(27170704001)
Parbhani
PURNA
ZPPS KANADKHED 1

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 MURMURE
(0802686)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NILA , PURNA
(27170706601)

ZPPS MAHATPURI
, PURNA
(27170705601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAVITA MURMURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NILA
(27170706601)
Parbhani
PURNA
ZPPS NILA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHILA SURYAWANSHI
(0689658)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GAUR , PURNA
(27170702901)

ZPPS KANADKHED 1
, PURNA
(27170704001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHILA SURYAWANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GAUR
(27170702901)
Parbhani
PURNA
ZPPS GAUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHIVPRASAD GHARDE
(0459447)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS FUKATGAON , PURNA ZPPS SONNA , PURNA
Teacher
(27170702601)
(27170708601)
std(1-4/5)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVPRASAD GHARDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS FUKATGAON
(27170702601)
Parbhani
PURNA
ZPPS FUKATGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TUKARAM SAWRATE
(0508080)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KOLHEWADI , PURNA ZPPS PENUR , PURNA
Teacher
(27170706701)
(27170706901)
std(1-4/5)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TUKARAM SAWRATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KOLHEWADI
(27170706701)
Parbhani
PURNA
ZPPS KOLHEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VARSHARANI BHALE
(0697163)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS AMBEDKAR NAGAR
Teacher
, PURNA
std(1-4/5)
(27170707503)

sf
e

अ. .

ZPPS AVHAI , PURNA
(27170700601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VARSHARANI BHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AMBEDKAR NAGAR
(27170707503)
Parbhani
PURNA
ZPPS AMBEDKAR NAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIJAY RAMDINWAR
(0819435)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS AMBEDKAR NAGAR
Teacher
, PURNA
std(1-4/5)
(27170707503)

sf
e

अ. .

ZPPS SONNA , PURNA
(27170708601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAY RAMDINWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AMBEDKAR NAGAR
(27170707503)
Parbhani
PURNA
ZPPS AMBEDKAR NAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAMRAO JOSHI
(0167814)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS KANYA TADKALAS
, PURNA
(27170709001)

Z.P.C.P.S KAREGAON
, PARHBANI
(27170504501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMRAO JOSHI.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS KANYA TADKALAS
(27170709001)
Parbhani
PURNA
CPS KANYA TADKALAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANTOSH SELUKAR
(0321064)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DHANORA KALE
, PURNA
(27170701901)

ZPPS BALSA , PURNA
(27170700701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANTOSH SELUKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DHANORA KALE
(27170701901)
Parbhani
PURNA
ZPPS DHANORA KALE

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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 RATHOD
(0286607)

Headmaster

CPS KANYA TADKALAS
, PURNA
(27170709001)

ZPPS BOTHI
, GANGAKHED
(27170100501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEVIDAS RATHOD.
(Headmaster)
CPS KANYA TADKALAS
(27170709001)
Parbhani
PURNA
CPS KANYA TADKALAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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 MALEWAR
(0235017)

Headmaster

ZPPS DHANORA KALE
, PURNA
(27170701901)

ZPPS PUYUNI , PALAM
(27170404801)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURESH MALEWAR.
(Headmaster)
ZPPS DHANORA KALE
(27170701901)
Parbhani
PURNA
ZPPS DHANORA KALE

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ASHOK KHANDARE
(0792364)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS TAMKALAS , PURNA
Teacher
(27170709101)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MANGANGAON
, PARHBANI
(27170505701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHOK KHANDARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAMKALAS
(27170709101)
Parbhani
PURNA
ZPPS TAMKALAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BABU KAMBLE
(0367227)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KALGAON (NEW)
, PURNA
(27170703703)

ZPPS KANADKHED 2
, PURNA
(27170704101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABU KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KALGAON (NEW)
(27170703703)
Parbhani
PURNA
ZPPS KALGAON (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHAGWAT BHASKE
(0321066)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHANORA KALE
, PURNA
(27170701901)

CPS FARKANDA
, PALAM
(27170402201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHAGWAT BHASKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHANORA KALE
(27170701901)
Parbhani
PURNA
ZPPS DHANORA KALE

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DEVRAO NEWARKAR
(0438898)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HATKARWADI
, PURNA
(27170703201)

ZPPS BOYS
ERENDESHWAR
, PURNA
(27170702402)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEVRAO NEWARKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HATKARWADI
(27170703201)
Parbhani
PURNA
ZPPS HATKARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DHONDIBA KINWAD
(0221104)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS EKRUKHA , PURNA
Teacher
(27170702301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SAILU , PALAM
(27170406401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DHONDIBA KINWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS EKRUKHA
(27170702301)
Parbhani
PURNA
ZPPS EKRUKHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANOBA VITKAR
(0244452)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MAHATPURI , PURNA
Teacher
(27170705601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PIMPALGAON
LIKHA , PURNA
(27170707301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANOBA VITKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MAHATPURI
(27170705601)
Parbhani
PURNA
ZPPS MAHATPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GANGADHAR KANODE
(0268482)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MAHAGAON , PURNA
Teacher
(27170705501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS HATKARWADI
KALGAON , PURNA
(27170703301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANGADHAR KANODE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MAHAGAON
(27170705501)
Parbhani
PURNA
ZPPS MAHAGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KISHAN MUTKHEDE
(0183250)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MAHER , PURNA
(27170705701)

ZPHS PURNA , PURNA
(27170707504)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KISHAN MUTKHEDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MAHER
(27170705701)
Parbhani
PURNA
ZPPS MAHER

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KISHAN ADBALWAR
(0438886)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HATKARWADI
, PURNA
(27170703201)

ZPPS LAXMANNAGAR
, PURNA
(27170705201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KISHAN ADBALWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HATKARWADI
(27170703201)
Parbhani
PURNA
ZPPS HATKARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 CHAPKE
(0338264)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA TADKALAS
, PURNA
(27170709001)

CPS ASOLA
, PARHBANI
(27170500701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANISHA CHAPKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA TADKALAS
(27170709001)
Parbhani
PURNA
CPS KANYA TADKALAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRALHAD RATHOD
(0286617)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA TADKALAS
, PURNA
(27170709001)

ZPPS KHADALA
, PURNA
(27170704801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRALHAD RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA TADKALAS
(27170709001)
Parbhani
PURNA
CPS KANYA TADKALAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRAMODKUMAR RAUT
(0268506)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MAHAGAON , PURNA
Teacher
(27170705501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS EKRUKHA
, PURNA
(27170702301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAMODKUMAR RAUT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MAHAGAON
(27170705501)
Parbhani
PURNA
ZPPS MAHAGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRASAD TUNGENWAR
(0286619)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA TADKALAS
, PURNA
(27170709001)

ZPPS PANGRA
, PURNA
(27170706801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRASAD TUNGENWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA TADKALAS
(27170709001)
Parbhani
PURNA
CPS KANYA TADKALAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RADHA BHISE
(0321058)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHANORA KALE
, PURNA
(27170701901)

ZPPS TAMKALAS
, PURNA
(27170709101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RADHA BHISE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHANORA KALE
(27170701901)
Parbhani
PURNA
ZPPS DHANORA KALE

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJESHWAR PILLEWAR
(0792266)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KALGAON , PURNA
(27170703701)

ZPPS KOLHEWADI
, PURNA
(27170706701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJESHWAR PILLEWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KALGAON
(27170703701)
Parbhani
PURNA
ZPPS KALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAM SURVASE
(0268514)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MAHAGAON , PURNA
Teacher
(27170705501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KALGAON
, PURNA
(27170703701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAM SURVASE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MAHAGAON
(27170705501)
Parbhani
PURNA
ZPPS MAHAGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SACHIN SHIRALE
(0268524)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MAHAGAON , PURNA
Teacher
(27170705501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS HATKARWADI
KALGAON , PURNA
(27170703301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SACHIN SHIRALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MAHAGAON
(27170705501)
Parbhani
PURNA
ZPPS MAHAGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SARIKA KALWIT
(0321067)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHANORA KALE
, PURNA
(27170701901)

ZPPS BALSA , PURNA
(27170700701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SARIKA KALWIT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHANORA KALE
(27170701901)
Parbhani
PURNA
ZPPS DHANORA KALE

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SURESH LOKHANDE
(0221105)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS EKRUKHA , PURNA
Teacher
(27170702301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS HATKARWADI
, PURNA
(27170703201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURESH LOKHANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS EKRUKHA
(27170702301)
Parbhani
PURNA
ZPPS EKRUKHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VITTHAL FAJAGE
(0693849)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HATKARWADI
KALGAON , PURNA
(27170703301)

ZPPS ANJANWADI
, PALAM
(27170400101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VITTHAL FAJAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HATKARWADI KALGAON
(27170703301)
Parbhani
PURNA
ZPPS HATKARWADI KALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MDJAWEED ANSARI
(0702544)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS URDU PRIMARY
SCHOOL TADKALAS
, PURNA
(27170709013)

BRANCH NO. 1
MANWATH , MANWAT
(27170302202)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MDJAWEED ANSARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS URDU PRIMARY SCHOOL TADKALAS
(27170709013)
Parbhani
PURNA
ZPPS URDU PRIMARY SCHOOL TADKALAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BALAJI NARLAWAR
(0701458)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS DHANGARTAKLI
, PURNA
(27170701801)

ZPPS WADI KH.
, PALAM
(27170407901)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALAJI NARLAWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS DHANGARTAKLI
(27170701801)
Parbhani
PURNA
CPS DHANGARTAKLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MURLIDHAR DUDHAMAL
(0699858)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS DHANGARTAKLI
, PURNA
(27170701801)

ZPPS DHOTRA
, PURNA
(27170702201)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MURLIDHAR DUDHAMAL.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS DHANGARTAKLI
(27170701801)
Parbhani
PURNA
CPS DHANGARTAKLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SONAJI KOMATWAR
(0313458)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KANTHESHWAR
, PURNA
(27170704301)

ZPPS DIGRAS , PALAM
(27170401501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SONAJI KOMATWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KANTHESHWAR
(27170704301)
Parbhani
PURNA
ZPPS KANTHESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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 GIRI
(0699680)

Headmaster

ZPPS PIMPALGAON LIKHA
, PURNA
(27170707301)

ZPPS BARBADI
, PURNA
(27170700901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNIL GIRI.
(Headmaster)
ZPPS PIMPALGAON LIKHA
(27170707301)
Parbhani
PURNA
ZPPS PIMPALGAON LIKHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ABHINANDAN WAGHMARE
(0535202)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AZDAPUR , PURNA
(27170700401)

ZPPS HATKARWADI
, PURNA
(27170703201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ABHINANDAN WAGHMARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AZDAPUR
(27170700401)
Parbhani
PURNA
ZPPS AZDAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ASHOK BALURE
(0791769)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BHATEGAON , PURNA
Teacher
(27170701001)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS AMBEDKAR
NAGAR , PURNA
(27170707503)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHOK BALURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHATEGAON
(27170701001)
Parbhani
PURNA
ZPPS BHATEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BABU RATHOD
(0791759)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BHATEGAON , PURNA
Teacher
(27170701001)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PIMPALGAON
LIKHA , PURNA
(27170707301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABU RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHATEGAON
(27170701001)
Parbhani
PURNA
ZPPS BHATEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHAGAJI POTE
(0163243)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PIMPALGAON LIKHA
Teacher
, PURNA
std(1-4/5)
(27170707301)

sf
e

अ. .

ZPPS RUNJ , PURNA
(27170707801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHAGAJI POTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALGAON LIKHA
(27170707301)
Parbhani
PURNA
ZPPS PIMPALGAON LIKHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

CHANDRAKANT SHELKE
(0184458)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PIMPALGAON LIKHA
Teacher
, PURNA
std(1-4/5)
(27170707301)

sf
e

अ. .

CPS DHANGARTAKLI
, PURNA
(27170701801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

CHANDRAKANT SHELKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALGAON LIKHA
(27170707301)
Parbhani
PURNA
ZPPS PIMPALGAON LIKHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRABHAKAR SUPE
(0702015)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SARANGI , PURNA
(27170708101)

CPS MATEGAON
, PURNA
(27170706201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRABHAKAR SUPE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SARANGI
(27170708101)
Parbhani
PURNA
ZPPS SARANGI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SACHIN PATIL
(0313396)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANTHESHWAR
, PURNA
(27170704301)

ZPPS ADGAON
SUGAON , PURNA
(27170700201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SACHIN PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANTHESHWAR
(27170704301)
Parbhani
PURNA
ZPPS KANTHESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANJIV SWAMI
(0151563)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ADGAON SUGAON
, PURNA
(27170700201)

ZPPS NARHAPUR
, PURNA
(27170706401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJIV SWAMI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ADGAON SUGAON
(27170700201)
Parbhani
PURNA
ZPPS ADGAON SUGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHRIRAM KAUDGAWE
(0275705)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ADGAON SUGAON
, PURNA
(27170700201)

ZPPS BHATEGAON
, PURNA
(27170701001)

sf
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r

अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHRIRAM KAUDGAWE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ADGAON SUGAON
(27170700201)
Parbhani
PURNA
ZPPS ADGAON SUGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 YADLOD
(0313449)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANTHESHWAR
, PURNA
(27170704301)

ZPPS DEGAON
, PURNA
(27170702101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURESH YADLOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANTHESHWAR
(27170704301)
Parbhani
PURNA
ZPPS KANTHESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VANMALA LUMGADE
(0313441)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANTHESHWAR
, PURNA
(27170704301)

ZPPS NARHAPUR
, PURNA
(27170706401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VANMALA LUMGADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANTHESHWAR
(27170704301)
Parbhani
PURNA
ZPPS KANTHESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VARSHA KANDURE
(0794782)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PIMPALGAON LIKHA
Teacher
, PURNA
std(1-4/5)
(27170707301)

sf
e

अ. .

ZPCPS FULKALAS
, PURNA
(27170702701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VARSHA KANDURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALGAON LIKHA
(27170707301)
Parbhani
PURNA
ZPPS PIMPALGAON LIKHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VARSHA PATIL
(0687563)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AZDAPUR , PURNA
(27170700401)

ZPPS KHADALA
, PURNA
(27170704801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VARSHA PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AZDAPUR
(27170700401)
Parbhani
PURNA
ZPPS AZDAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAHIM SAYED
(0688922)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Z.P.PRIMARY SCHOOL
Under Graduate
URDU MEDIUM AZDAPUR
Teacher
TQ PURNA , PURNA
std(1-4/5)
(27170700402)

sf
e

अ. .

ZP PS PEDGAON
(URDU) , PARHBANI
(27170507414)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAHIM SAYED.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.PRIMARY SCHOOL URDU MEDIUM AZDAPUR TQ
PURNA
(27170700402)
Parbhani
PURNA
Z.P.PRIMARY SCHOOL URDU MEDIUM AZDAPUR TQ
PURNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

NIVRUTI DHAWALE
(0696392)

Headmaster

ZPPS MUMBAR , PURNA
(27170706301)

ZPPS FALA , PALAM
(27170402101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NIVRUTI DHAWALE.
(Headmaster)
ZPPS MUMBAR
(27170706301)
Parbhani
PURNA
ZPPS MUMBAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI KADAM
(0360105)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DAGADWADI , PURNA
Teacher
(27170701301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DHASAD
, PARHBANI
(27170502601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALAJI KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DAGADWADI
(27170701301)
Parbhani
PURNA
ZPPS DAGADWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALIRAM KADAM
(0235410)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS GOLEGAON , PURNA
Teacher
(27170703001)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS DEOULGAON
, PURNA
(27170701601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALIRAM KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GOLEGAON
(27170703001)
Parbhani
PURNA
ZPPS GOLEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BANDU PURI
(0810294)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BAMNI , PURNA
(27170701401)

ZPPS MURUMBA
, PARHBANI
(27170506201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BANDU PURI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BAMNI
(27170701401)
Parbhani
PURNA
ZPPS BAMNI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SAKHARE
(0418766)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BAMNI , PURNA
(27170701401)

ZPPS HIVRA BU.
, PURNA
(27170703401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANESHWAR SAKHARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BAMNI
(27170701401)
Parbhani
PURNA
ZPPS BAMNI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANOBA AWAD
(0696399)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MUMBAR , PURNA
(27170706301)

ZPPS DHAMONI
, SONPETH
(27170900701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANOBA AWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MUMBAR
(27170706301)
Parbhani
PURNA
ZPPS MUMBAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAJANAN ANDHALE
(0792324)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS DEOULGAON , PURNA
Teacher
(27170701601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PIMPALDARI
, GANGAKHED
(27170108201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAJANAN ANDHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS DEOULGAON
(27170701601)
Parbhani
PURNA
CPS DEOULGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HANUMANT MEKEWAD
(0696396)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MUMBAR , PURNA
(27170706301)

ZPPS SAILU , PALAM
(27170406401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HANUMANT MEKEWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MUMBAR
(27170706301)
Parbhani
PURNA
ZPPS MUMBAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 PAIKE
(0419113)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MUMBAR , PURNA
(27170706301)

ZPPS NAVAL GAON
, PALAM
(27170404601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHURI PAIKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MUMBAR
(27170706301)
Parbhani
PURNA
ZPPS MUMBAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAGNATH PANCHAL
(0292864)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WAZUR , PURNA
(27170709401)

ZPPS KATNESHWAR
, PURNA
(27170704401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAGNATH PANCHAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WAZUR
(27170709401)
Parbhani
PURNA
ZPPS WAZUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAIMODDIN SHAIKH
(0341084)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WAZUR , PURNA
(27170709401)

ZPPS BHAMBARWADI
, GANGAKHED
(27170100901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAIMODDIN SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WAZUR
(27170709401)
Parbhani
PURNA
ZPPS WAZUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NIRMALA KARAMUNGE
(0696406)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MUMBAR , PURNA
(27170706301)

CPS FARKANDA
, PALAM
(27170402201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NIRMALA KARAMUNGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MUMBAR
(27170706301)
Parbhani
PURNA
ZPPS MUMBAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PARMESHWAR LANDE
(0360239)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DAGADWADI , PURNA
Teacher
(27170701301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SAYALA PA.
, PALAM
(27170406801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PARMESHWAR LANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DAGADWADI
(27170701301)
Parbhani
PURNA
ZPPS DAGADWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHRIRAM SURYAWANSHI
(0138586)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DAGADWADI , PURNA
Teacher
(27170701301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DASTAPUR
, PURNA
(27170701501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHRIRAM SURYAWANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DAGADWADI
(27170701301)
Parbhani
PURNA
ZPPS DAGADWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 MEKEWAD
(0318950)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MUMBAR , PURNA
(27170706301)

CPS FARKANDA
, PALAM
(27170402201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUMAN MEKEWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MUMBAR
(27170706301)
Parbhani
PURNA
ZPPS MUMBAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SAWALE
(0151564)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DHANORA KALE
CPS DEOULGAON , PURNA
Teacher
, PURNA
(27170701601)
std(1-4/5)
(27170701901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNIL SAWALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS DEOULGAON
(27170701601)
Parbhani
PURNA
CPS DEOULGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 PAGOTE
(0151565)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS DEOULGAON , PURNA ZPPS WAZUR , PURNA
Teacher
(27170701601)
(27170709401)
std(1-4/5)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNIL PAGOTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS DEOULGAON
(27170701601)
Parbhani
PURNA
CPS DEOULGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SURESH KARHALE
(0213556)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS DEOULGAON , PURNA
Teacher
(27170701601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS TAKALKHOPA
, JINTUR
(27170216501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURESH KARHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS DEOULGAON
(27170701601)
Parbhani
PURNA
CPS DEOULGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

CHANDRAKANT
TUPSUNDARE
(0094475)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BALSA , PURNA
(27170700701)

ZPPS AMBETAKLI
, PARHBANI
(27170500301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

CHANDRAKANT TUPSUNDARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BALSA
(27170700701)
Parbhani
PURNA
ZPPS BALSA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DEELIP KHANDARE
(0353676)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BALSA , PURNA
(27170700701)

ZPPS DASTAPUR
, PURNA
(27170701501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEELIP KHANDARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BALSA
(27170700701)
Parbhani
PURNA
ZPPS BALSA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

JAYANT THAKARE
(0353786)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZP CPS GANPUR , PURNA
(27170702801)

ZPPS ALEGAON
, PURNA
(27170700501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAYANT THAKARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZP CPS GANPUR
(27170702801)
Parbhani
PURNA
ZP CPS GANPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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 LENDALE
(0697932)

Headmaster

ZPPS KHAMBEGAON
, PURNA
(27170704901)

ZPPS KHADALA
, PURNA
(27170704801)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI LENDALE.
(Headmaster)
ZPPS KHAMBEGAON
(27170704901)
Parbhani
PURNA
ZPPS KHAMBEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

VINODKUMAR ZANVAR
(0004199)

Headmaster

ZPPS BALSA , PURNA
(27170700701)

Z.P.C.P.S KAREGAON
, PARHBANI
(27170504501)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VINODKUMAR ZANVAR.
(Headmaster)
ZPPS BALSA
(27170700701)
Parbhani
PURNA
ZPPS BALSA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANITA MATHPATI
(0206380)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHAMBEGAON
, PURNA
(27170704901)

ZPPS KANTHESHWAR
, PURNA
(27170704301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANITA MATHPATI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHAMBEGAON
(27170704901)
Parbhani
PURNA
ZPPS KHAMBEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALU DAMODAR
(0055980)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Zilha Parishad Primary
School Suki , PURNA
(27170708801)

ZPPS MIRKHEL
, PARHBANI
(27170505901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALU DAMODAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Zilha Parishad Primary School Suki
(27170708801)
Parbhani
PURNA
Zilha Parishad Primary School Suki

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BAPURAO CHIMATE
(0802844)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BALSA , PURNA
(27170700701)

ZPPS TADLIMBLA
, PARHBANI
(27170510701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BAPURAO CHIMATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BALSA
(27170700701)
Parbhani
PURNA
ZPPS BALSA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JEEVAN DHANORKAR
(0193880)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHAMBEGAON
, PURNA
(27170704901)

ZPPS ISMAILPUR
, PURNA
(27170703501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JEEVAN DHANORKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHAMBEGAON
(27170704901)
Parbhani
PURNA
ZPPS KHAMBEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JYOTI DUDULE
(0459760)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KHAMBEGAON
ZPPS MAMDAPUR , PURNA
Teacher
, PURNA
(27170706001)
std(1-4/5)
(27170704901)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JYOTI DUDULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MAMDAPUR
(27170706001)
Parbhani
PURNA
ZPPS MAMDAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KAREWAR
(0060525)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Zilha Parishad Primary
School Suki , PURNA
(27170708801)

ZPPS TADLIMBLA
, PARHBANI
(27170510701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEGHA KAREWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Zilha Parishad Primary School Suki
(27170708801)
Parbhani
PURNA
Zilha Parishad Primary School Suki

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRATIBHA GATLAWAR
(0286621)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SIRKALAS , PURNA
(27170708401)

CPS SINGNAPUR
, PARHBANI
(27170510101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRATIBHA GATLAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SIRKALAS
(27170708401)
Parbhani
PURNA
ZPPS SIRKALAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJU ADE
(0390983)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MAMDAPUR , PURNA
Teacher
(27170706001)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS EKRUKHA
, PURNA
(27170702301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJU ADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MAMDAPUR
(27170706001)
Parbhani
PURNA
ZPPS MAMDAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMDAS KALE
(0055986)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS ISMAILPUR , PURNA
Teacher
(27170703501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BARBADI
, PURNA
(27170700901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMDAS KALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ISMAILPUR
(27170703501)
Parbhani
PURNA
ZPPS ISMAILPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SAYALU TONDULWAR
(0217381)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Zilha Parishad Primary
School Suki , PURNA
(27170708801)

ZPPS PIMPALGAON
BALAPUR , PURNA
(27170707201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAYALU TONDULWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Zilha Parishad Primary School Suki
(27170708801)
Parbhani
PURNA
Zilha Parishad Primary School Suki

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SEEMA PARADE
(0138577)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Zilha Parishad Primary
School Suki , PURNA
(27170708801)

ZPPS DEGAON
, PURNA
(27170702101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SEEMA PARADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Zilha Parishad Primary School Suki
(27170708801)
Parbhani
PURNA
Zilha Parishad Primary School Suki

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SHETTIWAR
(0374978)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MAMDAPUR , PURNA
Teacher
(27170706001)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KHUJADA
, PURNA
(27170705101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHANKAR SHETTIWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MAMDAPUR
(27170706001)
Parbhani
PURNA
ZPPS MAMDAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SINDHU KALE
(0699298)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZP CPS GANPUR , PURNA
Teacher
(27170702801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS UKHLAD
, PARHBANI
(27170511901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SINDHU KALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP CPS GANPUR
(27170702801)
Parbhani
PURNA
ZP CPS GANPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SOMNATH KALE
(0694743)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHAMBEGAON
, PURNA
(27170704901)

ZPPS NILA , PURNA
(27170706601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SOMNATH KALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHAMBEGAON
(27170704901)
Parbhani
PURNA
ZPPS KHAMBEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUKESHANI GAIKWAD
(0056064)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS RAMAPUR , PURNA
Teacher
(27170707601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS NARSAPUR
, PARHBANI
(27170506801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUKESHANI GAIKWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAMAPUR
(27170707601)
Parbhani
PURNA
ZPPS RAMAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUKESHANI MUNDKAR
(0019191)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BALSA , PURNA
(27170700701)

CPS KANYA
RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUKESHANI MUNDKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BALSA
(27170700701)
Parbhani
PURNA
ZPPS BALSA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TUKARAM BETKAR
(0365497)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZP CPS GANPUR , PURNA
Teacher
(27170702801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MAMDAPUR
, PURNA
(27170706001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TUKARAM BETKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP CPS GANPUR
(27170702801)
Parbhani
PURNA
ZP CPS GANPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VENKAT GHORWADE
(0353717)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZP CPS GANPUR , PURNA
Teacher
(27170702801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS TATTU JAWLA
, PARHBANI
(27170511401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VENKAT GHORWADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP CPS GANPUR
(27170702801)
Parbhani
PURNA
ZP CPS GANPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BALAJI YERGALWAD
(0192012)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DHANORA MOTYA
, PURNA
(27170702001)

ZPPS SATEGAON
, PALAM
(27170406301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALAJI YERGALWAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DHANORA MOTYA
(27170702001)
Parbhani
PURNA
ZPPS DHANORA MOTYA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BALAJI KENDRE
(0810817)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS KAWALGAON , PURNA
(27170704601)

ZPPS LANDAKWADI
, PALAM
(27170403901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALAJI KENDRE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS KAWALGAON
(27170704601)
Parbhani
PURNA
CPS KAWALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ERESHKUMAR LIMSHETTE
(0301303)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS PENUR , PURNA
(27170706901)

ZPPS BANEGAON
, PURNA
(27170700801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ERESHKUMAR LIMSHETTE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS PENUR
(27170706901)
Parbhani
PURNA
ZPPS PENUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

GANESH HIMTE
(0000511)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS PIMPRAN , PURNA
(27170707401)

ZPHS BANWAS
, PALAM
(27170400802)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH HIMTE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS PIMPRAN
(27170707401)
Parbhani
PURNA
ZPPS PIMPRAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SAHEBRAO MUPADE
(0701560)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS ALEGAON , PURNA
(27170700501)

ZPPS KANTHESHWAR
, PURNA
(27170704301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAHEBRAO MUPADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS ALEGAON
(27170700501)
Parbhani
PURNA
ZPPS ALEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUNIL SURYAWANSHI
(0238776)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KALMULA , PURNA
(27170703801)

ZPPS LON KHURD
, PURNA
(27170705401)

sf
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNIL SURYAWANSHI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KALMULA
(27170703801)
Parbhani
PURNA
ZPPS KALMULA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VASANT LOKHANDE
(0701525)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS ALEGAON , PURNA
(27170700501)

CPS KAWALGAON
, PURNA
(27170704601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VASANT LOKHANDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS ALEGAON
(27170700501)
Parbhani
PURNA
ZPPS ALEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

BHAGWAN DESAI
(0000508)

Headmaster

CPS KAWALGAON , PURNA
(27170704601)

ZPPS NARHAPUR
, PURNA
(27170706401)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHAGWAN DESAI.
(Headmaster)
CPS KAWALGAON
(27170704601)
Parbhani
PURNA
CPS KAWALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

DNYANOBA KADAM
(0806985)

Headmaster

ZPPS DHANORA MOTYA
, PURNA
(27170702001)

Zilha Parishad Primary
School Suki , PURNA
(27170708801)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANOBA KADAM.
(Headmaster)
ZPPS DHANORA MOTYA
(27170702001)
Parbhani
PURNA
ZPPS DHANORA MOTYA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ANAND KAMBLE
(0690114)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS CHUDAWA , PURNA
(27170701202)

ZPPS SATEPHAL
, PURNA
(27170708201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANAND KAMBLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS CHUDAWA
(27170701202)
Parbhani
PURNA
ZPHS CHUDAWA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ANANDRAO DUMANE
(0433982)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DHOTRA , PURNA
(27170702201)

ZPPS DHANORA KALE
, PURNA
(27170701901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANDRAO DUMANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DHOTRA
(27170702201)
Parbhani
PURNA
ZPPS DHOTRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KESHAV PATIL
(0232924)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS CHUDAWA , PURNA
(27170701202)

CPS PIMPLA
LOKHANDE , PURNA
(27170707101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KESHAV PATIL.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS CHUDAWA
(27170701202)
Parbhani
PURNA
ZPHS CHUDAWA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

NANDKISHOR BULBULE
(0241241)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS PIMPLA BATHYA
, PURNA
(27170707001)

ZPPS PIMPALGAON
LIKHA , PURNA
(27170707301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NANDKISHOR BULBULE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS PIMPLA BATHYA
(27170707001)
Parbhani
PURNA
ZPPS PIMPLA BATHYA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PANJAB KALE
(0335024)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS HIVRA BU. , PURNA
(27170703401)

ZPHS ERENDESHWAR
, PURNA
(27170702403)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANJAB KALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS HIVRA BU.
(27170703401)
Parbhani
PURNA
ZPPS HIVRA BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

RAMESH NARWADE
(0699353)

Graduate
Teacher
std(6-8)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPHS CHUDAWA , PURNA ZPPS PENUR , PURNA
(27170701202)
(27170706901)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMESH NARWADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS CHUDAWA
(27170701202)
Parbhani
PURNA
ZPHS CHUDAWA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SAMBHAJI NAGTHANE
(0699666)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS NARHAPUR , PURNA
(27170706401)

ZPHS PETH SHIVANI
, PALAM
(27170405002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAMBHAJI NAGTHANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS NARHAPUR
(27170706401)
Parbhani
PURNA
ZPPS NARHAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANGHMITRA KURTADIKAR
(0700230)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS NARHAPUR , PURNA
(27170706401)

ZPPS GAUR , PURNA
(27170702901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANGHMITRA KURTADIKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS NARHAPUR
(27170706401)
Parbhani
PURNA
ZPPS NARHAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SARVADEEP PUDALWAD
(0699350)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS HIVRA BU. , PURNA
(27170703401)

ZPPS NAVKI , PURNA
(27170706501)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SARVADEEP PUDALWAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS HIVRA BU.
(27170703401)
Parbhani
PURNA
ZPPS HIVRA BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VENKAT SURYAWANSHI
(0698314)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DHOTRA , PURNA
(27170702201)

ZPPS NAVKI , PURNA
(27170706501)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VENKAT SURYAWANSHI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DHOTRA
(27170702201)
Parbhani
PURNA
ZPPS DHOTRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

MADHUKAR KASHTE
(0169472)

Headmaster

CPS CHIKALTHANA BK
, SAILU
(27170801001)

CPS DASALA , SAILU
(27170801201)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHUKAR KASHTE.
(Headmaster)
CPS CHIKALTHANA BK
(27170801001)
Parbhani
SAILU
CPS CHIKALTHANA BK

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANIL SHAHANE
(0810025)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS GIRLS SAILU , SAILU
Teacher
(27170807502)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DEOGAON
PHATA , SAILU
(27170801301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANIL SHAHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS GIRLS SAILU
(27170807502)
Parbhani
SAILU
CPS GIRLS SAILU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANJALI KALWANE
(0807808)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KUNDI , SAILU
(27170804701)

ZPPS RAWALGAON
(NEW) , SAILU
(27170807102)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANJALI KALWANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KUNDI
(27170804701)
Parbhani
SAILU
ZPPS KUNDI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANSIRAM DHAGE
(0289995)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS NIPANI TAKLI , SAILU
Teacher
(27170805701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DEOULGAON
GATH , SAILU
(27170801402)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANSIRAM DHAGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NIPANI TAKLI
(27170805701)
Parbhani
SAILU
ZPPS NIPANI TAKLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ASHOK GIRI
(0174472)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS WALANGWADI , SAILU
Teacher
(27170808901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

Z.P.P.S. KHERDA
, SAILU
(27170804301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHOK GIRI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WALANGWADI
(27170808901)
Parbhani
SAILU
ZPPS WALANGWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ASHVINI JAWADAVAD
(0820272)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KUNDI , SAILU
(27170804701)

ZILLA PARISHAD
PRIMARY SCHOOL
JAMB , PARHBANI
(27170504001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHVINI JAWADAVAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KUNDI
(27170804701)
Parbhani
SAILU
ZPPS KUNDI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GIRISH KULKARNI
(0523664)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DIGRAS J. , SAILU
(27170801801)

ZPPS TIDI
PIMPALGAON , SAILU
(27170808601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GIRISH KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DIGRAS J.
(27170801801)
Parbhani
SAILU
ZPPS DIGRAS J.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HANUMANT SIRSE
(0095128)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS NIPANI TAKLI , SAILU ZPPS RAJURA , SAILU
Teacher
(27170805701)
(27170806701)
std(1-4/5)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HANUMANT SIRSE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NIPANI TAKLI
(27170805701)
Parbhani
SAILU
ZPPS NIPANI TAKLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JAYSHREE BALANDE
(0695683)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHENGALI
PIMPALGAON , SAILU
(27170809201)

ZPPS RAWALGAON
, SAILU
(27170807101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAYSHREE BALANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHENGALI PIMPALGAON
(27170809201)
Parbhani
SAILU
ZPPS DHENGALI 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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KAVITA PARPELLI
(0438859)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SARWODAINAGAR
, SAILU
(27170807506)

ZPPS SAWANGI KH.
, PARHBANI
(27170509701)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAVITA PARPELLI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SARWODAINAGAR
(27170807506)
Parbhani
SAILU
ZPPS SARWODAINAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KIRAN GILDA
(0226405)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DHANEGAON , SAILU CPS WALOOR , SAILU
Teacher
(27170801501)
(27170809001)
std(1-4/5)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KIRAN GILDA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHANEGAON
(27170801501)
Parbhani
SAILU
ZPPS DHANEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

LAXMAN SHINDE
(0702150)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BRAHMANGAON
ZPPS KARADGAON , SAILU
Teacher
P.C. , SAILU
(27170803501)
std(1-4/5)
(27170800702)

sf
e

अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

LAXMAN SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KARADGAON
(27170803501)
Parbhani
SAILU
ZPPS KARADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANOJ KANDLE
(0691598)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS CHIKALTHANA
ZPPS DHANEGAON , SAILU
Teacher
KH. , SAILU
(27170801501)
std(1-4/5)
(27170801101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANOJ KANDLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHANEGAON
(27170801501)
Parbhani
SAILU
ZPPS DHANEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRANITA DIGE
(0198444)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHENGALI
PIMPALGAON , SAILU
(27170809201)

CPS CHIKALTHANA
BK , SAILU
(27170801001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRANITA DIGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHENGALI PIMPALGAON
(27170809201)
Parbhani
SAILU
ZPPS DHENGALI 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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRAVIN SANAP
(0523711)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DIGRAS J. , SAILU
(27170801801)

ZPPS WALANGWADI
, SAILU
(27170808901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAVIN SANAP.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DIGRAS J.
(27170801801)
Parbhani
SAILU
ZPPS DIGRAS J.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJESHWAR BAWANE
(0695636)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHENGALI
PIMPALGAON , SAILU
(27170809201)

ZPPS MHALSAPUR
, SAILU
(27170805201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJESHWAR BAWANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHENGALI PIMPALGAON
(27170809201)
Parbhani
SAILU
ZPPS DHENGALI 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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMCHANDRA MUNDHE
(0198458)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS NIPANI TAKLI , SAILU
Teacher
(27170805701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS WAKI , SAILU
(27170808801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMCHANDRA MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NIPANI TAKLI
(27170805701)
Parbhani
SAILU
ZPPS NIPANI TAKLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHARYU KULKARNI
(0695607)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHENGALI
PIMPALGAON , SAILU
(27170809201)

ZPPS WALOOR , SAILU
(27170809003)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHARYU KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHENGALI PIMPALGAON
(27170809201)
Parbhani
SAILU
ZPPS DHENGALI 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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUNITA MAGAR
(0438913)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SARWODAINAGAR
, SAILU
(27170807506)

ZPPS WARUD (NRU)
, JINTUR
(27170216701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNITA MAGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SARWODAINAGAR
(27170807506)
Parbhani
SAILU
ZPPS SARWODAINAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UDDHAV KATARE
(0794143)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DIGRAS J. , SAILU
(27170801801)

ZPPS KAWADDHAN
, SAILU
(27170803601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UDDHAV KATARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DIGRAS J.
(27170801801)
Parbhani
SAILU
ZPPS DIGRAS J.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

UMA MISHRA
(0806162)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KUNDI , SAILU
(27170804701)

ZPPS BORGAON (J)
, SAILU
(27170800401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UMA MISHRA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KUNDI
(27170804701)
Parbhani
SAILU
ZPPS KUNDI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

USHA NAVALE
(0534154)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHENGALI
PIMPALGAON , SAILU
(27170809201)

ZPPS WALOOR , SAILU
(27170809003)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

USHA NAVALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHENGALI PIMPALGAON
(27170809201)
Parbhani
SAILU
ZPPS DHENGALI 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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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.

ATHERMD ANSARI
(0810026)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

1

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPCPS GRILS URDU , SAILU
Teacher
(27170807562)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZILLA PARISHAD
PRIMARY URDU
SCHOOL
INDIRANAGAR
PATHRI , PATHRI
(27170603749)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ATHERMD ANSARI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS GRILS URDU
(27170807562)
Parbhani
SAILU
ZPCPS GRILS URDU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAFISABEGUM SAYYAD
(0810027)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPCPS SAILU(URDU)
ZPCPS GRILS URDU , SAILU
Teacher
, SAILU
(27170807562)
std(1-4/5)
(27170807563)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAFISABEGUM SAYYAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS GRILS URDU
(27170807562)
Parbhani
SAILU
ZPCPS GRILS URDU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAMA ADHE
(0140746)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS RAWA , SAILU
(27170806901)

ZPPS BELKHEDA
, JINTUR
(27170201401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMA ADHE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS RAWA
(27170806901)
Parbhani
SAILU
ZPPS RAWA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHIRISH BOROLE
(0083796)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SIMANGAON , SAILU
(27170808001)

ZPHS BORI , JINTUR
(27170201605)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIRISH BOROLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SIMANGAON
(27170808001)
Parbhani
SAILU
ZPPS SIMANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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 NAVALE
(0811256)

Headmaster

ZPPS RAWA , SAILU
(27170806901)

ZPPS SHEWDI
, JINTUR
(27170214201)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH NAVALE.
(Headmaster)
ZPPS RAWA
(27170806901)
Parbhani
SAILU
ZPPS RAWA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

PANDHARINATH GHOGARE
(0123809)

Headmaster

ZPPS KANAD , SAILU
(27170803301)

ZPPS MANKESHWAR
, JINTUR
(27170210801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDHARINATH GHOGARE.
(Headmaster)
ZPPS KANAD
(27170803301)
Parbhani
SAILU
ZPPS KANAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

SUDHAKAR BHUJBAL
(0083695)

Headmaster

ZPPS SIMANGAON , SAILU
(27170808001)

ZPPS KARWALI
, JINTUR
(27170207501)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUDHAKAR BHUJBAL.
(Headmaster)
ZPPS SIMANGAON
(27170808001)
Parbhani
SAILU
ZPPS SIMANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DILIP AMBHORE
(0140740)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RAWA , SAILU
(27170806901)

ZPPS SAIKHEDA
, JINTUR
(27170214401)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DILIP AMBHORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAWA
(27170806901)
Parbhani
SAILU
ZPPS RAWA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRAVIN DANGE
(0693215)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KUPTA , SAILU
(27170804801)

ZPPS WARUD (NRU)
, JINTUR
(27170216701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAVIN DANGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KUPTA
(27170804801)
Parbhani
SAILU
ZPPS KUPTA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAKESH RANJWE
(0132634)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANAD , SAILU
(27170803301)

ZPPS DIGRAS KH.
, SAILU
(27170801701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAKESH RANJWE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANAD
(27170803301)
Parbhani
SAILU
ZPPS KANAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAM PANZADE
(0534164)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KUDA , SAILU
(27170804501)

ZPPS KARAJKHEDA
, SAILU
(27170803701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAM PANZADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KUDA
(27170804501)
Parbhani
SAILU
ZPPS KUDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SACHIN SONTAKKE
(0217059)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS GULKHAND , SAILU
Teacher
(27170802501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS
KAWALGAONWADI
, PURNA
(27170704701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SACHIN SONTAKKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GULKHAND
(27170802501)
Parbhani
SAILU
ZPPS GULKHAND

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANKAR ANANDGAONKAR
(0123823)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANAD , SAILU
(27170803301)

ZPPS SHRIRAMPUR
, JINTUR
(27170214601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANKAR ANANDGAONKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANAD
(27170803301)
Parbhani
SAILU
ZPPS KANAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KUSUM SAVANGIKAR
(0812590)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MOREGAON , SAILU
(27170805301)

ZPPS HADGAON KH.
, SAILU
(27170802801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KUSUM SAVANGIKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MOREGAON
(27170805301)
Parbhani
SAILU
ZPPS MOREGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SANJIVKUMAR INGLE
(0689493)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SALEGAON , SAILU
(27170807301)

ZPPS SIRALA , SAILU
(27170807601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJIVKUMAR INGLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SALEGAON
(27170807301)
Parbhani
SAILU
ZPPS SALEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

RAMESH SILLODE
(0366015)

Headmaster

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPPS MOREGAON , SAILU ZPPS BORKINI , SAILU
(27170805301)
(27170800501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMESH SILLODE.
(Headmaster)
ZPPS MOREGAON
(27170805301)
Parbhani
SAILU
ZPPS MOREGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 JADHAV
(0264242)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z.P.P.S. KHERDA , SAILU
(27170804301)

ZPPS NAGTHANA
, SAILU
(27170805501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHOK JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.P.S. KHERDA
(27170804301)
Parbhani
SAILU
Z.P.P.S. KHERDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALASAHEB KHAVANE
(0518186)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPRI BU , SAILU
(27170806201)

ZPPS KHAIRI , SAILU
(27170804101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALASAHEB KHAVANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPRI BU
(27170806201)
Parbhani
SAILU
ZPPS PIMPRI BU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANOBA KATARE
(0702503)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KHADGAON , SAILU
Teacher
(27170803901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PIMPRI KH.
, SAILU
(27170806301)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANOBA KATARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHADGAON
(27170803901)
Parbhani
SAILU
ZPPS KHADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAJANAN BHITE
(0528130)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS GOMEWAKDI , SAILU
Teacher
(27170802301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SHINDE TAKLI
, SAILU
(27170807701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAJANAN BHITE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GOMEWAKDI
(27170802301)
Parbhani
SAILU
ZPPS GOMEWAKDI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KISHOR LABDE
(0698491)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KHADGAON , SAILU
Teacher
(27170803901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DHANEGAON
, SAILU
(27170801501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KISHOR LABDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHADGAON
(27170803901)
Parbhani
SAILU
ZPPS KHADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KALE
(0694869)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPRI BU , SAILU
(27170806201)

ZPPS RAIPUR , SAILU
(27170807201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH KALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPRI BU
(27170806201)
Parbhani
SAILU
ZPPS PIMPRI BU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESHWAR GITE
(0264253)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z.P.P.S. KHERDA , SAILU
(27170804301)

ZPPS KUMBHARI
, SAILU
(27170804601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMESHWAR GITE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.P.S. KHERDA
(27170804301)
Parbhani
SAILU
Z.P.P.S. KHERDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANGEETA ALDE
(0366868)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DHENGALI
ZPPS MOREGAON , SAILU
Teacher
PIMPALGAON , SAILU
(27170805301)
std(1-4/5)
(27170809201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANGEETA ALDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MOREGAON
(27170805301)
Parbhani
SAILU
ZPPS MOREGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUKHDEV GHULE
(0058394)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHUPSA , SAILU
(27170804401)

CPS CHIKALTHANA
BK , SAILU
(27170801001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUKHDEV GHULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHUPSA
(27170804401)
Parbhani
SAILU
ZPPS KHUPSA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SURESH RAUT
(0700150)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KHADGAON , SAILU
Teacher
(27170803901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PIMPRI BU
, SAILU
(27170806201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURESH RAUT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHADGAON
(27170803901)
Parbhani
SAILU
ZPPS KHADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIJAYALAXMI MITTEWAD
(0415765)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PIMPRI KH. , SAILU
Teacher
(27170806301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS CHUDAWA
, PURNA
(27170701201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAYALAXMI MITTEWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPRI KH.
(27170806301)
Parbhani
SAILU
ZPPS PIMPRI KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIKAS BHUTE
(0793380)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MOREGAON , SAILU
Teacher
(27170805301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DIGRAS BU.
, SAILU
(27170801601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIKAS BHUTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MOREGAON
(27170805301)
Parbhani
SAILU
ZPPS MOREGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VILAS KADAM
(0413477)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BRAHMANGAON
, SAILU
(27170800701)

ZPPS DIGRAS J.
, SAILU
(27170801801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VILAS KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BRAHMANGAON
(27170800701)
Parbhani
SAILU
ZPPS BRAHMANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KALIDAS SHINGARE
(0821570)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS HADGAON KH.
, SAILU
(27170802801)

ZPPS RAWALGAON
, SAILU
(27170807101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KALIDAS SHINGARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS HADGAON KH.
(27170802801)
Parbhani
SAILU
ZPPS HADGAON KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KISHAN KATARE
(0792766)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS HADGAON KH.
, SAILU
(27170802801)

CPS WALOOR , SAILU
(27170809001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KISHAN KATARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS HADGAON KH.
(27170802801)
Parbhani
SAILU
ZPPS HADGAON KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

NAMDEV DALVE
(0702410)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS HADGAON KH.
, SAILU
(27170802801)

ZPPS DHANEGAON
, SAILU
(27170801501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAMDEV DALVE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS HADGAON KH.
(27170802801)
Parbhani
SAILU
ZPPS HADGAON KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

RANJAY BARADKAR
(0172407)

Graduate
Teacher
std(6-8)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPHS
ZPPS RAWALGAON , SAILU GUGLIDHAMANGAON
(27170807101)
, SAILU
(27170802402)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RANJAY BARADKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS RAWALGAON
(27170807101)
Parbhani
SAILU
ZPPS RAWALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

TARACHAND CHAVAN
(0228608)

Headmaster

ZPPS MHALSAPUR , SAILU
(27170805201)

ZPPS DIGRAS J.
, SAILU
(27170801801)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TARACHAND CHAVAN.
(Headmaster)
ZPPS MHALSAPUR
(27170805201)
Parbhani
SAILU
ZPPS MHALSAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BABASAHEB TATHE
(0807812)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS NAGTHANA , SAILU
Teacher
(27170805501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS TALTUMBA
, SAILU
(27170808401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABASAHEB TATHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NAGTHANA
(27170805501)
Parbhani
SAILU
ZPPS NAGTHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 BABAR
(0179505)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHAIRI , SAILU
(27170804101)

ZPPS KAWADDHAN
, SAILU
(27170803601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABASAHEB BABAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHAIRI
(27170804101)
Parbhani
SAILU
ZPPS KHAIRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

CHANDIDAS
SAWARGAONKAR
(0810030)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RAIPUR , SAILU
(27170807201)

ZPPS DHENGALI
PIMPALGAON , SAILU
(27170809201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

CHANDIDAS SAWARGAONKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAIPUR
(27170807201)
Parbhani
SAILU
ZPPS RAIPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HARAOM ANTURE
(0806181)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS JAWLA , SAILU
(27170803201)

ZPPS NANDGAON
, SAILU
(27170805401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HARAOM ANTURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS JAWLA
(27170803201)
Parbhani
SAILU
ZPPS JAWLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAHANANDA SONTAKKE
(0169474)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS CHIKALTHANA BK
, SAILU
(27170801001)

ZPPS
GUGLIDHAMANGAON
, SAILU
(27170802401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHANANDA SONTAKKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS CHIKALTHANA BK
(27170801001)
Parbhani
SAILU
CPS CHIKALTHANA BK

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 DESHPANDE
(0169477)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS CHIKALTHANA BK
, SAILU
(27170801001)

ZPPS RAIPUR , SAILU
(27170807201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEGHA DESHPANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS CHIKALTHANA BK
(27170801001)
Parbhani
SAILU
CPS CHIKALTHANA BK

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRABHAKAR GARAD
(0819226)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS TALTUMBA , SAILU
Teacher
(27170808401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DIGRAS J.
, SAILU
(27170801801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRABHAKAR GARAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TALTUMBA
(27170808401)
Parbhani
SAILU
ZPPS TALTUMBA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 RATHOD
(0807809)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS NIRWADI BU. , SAILU ZPPS BORKINI , SAILU
Teacher
(27170805801)
(27170800501)
std(1-4/5)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NIRWADI BU.
(27170805801)
Parbhani
SAILU
ZPPS NIRWADI BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRAVIN KULKARNI
(0169481)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS CHIKALTHANA BK
, SAILU
(27170801001)

CPS DASALA , SAILU
(27170801201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAVIN KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS CHIKALTHANA BK
(27170801001)
Parbhani
SAILU
CPS CHIKALTHANA BK

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SARIKA DAVANE
(0169491)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS CHIKALTHANA BK
, SAILU
(27170801001)

CPS DASALA , SAILU
(27170801201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SARIKA DAVANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS CHIKALTHANA BK
(27170801001)
Parbhani
SAILU
CPS CHIKALTHANA BK

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHARDA KHEDKAR
(0700335)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS CHIKALTHANA KH.
Teacher
, SAILU
std(1-4/5)
(27170801101)

sf
e

अ. .

ZPPS HADGAON KH.
, SAILU
(27170802801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHARDA KHEDKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS CHIKALTHANA KH.
(27170801101)
Parbhani
SAILU
ZPPS CHIKALTHANA KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VINAYAK GADEKAR
(0809780)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS TALTUMBA , SAILU
Teacher
(27170808401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS HISSI , SAILU
(27170803101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VINAYAK GADEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TALTUMBA
(27170808401)
Parbhani
SAILU
ZPPS TALTUMBA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VITHOBA BHISE
(0794180)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RAIPUR , SAILU
(27170807201)

ZPPS
KANHERWADIADI
, SAILU
(27170804001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VITHOBA BHISE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAIPUR
(27170807201)
Parbhani
SAILU
ZPPS RAIPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANITA YADAV
(0228598)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MHALSAPUR , SAILU
Teacher
(27170805201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KARADGAON
, SAILU
(27170803501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANITA YADAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MHALSAPUR
(27170805201)
Parbhani
SAILU
ZPPS MHALSAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALKRUSHNA KENDHALE
(0509439)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS GOHEGAON , SAILU
Teacher
(27170802201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MHALSAPUR
, SAILU
(27170805201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALKRUSHNA KENDHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GOHEGAON
(27170802201)
Parbhani
SAILU
ZPPS GOHEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHIMASHANKAR
TAMASHETE
(0509435)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS GOHEGAON , SAILU
Teacher
(27170802201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS HALVIRA
, JINTUR
(27170206001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHIMASHANKAR TAMASHETE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GOHEGAON
(27170802201)
Parbhani
SAILU
ZPPS GOHEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

CHHAYA KOLEWAD
(0065481)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS RAWALGAON , SAILU
Teacher
(27170807101)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MHALSAPUR
, SAILU
(27170805201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

CHHAYA KOLEWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAWALGAON
(27170807101)
Parbhani
SAILU
ZPPS RAWALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DAIVSHILA KUMBHAR
(0697637)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS RAWALGAON (NEW)
Teacher
, SAILU
std(1-4/5)
(27170807102)

sf
e

अ. .

ZPHS DEOULGAON
GATH , SAILU
(27170801401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DAIVSHILA KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAWALGAON (NEW)
(27170807102)
Parbhani
SAILU
ZPPS RAWALGAON (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DEEPALI NARE
(0228508)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AHER BORGAON
, SAILU
(27170800101)

ZPPS ZODGAON
, SAILU
(27170809101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEEPALI NARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AHER BORGAON
(27170800101)
Parbhani
SAILU
ZPPS AHER BORGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANOBA WANGWAD
(0065487)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS RAWALGAON , SAILU
Teacher
(27170807101)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MHALSAPUR
, SAILU
(27170805201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANOBA WANGWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAWALGAON
(27170807101)
Parbhani
SAILU
ZPPS RAWALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAJENDRA BHOITE
(0691053)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS GOHEGAON , SAILU
Teacher
(27170802201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS HADGAON KH.
, SAILU
(27170802801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAJENDRA BHOITE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GOHEGAON
(27170802201)
Parbhani
SAILU
ZPPS GOHEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KISHOR PAWAR
(0823613)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS KARAJKHEDA CAMP
Teacher
, SAILU
std(1-4/5)
(27170803702)

sf
e

अ. .

ZPPS KHUJADA
, PURNA
(27170705101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KISHOR PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KARAJKHEDA CAMP
(27170803702)
Parbhani
SAILU
ZPPS KARAJKHEDA CAMP

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAHADEV CHOKANPALE
(0172302)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MHALSAPUR , SAILU
Teacher
(27170805201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KUNDI , SAILU
(27170804701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHADEV CHOKANPALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MHALSAPUR
(27170805201)
Parbhani
SAILU
ZPPS MHALSAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAROTI KAPATE
(0228377)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPRULA , SAILU
(27170806501)

ZPPS DEOGAON
PHATA , SAILU
(27170801301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAROTI KAPATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPRULA
(27170806501)
Parbhani
SAILU
ZPPS PIMPRULA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PANDURANG GANGE
(0228604)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MHALSAPUR , SAILU
Teacher
(27170805201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS RAJA , SAILU
(27170806601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDURANG GANGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MHALSAPUR
(27170805201)
Parbhani
SAILU
ZPPS MHALSAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRALHAD HUMBE
(0686371)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KARAJKHEDA , SAILU
Teacher
(27170803701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DHANEGAON
, SAILU
(27170801501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRALHAD HUMBE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KARAJKHEDA
(27170803701)
Parbhani
SAILU
ZPPS KARAJKHEDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAILA KALSHETTI
(0813622)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPRULA , SAILU
(27170806501)

ZILLA PARISHAD
PRIMARY SCHOOL
JAMB , PARHBANI
(27170504001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAILA KALSHETTI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPRULA
(27170806501)
Parbhani
SAILU
ZPPS PIMPRULA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SOMANATH SOLANKE
(0228606)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BRAHMANGAON
ZPPS MHALSAPUR , SAILU
Teacher
P.C. , SAILU
(27170805201)
std(1-4/5)
(27170800702)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SOMANATH SOLANKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MHALSAPUR
(27170805201)
Parbhani
SAILU
ZPPS MHALSAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUREKHA BHOSLE
(0794139)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HADGAON KH.
, SAILU
(27170802801)

ZPPS KUNDI , SAILU
(27170804701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUREKHA BHOSLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HADGAON KH.
(27170802801)
Parbhani
SAILU
ZPPS HADGAON KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SURYAKANT GANACHARYA
(0228648)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WAKI , SAILU
(27170808801)

ZPPS PIMPRI BU
, SAILU
(27170806201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURYAKANT GANACHARYA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WAKI
(27170808801)
Parbhani
SAILU
ZPPS WAKI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TULSHIRAM BAHATRE
(0686372)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KARAJKHEDA , SAILU
Teacher
(27170803701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS PIMPRULA
, SAILU
(27170806501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TULSHIRAM BAHATRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KARAJKHEDA
(27170803701)
Parbhani
SAILU
ZPPS KARAJKHEDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIJAY JOSHI
(0228613)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MHALSAPUR , SAILU
Teacher
(27170805201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DHANEGAON
, SAILU
(27170801501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAY JOSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MHALSAPUR
(27170805201)
Parbhani
SAILU
ZPPS MHALSAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIKAS KADAM
(0702389)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HADGAON KH.
, SAILU
(27170802801)

ZPHS DEOULGAON
GATH , SAILU
(27170801401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIKAS KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HADGAON KH.
(27170802801)
Parbhani
SAILU
ZPPS HADGAON KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

YUNUSKHAN PATHAN
(0228655)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WAKI , SAILU
(27170808801)

ZPPS TIDI
PIMPALGAON , SAILU
(27170808601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

YUNUSKHAN PATHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WAKI
(27170808801)
Parbhani
SAILU
ZPPS WAKI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MEERA SONWANE
(0793792)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZP NEW P.S. SAILU , SAILU
(27170807503)

ZPPS DIGRAS J.
, SAILU
(27170801801)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEERA SONWANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZP NEW P.S. SAILU
(27170807503)
Parbhani
SAILU
ZP NEW P.S. SAILU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SAMBHAJI KHANDARE
(0518224)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS ZODGAON , SAILU
(27170809101)

ZPPS SAMSAPUR
, PARHBANI
(27170509301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAMBHAJI KHANDARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS ZODGAON
(27170809101)
Parbhani
SAILU
ZPPS ZODGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

DATTATRAY CHOUDHARI
(0518201)

Headmaster

ZPPS ZODGAON , SAILU
(27170809101)

CPS WALOOR , SAILU
(27170809001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DATTATRAY CHOUDHARI.
(Headmaster)
ZPPS ZODGAON
(27170809101)
Parbhani
SAILU
ZPPS ZODGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

VASANT DASALKAR
(0793780)

Headmaster

ZP NEW P.S. SAILU , SAILU
(27170807503)

ZPPS MHALSAPUR
, SAILU
(27170805201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VASANT DASALKAR.
(Headmaster)
ZP NEW P.S. SAILU
(27170807503)
Parbhani
SAILU
ZP NEW P.S. SAILU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANJALI AADTE
(0793797)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZP NEW P.S. SAILU , SAILU
Teacher
(27170807503)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANJALI AADTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZP NEW P.S. SAILU
(27170807503)
Parbhani
SAILU
ZP NEW P.S. SAILU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANOBA NIVALKAR
(0695829)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DIGRAS KH. , SAILU
Teacher
(27170801701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS MOREGAON
, SAILU
(27170805301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANOBA NIVALKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DIGRAS KH.
(27170801701)
Parbhani
SAILU
ZPPS DIGRAS KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GIRISH BORGAONKAR
(0689344)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KAWADDHAN , SAILU
Teacher
(27170803601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS GOHEGAON
, SAILU
(27170802201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GIRISH BORGAONKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KAWADDHAN
(27170803601)
Parbhani
SAILU
ZPPS KAWADDHAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JAISHREE TEKALE
(0204463)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RAJWADI , SAILU
(27170806801)

CPS CHIKALTHANA
BK , SAILU
(27170801001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAISHREE TEKALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAJWADI
(27170806801)
Parbhani
SAILU
ZPPS RAJWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JANARDHAN DHAMANGAVE
(0204222)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KAWADDHAN , SAILU
Teacher
(27170803601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS GOHEGAON
, SAILU
(27170802201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JANARDHAN DHAMANGAVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KAWADDHAN
(27170803601)
Parbhani
SAILU
ZPPS KAWADDHAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 AMBHURE
(0294765)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DIGRAS BU. , SAILU
Teacher
(27170801601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS NIPANI TAKLI
, SAILU
(27170805701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH AMBHURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DIGRAS BU.
(27170801601)
Parbhani
SAILU
ZPPS DIGRAS BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAVIKUMAR RANJAWE
(0824122)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DIGRAS KH. , SAILU
Teacher
(27170801701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS NAGTHANA
, SAILU
(27170805501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAVIKUMAR RANJAWE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DIGRAS KH.
(27170801701)
Parbhani
SAILU
ZPPS DIGRAS KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANJIVKUMAR SAKHARE
(0204473)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RAJWADI , SAILU
(27170806801)

ZPPS MHALSAPUR
, SAILU
(27170805201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJIVKUMAR SAKHARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAJWADI
(27170806801)
Parbhani
SAILU
ZPPS RAJWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SATYABHAMA GIRI
(0294838)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DIGRAS BU. , SAILU
Teacher
(27170801601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS MANWATH
, MANWAT
(27170302201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SATYABHAMA GIRI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DIGRAS BU.
(27170801601)
Parbhani
SAILU
ZPPS DIGRAS BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIJAY CHIKTE
(0791844)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
Zilla parishad central
ZPPS RAJWADI , SAILU
Teacher
primary school sailu , SAILU
(27170806801)
std(1-4/5)
(27170807501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAY CHIKTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Zilla parishad central primary school sailu
(27170807501)
Parbhani
SAILU
Zilla parishad central primary school sailu

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ABDUL MUJEEB ABDUL
(0793352)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPCPS SAILU(URDU)
, SAILU
(27170807563)

ZP CPS KANYA
GANGAKHED (URDU)
, GANGAKHED
(27170103171)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ABDUL MUJEEB ABDUL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS SAILU(URDU)
(27170807563)
Parbhani
SAILU
ZPCPS SAILU(URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ABDUL RAHMAN
MAHMOOD
(0700221)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPCPS SAILU(URDU)
, SAILU
(27170807563)

ZP CPS BRANCH
PATHRI (URDU)
, PATHRI
(27170603748)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ABDUL RAHMAN MAHMOOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS SAILU(URDU)
(27170807563)
Parbhani
SAILU
ZPCPS SAILU(URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SALEHA PARVEEN ABDUL
(0794737)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPCPS SAILU(URDU)
, SAILU
(27170807563)

ZPCPS GRILS URDU
, SAILU
(27170807562)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SALEHA PARVEEN ABDUL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS SAILU(URDU)
(27170807563)
Parbhani
SAILU
ZPCPS SAILU(URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

DUGAMBAR LAGAD
(0226495)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS WALOOR , SAILU
(27170809001)

ZPPS SONNA , SAILU
(27170808201)

sf
e
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DUGAMBAR LAGAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS WALOOR
(27170809001)
Parbhani
SAILU
CPS WALOOR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

GANESH RONGE
(0700921)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS WALOOR , SAILU
(27170809001)

ZPPS RAIPUR , SAILU
(27170807201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH RONGE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS WALOOR
(27170809001)
Parbhani
SAILU
CPS WALOOR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KISHOR SOLANKE
(0811946)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS WALOOR , SAILU
(27170809002)

ZPHS KOLHA
, MANWAT
(27170301902)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KISHOR SOLANKE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS WALOOR
(27170809002)
Parbhani
SAILU
ZPHS WALOOR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SATTAR SHAIKH
(0811944)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS WALOOR , SAILU
(27170809002)

ZPHS DUDHGAON
, JINTUR
(27170204002)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SATTAR SHAIKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS WALOOR
(27170809002)
Parbhani
SAILU
ZPHS WALOOR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

UNUS QURESHI
(0701933)

Headmaster

ZPPS PARDI , SAILU
(27170806001)

ZPPS IRALAD
, MANWAT
(27170301101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UNUS QURESHI.
(Headmaster)
ZPPS PARDI
(27170806001)
Parbhani
SAILU
ZPPS PARDI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BABY RATHOD
(0806194)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PARDI , SAILU
(27170806001)

ZPPS NANDGAON
, SAILU
(27170805401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABY RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PARDI
(27170806001)
Parbhani
SAILU
ZPPS PARDI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALIRAM DHARNE
(0378169)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS BRAHMANGAON P.C.
CPS WALOOR , SAILU
Teacher
, SAILU
(27170809001)
std(1-4/5)
(27170800702)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALIRAM DHARNE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BRAHMANGAON P.C.
(27170800702)
Parbhani
SAILU
ZPPS BRAHMANGAON P.C.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KURHE
(0292666)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RAJURA , SAILU
(27170806701)

ZPPS FUKATGAON
, PURNA
(27170702601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH KURHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAJURA
(27170806701)
Parbhani
SAILU
ZPPS RAJURA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADHUKAR KATARE
(0380461)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS BRAHMANGAON P.C.
Teacher
, SAILU
std(1-4/5)
(27170800702)

sf
e

अ. .

ZPPS DEOGAON
PHATA , SAILU
(27170801301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHUKAR KATARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BRAHMANGAON P.C.
(27170800702)
Parbhani
SAILU
ZPPS BRAHMANGAON P.C.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAHANANDA PANCHAL
(0700909)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS WALOOR , SAILU
(27170809001)

ZPPS DHENGALI
PIMPALGAON , SAILU
(27170809201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHANANDA PANCHAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS WALOOR
(27170809001)
Parbhani
SAILU
CPS WALOOR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NALU WANKHEDE
(0247255)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BORGAON (J) , SAILU
Teacher
(27170800401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS KANYA PINGLI
, PARHBANI
(27170508101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NALU WANKHEDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORGAON (J)
(27170800401)
Parbhani
SAILU
ZPPS BORGAON (J)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRIYATAMA GORE
(0309995)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS WALOOR , SAILU
(27170809001)

ZPPS RAJWADI , SAILU
(27170806801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRIYATAMA GORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS WALOOR
(27170809001)
Parbhani
SAILU
CPS WALOOR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJESH KANHEKAR
(0226423)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RAJA , SAILU
(27170806601)

ZPPS HISSI , SAILU
(27170803101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJESH KANHEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAJA
(27170806601)
Parbhani
SAILU
ZPPS RAJA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SADASHIV MULI
(0367014)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RAJA , SAILU
(27170806601)

CPS DASALA , SAILU
(27170801201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SADASHIV MULI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAJA
(27170806601)
Parbhani
SAILU
ZPPS RAJA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANJIV KHANDADE
(0702116)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DUGHRA , SAILU
(27170801901)

ZPPS BOTHI
, GANGAKHED
(27170100501)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJIV KHANDADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DUGHRA
(27170801901)
Parbhani
SAILU
ZPPS DUGHRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAM RUPNAR
(0372430)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WALOOR , SAILU
(27170809003)

ZPPS PARDI , SAILU
(27170806001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAM RUPNAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WALOOR
(27170809003)
Parbhani
SAILU
ZPPS WALOOR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

YASHODA SAMALE
(0810744)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WALOOR , SAILU
(27170809003)

CPS DASALA , SAILU
(27170801201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

YASHODA SAMALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WALOOR
(27170809003)
Parbhani
SAILU
ZPPS WALOOR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RANGREZ AB. JAMEEL
RANGREZ
(0793369)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS WALOOR URDU
, SAILU
(27170809012)

ZPPS TADBORGAON
(URDU , MANWAT
(27170304603)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RANGREZ AB. JAMEEL RANGREZ.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS WALOOR URDU
(27170809012)
Parbhani
SAILU
ZPPS WALOOR URDU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KHAJAMUSLEHUDDINARSHAD Under Graduate
KHAJA
Teacher
(0698929)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

ZPPS WALOOR URDU
, SAILU
(27170809012)

ZPPS TADBORGAON
(URDU , MANWAT
(27170304603)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KHAJAMUSLEHUDDINARSHAD KHAJA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WALOOR URDU
(27170809012)
Parbhani
SAILU
ZPPS WALOOR URDU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PARVEEN SULTANA
PATHAN
(0794723)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WALOOR URDU
, SAILU
(27170809012)

ZPCPS GRILS URDU
, SAILU
(27170807562)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PARVEEN SULTANA PATHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WALOOR URDU
(27170809012)
Parbhani
SAILU
ZPPS WALOOR URDU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAMEEM PATHAN
(0695209)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WALOOR URDU
, SAILU
(27170809012)

ZPPS URDU UKHLAD
, PARHBANI
(27170511902)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAMEEM PATHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WALOOR URDU
(27170809012)
Parbhani
SAILU
ZPPS WALOOR URDU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BALASAHEB PANDIT
(0129694)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS DEOULGAON GATH
, SAILU
(27170801401)

ZPPS SIRALA , SAILU
(27170807601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALASAHEB PANDIT.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS DEOULGAON GATH
(27170801401)
Parbhani
SAILU
ZPHS DEOULGAON GATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BAPURAO KAMBLE
(0036178)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS HISSI , SAILU
(27170803101)

ZPPS KALMULA
, PURNA
(27170703801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BAPURAO KAMBLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS HISSI
(27170803101)
Parbhani
SAILU
ZPPS HISSI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MADHAV HADULE
(0687557)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS GUGLIDHAMANGAON
, SAILU
(27170802402)

ZPPS DEVEGAON
, PATHRI
(27170601101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHAV HADULE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS GUGLIDHAMANGAON
(27170802402)
Parbhani
SAILU
ZPHS GUGLIDHAMANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MANJUSHA NILAWAR
(0445979)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS TIDI PIMPALGAON
, SAILU
(27170808601)

CPS CHIKALTHANA
BK , SAILU
(27170801001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANJUSHA NILAWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS TIDI PIMPALGAON
(27170808601)
Parbhani
SAILU
ZPPS TIDI 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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MOHAN KOTTAWAR
(0445958)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS TIDI PIMPALGAON
, SAILU
(27170808601)

ZPPS RAWALGAON
, SAILU
(27170807101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MOHAN KOTTAWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS TIDI PIMPALGAON
(27170808601)
Parbhani
SAILU
ZPPS TIDI 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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PADMAKAR GAUNDGE
(0323839)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS DASALA , SAILU
(27170801201)

ZPHS DEOULGAON
GATH , SAILU
(27170801401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PADMAKAR GAUNDGE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS DASALA
(27170801201)
Parbhani
SAILU
CPS DASALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHIVSHANKAR AUSEKAR
(0129740)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS DEOULGAON GATH
, SAILU
(27170801401)

ZPPS HADGAON KH.
, SAILU
(27170802801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVSHANKAR AUSEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS DEOULGAON GATH
(27170801401)
Parbhani
SAILU
ZPHS DEOULGAON GATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

SUREKHA TEKALE
(0002136)

Graduate
Teacher
std(6-8)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPHS GUGLIDHAMANGAON
Z P H S PATHRI
, SAILU
(MARATHI) , PATHRI
(27170802402)
(27170603707)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUREKHA TEKALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS GUGLIDHAMANGAON
(27170802402)
Parbhani
SAILU
ZPHS GUGLIDHAMANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

BHAUSAHEB RAUT
(0394837)

Headmaster

ZPPS DEOULGAON GATH
, SAILU
(27170801402)

ZP NEW P.S. SAILU
, SAILU
(27170807503)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHAUSAHEB RAUT.
(Headmaster)
ZPPS DEOULGAON GATH
(27170801402)
Parbhani
SAILU
ZPPS DEOULGAON GATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

PADMAKAR JADHAV
(0323843)

Headmaster

CPS DASALA , SAILU
(27170801201)

ZPPS DEOULGAON
GATH , SAILU
(27170801402)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PADMAKAR JADHAV.
(Headmaster)
CPS DASALA
(27170801201)
Parbhani
SAILU
CPS DASALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

VINAYKUMAR
WAAGHMARE
(0823626)

Headmaster

ZPPS KHAWNI PIMPRI
, SAILU
(27170804201)

ZPPS NIPANI TAKLI
, SAILU
(27170805701)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VINAYKUMAR WAAGHMARE.
(Headmaster)
ZPPS KHAWNI PIMPRI
(27170804201)
Parbhani
SAILU
ZPPS KHAWNI PIMPRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AABASAHEB LONDHE
(0385483)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS GUGLIDHAMANGAON
Teacher
, SAILU
std(1-4/5)
(27170802401)

sf
e
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ZPPS GOMEWAKDI
, SAILU
(27170802301)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AABASAHEB LONDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GUGLIDHAMANGAON
(27170802401)
Parbhani
SAILU
ZPPS GUGLIDHAMANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ABDUL RAZZAK SAYAD
(0794459)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS DEOULGAON GATH
Teacher
, SAILU
std(1-4/5)
(27170801402)

sf
e

अ. .

ZPPS AMBEDKAR
NAGAR , PURNA
(27170707503)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ABDUL RAZZAK SAYAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEOULGAON GATH
(27170801402)
Parbhani
SAILU
ZPPS DEOULGAON GATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANJALI DESHMUKH
(0323684)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS DASALA , SAILU
(27170801201)

ZPPS WALOOR , SAILU
(27170809003)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANJALI DESHMUKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS DASALA
(27170801201)
Parbhani
SAILU
CPS DASALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DATTATRAY BHANDE
(0209801)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MALETAKLI , SAILU
Teacher
(27170805101)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KARAJKHEDA
, SAILU
(27170803701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DATTATRAY BHANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MALETAKLI
(27170805101)
Parbhani
SAILU
ZPPS MALETAKLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DIPAK KANDEKAR
(0484070)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPHS DEOULGAON GATH
Teacher
, SAILU
std(1-4/5)
(27170801401)

sf
e

अ. .

ZPPS RAIPUR , SAILU
(27170807201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DIPAK KANDEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS DEOULGAON GATH
(27170801401)
Parbhani
SAILU
ZPHS DEOULGAON GATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

IMAM SHAIKH
(0323864)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS DASALA , SAILU
(27170801201)

ZPPS DHARKHED
, GANGAKHED
(27170101601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

IMAM SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS DASALA
(27170801201)
Parbhani
SAILU
CPS DASALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAGNATH KALKOTE
(0130689)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HISSI , SAILU
(27170803101)

ZPPS KUNDI , SAILU
(27170804701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAGNATH KALKOTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HISSI
(27170803101)
Parbhani
SAILU
ZPPS HISSI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KADAM
(0531352)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS DEOULGAON GATH
Teacher
, SAILU
std(1-4/5)
(27170801402)

sf
e

अ. .

Zilla parishad central
primary school sailu
, SAILU
(27170807501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEOULGAON GATH
(27170801402)
Parbhani
SAILU
ZPPS DEOULGAON GATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRATHVIRAJ DHARME
(0391876)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPHS GUGLIDHAMANGAON CPS KEKARJAWALA
Teacher
, SAILU
, MANWAT
std(1-4/5)
(27170802402)
(27170301701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRATHVIRAJ DHARME.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS GUGLIDHAMANGAON
(27170802402)
Parbhani
SAILU
ZPHS GUGLIDHAMANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 BORADE
(0058528)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS LADNANDRA , SAILU
Teacher
(27170804901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS
SARWODAINAGAR
, SAILU
(27170807506)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

REKHA BORADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS LADNANDRA
(27170804901)
Parbhani
SAILU
ZPPS LADNANDRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 BIRAJDAR
(0323817)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS DASALA , SAILU
(27170801201)

Z.P.P.S. KHERDA
, SAILU
(27170804301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY BIRAJDAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS DASALA
(27170801201)
Parbhani
SAILU
CPS DASALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 LANDGE
(0323859)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS DASALA , SAILU
(27170801201)

ZPPS MOREGAON
, SAILU
(27170805301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI LANDGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS DASALA
(27170801201)
Parbhani
SAILU
CPS DASALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUBHASH PANDIT
(0509442)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TIDI PIMPALGAON
, SAILU
(27170808601)

ZPPS HISSI , SAILU
(27170803101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUBHASH PANDIT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TIDI PIMPALGAON
(27170808601)
Parbhani
SAILU
ZPPS TIDI 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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 DIWATE
(0823516)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHINDE TAKLI
, SAILU
(27170807701)

ZPPS AHER BORGAON
, SAILU
(27170800101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNIL DIWATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHINDE TAKLI
(27170807701)
Parbhani
SAILU
ZPPS SHINDE TAKLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 NAVALE
(0440198)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS RAMNAGAR , SAILU
Teacher
(27170801202)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS JAWLA , SAILU
(27170803201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNIL NAVALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAMNAGAR
(27170801202)
Parbhani
SAILU
ZPPS RAMNAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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 SHIRAL
(0037209)

Headmaster

ZPPS BORKINI , SAILU
(27170800501)

CPS CHIKALTHANA
BK , SAILU
(27170801001)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABAN SHIRAL.
(Headmaster)
ZPPS BORKINI
(27170800501)
Parbhani
SAILU
ZPPS BORKINI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANIL PAWAR
(0691889)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DEOGAON PHATA
, SAILU
(27170801301)

ZPPS KAJALI ROHINA
, SAILU
(27170803401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANIL PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEOGAON PHATA
(27170801301)
Parbhani
SAILU
ZPPS DEOGAON PHATA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHARAT MOGAL
(0056815)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS NANDGAON , SAILU
Teacher
(27170805401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS KUNDI , SAILU
(27170804701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHARAT MOGAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NANDGAON
(27170805401)
Parbhani
SAILU
ZPPS NANDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANOHAR GAIKWAD
(0350540)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS NANDGAON , SAILU
Teacher
(27170805401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DIGRAS BU.
, SAILU
(27170801601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANOHAR GAIKWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NANDGAON
(27170805401)
Parbhani
SAILU
ZPPS NANDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NATHA KHANDARE
(0691668)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DEOGAON PHATA
, SAILU
(27170801301)

ZPPS SAKHARTALA
, JINTUR
(27170214301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NATHA KHANDARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEOGAON PHATA
(27170801301)
Parbhani
SAILU
ZPPS DEOGAON PHATA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANDEEP KALE
(0692307)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DEOGAON PHATA
, SAILU
(27170801301)

ZPPS BORKINI , SAILU
(27170800501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANDEEP KALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEOGAON PHATA
(27170801301)
Parbhani
SAILU
ZPPS DEOGAON PHATA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHIVSAMB MUKKANWAR
(0808151)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BORKINI , SAILU
(27170800501)

ZPPS MANKESHWAR
, JINTUR
(27170210801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVSAMB MUKKANWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORKINI
(27170800501)
Parbhani
SAILU
ZPPS BORKINI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ANURADHA GORE
(0802760)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KUNDI , SAILU
(27170804701)

ZPPS HISSI , SAILU
(27170803101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANURADHA GORE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KUNDI
(27170804701)
Parbhani
SAILU
ZPPS KUNDI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

EKNATH JADHAV
(0198431)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS NIPANI TAKLI , SAILU
(27170805701)

ZPPS ZODGAON
, SAILU
(27170809101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

EKNATH JADHAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS NIPANI TAKLI
(27170805701)
Parbhani
SAILU
ZPPS NIPANI TAKLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KASHINATH RATNAPARKHI
(0419726)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DHENGALI
PIMPALGAON , SAILU
(27170809201)

ZP NEW P.S. SAILU
, SAILU
(27170807503)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KASHINATH RATNAPARKHI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DHENGALI PIMPALGAON
(27170809201)
Parbhani
SAILU
ZPPS DHENGALI 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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KIRTI AMBEKAR
(0802764)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KUNDI , SAILU
(27170804701)

CPS DASALA , SAILU
(27170801201)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KIRTI AMBEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KUNDI
(27170804701)
Parbhani
SAILU
ZPPS KUNDI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

KRISHNA PURNALE
(0289957)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS NIPANI TAKLI , SAILU
(27170805701)

ZPPS RAWA , SAILU
(27170806901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KRISHNA PURNALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS NIPANI TAKLI
(27170805701)
Parbhani
SAILU
ZPPS NIPANI TAKLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MADHAVI KAUSADIKAR
(0695602)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DHENGALI
PIMPALGAON , SAILU
(27170809201)

ZPHS
GUGLIDHAMANGAON
, SAILU
(27170802402)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHAVI KAUSADIKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DHENGALI PIMPALGAON
(27170809201)
Parbhani
SAILU
ZPPS DHENGALI 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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

MEENA DAHIBHATE
(0237659)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS HAMALWADI , SAILU
(27170807504)

ZPPS KUNDI , SAILU
(27170804701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEENA DAHIBHATE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS HAMALWADI
(27170807504)
Parbhani
SAILU
ZPPS HAMALWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAMRAO BOBADE
(0810023)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS GIRLS SAILU , SAILU
(27170807502)

ZPPS HADGAON KH.
, SAILU
(27170802801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMRAO BOBADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS GIRLS SAILU
(27170807502)
Parbhani
SAILU
CPS GIRLS SAILU

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUDHAKAR TAYNAK
(0523725)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DIGRAS J. , SAILU
(27170801801)

ZPPS BORGAVAN
, PATHRI
(27170600701)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUDHAKAR TAYNAK.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DIGRAS J.
(27170801801)
Parbhani
SAILU
ZPPS DIGRAS J.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

ARUN VAIDYA
(0523643)

Headmaster

ZPPS DIGRAS J. , SAILU
(27170801801)

ZPPS RAWA , SAILU
(27170806901)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARUN VAIDYA.
(Headmaster)
ZPPS DIGRAS J.
(27170801801)
Parbhani
SAILU
ZPPS DIGRAS J.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

RAM MAIFAL
(0793354)

Headmaster

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPPS NIPANI TAKLI , SAILU ZPPS PARDI , SAILU
(27170805701)
(27170806001)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAM MAIFAL.
(Headmaster)
ZPPS NIPANI TAKLI
(27170805701)
Parbhani
SAILU
ZPPS NIPANI TAKLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

BABASAHEB KASHTE
(0169449)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS CHIKALTHANA BK
, SAILU
(27170801001)

ZPHS WALOOR
, SAILU
(27170809002)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABASAHEB KASHTE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS CHIKALTHANA BK
(27170801001)
Parbhani
SAILU
CPS CHIKALTHANA BK

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SUREKHA DEV
(0700338)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS CHIKALTHANA KH.
, SAILU
(27170801101)

ZPPS NIPANI TAKLI
, SAILU
(27170805701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUREKHA DEV.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS CHIKALTHANA KH.
(27170801101)
Parbhani
SAILU
ZPPS CHIKALTHANA KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

KASHINATH KHANDAPURE
(0395393)

Headmaster

ZPPS KANHEGAON
, SONPETH
(27170901601)

ZPCPS NARWADI
, SONPETH
(27170904801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KASHINATH KHANDAPURE.
(Headmaster)
ZPPS KANHEGAON
(27170901601)
Parbhani
SONPETH
ZPPS KANHEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

MADHUKAR SHASTRI
(0221691)

Headmaster

ZPPS SAIKHEDA , SONPETH
(27170903501)

ZPPS PIMPRI ZOLA
, GANGAKHED
(27170107701)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHUKAR SHASTRI.
(Headmaster)
ZPPS SAIKHEDA
(27170903501)
Parbhani
SONPETH
ZPPS SAIKHEDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAZIYA BEGUM SHAIKH
(0503184)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate Z P P S SHELGAON (URDU) ZPPS URDU MAMTA
Teacher
, SONPETH
NAGAR , GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170903209)
(27170103103)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAZIYA BEGUM SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z P P S SHELGAON (URDU)
(27170903209)
Parbhani
SONPETH
Z P P S SHELGAON (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

WASIMUDDIN SHAIKH
(0802904)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate Z P P S SHELGAON (URDU)
Teacher
, SONPETH
std(1-4/5)
(27170903209)

sf
e

अ. .

ZPPS JAITAPUR
MOHALLA PATHRI
, PATHRI
(27170603743)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

WASIMUDDIN SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z P P S SHELGAON (URDU)
(27170903209)
Parbhani
SONPETH
Z P P S SHELGAON (URDU)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ASHOK KULKARNI
(0700024)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS UKKADGAON M.
, SONPETH
(27170904001)

ZPPS NAIKOTA
, SONPETH
(27170902501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHOK KULKARNI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS UKKADGAON M.
(27170904001)
Parbhani
SONPETH
ZPPS UKKADGAON M.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

GANESH TODKAR
(0700070)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS UKHLI , SONPETH
(27170903901)

ZPPS BONDARGAON
, SONPETH
(27170900801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH TODKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS UKHLI
(27170903901)
Parbhani
SONPETH
ZPPS UKHLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

SHAILA JADHAV
(0696619)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS UKKADGAON M.
, SONPETH
(27170904001)

ZPPS KARAM
, SONPETH
(27170901801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAILA JADHAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS UKKADGAON M.
(27170904001)
Parbhani
SONPETH
ZPPS UKKADGAON M.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VILAS JOSHI
(0693020)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KARAM , SONPETH
(27170901801)

ZPPS MANNATH
NAGAR GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103122)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VILAS JOSHI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KARAM
(27170901801)
Parbhani
SONPETH
ZPPS KARAM

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANAND JADHAV
(0700015)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UKHLI , SONPETH
(27170903901)

ZPPS KARAM
, SONPETH
(27170901801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANAND JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UKHLI
(27170903901)
Parbhani
SONPETH
ZPPS UKHLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

CHIMA BHADADE
(0810442)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NARWATWADI
, SONPETH
(27170902601)

ZPPS PARADHWADI
, SONPETH
(27170902701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

CHIMA BHADADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NARWATWADI
(27170902601)
Parbhani
SONPETH
ZPPS NARWATWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DATTATRAYA BANDGAR
(0694680)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UKHLI BU. TANDA
, SONPETH
(27170904101)

ZPPS UKHLI
, SONPETH
(27170903901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DATTATRAYA BANDGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UKHLI BU. TANDA
(27170904101)
Parbhani
SONPETH
ZPPS UKHLI BU. TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HANUMANT PAWAR
(0700600)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UKKADGAON M.
, SONPETH
(27170904001)

ZPPS WADGAON
, SONPETH
(27170903801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HANUMANT PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UKKADGAON M.
(27170904001)
Parbhani
SONPETH
ZPPS UKKADGAON M.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

HARIDAS DHAKANE
(0806795)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PARADHWADI
, SONPETH
(27170902701)

ZPPS BUKTARWADI
VASAHAT , SONPETH
(27170905301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HARIDAS DHAKANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PARADHWADI
(27170902701)
Parbhani
SONPETH
ZPPS PARADHWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JANARDHAN NAGARGOJE
(0823404)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BUKTARWADI
, SONPETH
(27170900201)

ZPPS BUKTARWADI
VASAHAT , SONPETH
(27170905301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JANARDHAN NAGARGOJE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BUKTARWADI
(27170900201)
Parbhani
SONPETH
ZPPS BUKTARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MEHRAJODDIN SHAIKH
(0806574)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UKHLI , SONPETH
(27170903901)

ZPPS DIGHOL E.
, SONPETH
(27170900601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEHRAJODDIN SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UKHLI
(27170903901)
Parbhani
SONPETH
ZPPS UKHLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NARSING AGLAVE
(0693017)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KARAM , SONPETH
Teacher
(27170901801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS UKHLI
, SONPETH
(27170903901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NARSING AGLAVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KARAM
(27170901801)
Parbhani
SONPETH
ZPPS KARAM

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRATAP BIRAJDAR
(0093703)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

ZPPS UKHLI , SONPETH
(27170903901)

ZILLA PARISHAD
PRIMARY SCHOOL
CHUKARPIMPRI
, SONPETH
(27170900401)

r

1

िशकाचे नाव

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRATAP BIRAJDAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UKHLI
(27170903901)
Parbhani
SONPETH
ZPPS UKHLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAM MUSLE
(0823403)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BUKTARWADI
, SONPETH
(27170900201)

ZPPS VITHALWADI
, GANGAKHED
(27170111201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAM MUSLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BUKTARWADI
(27170900201)
Parbhani
SONPETH
ZPPS BUKTARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMAKANT MORE
(0823397)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PARADHWADI
, SONPETH
(27170902701)

ZPPS KARAM
, SONPETH
(27170901801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMAKANT MORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PARADHWADI
(27170902701)
Parbhani
SONPETH
ZPPS PARADHWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHAILAJA SARDE
(0693012)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KARAM , SONPETH
Teacher
(27170901801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SHIVAJI NAGAR
, GANGAKHED
(27170109801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAILAJA SARDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KARAM
(27170901801)
Parbhani
SONPETH
ZPPS KARAM

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 PURI
(0806295)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UKHLI , SONPETH
(27170903901)

ZPPS PORWAD
, PARHBANI
(27170508401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNIL PURI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UKHLI
(27170903901)
Parbhani
SONPETH
ZPPS UKHLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUVARNMALA GIRAM
(0696583)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UKKADGAON M.
, SONPETH
(27170904001)

ZPPS DIGHOL E.
, SONPETH
(27170900601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUVARNMALA GIRAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UKKADGAON M.
(27170904001)
Parbhani
SONPETH
ZPPS UKKADGAON M.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VANKATI DHAKANE
(0693014)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KARAM , SONPETH
Teacher
(27170901801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS UKKADGAON M.
, SONPETH
(27170904001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VANKATI DHAKANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KARAM
(27170901801)
Parbhani
SONPETH
ZPPS KARAM

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VITHAL MANDE
(0693016)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KARAM , SONPETH
Teacher
(27170901801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS RAM NAGAR
TANDA , GANGAKHED
(27170108701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VITHAL MANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KARAM
(27170901801)
Parbhani
SONPETH
ZPPS KARAM

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

WAJIDKHAN PATHAN
(0205550)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS LOKARWADI
, SONPETH
(27170901901)

ZPPS DIGHOL E.
TANDA , SONPETH
(27170900602)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

WAJIDKHAN PATHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS LOKARWADI
(27170901901)
Parbhani
SONPETH
ZPPS LOKARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ASHA GADEKAR
(0701808)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS NILA , SONPETH
(27170902801)

ZPPS KARAM
, SONPETH
(27170901801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHA GADEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS NILA
(27170902801)
Parbhani
SONPETH
ZPPS NILA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PRAKASH MUNDHE
(0701804)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS NILA , SONPETH
(27170902801)

CPS KANYA
GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAKASH MUNDHE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS NILA
(27170902801)
Parbhani
SONPETH
ZPPS NILA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RUSHI DAKE
(0380930)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS WADGAON
, SONPETH
(27170903801)

ZPPS AWALGAON
, SONPETH
(27170900101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RUSHI DAKE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS WADGAON
(27170903801)
Parbhani
SONPETH
ZPPS WADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

VENKATESH PECHPHULE
(0167952)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS TIVTHANA , SONPETH
(27170904901)

ZPPS KHOKLEWADI.
, GANGAKHED
(27170105401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VENKATESH PECHPHULE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS TIVTHANA
(27170904901)
Parbhani
SONPETH
ZPPS TIVTHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

SADASHIV DHAPASE
(0167947)

Headmaster

ZPPS TIVTHANA , SONPETH
(27170904901)

ZPPS MALEWADI
, GANGAKHED
(27170106701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SADASHIV DHAPASE.
(Headmaster)
ZPPS TIVTHANA
(27170904901)
Parbhani
SONPETH
ZPPS TIVTHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AWADHUT GIRI
(0167935)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS TIVTHANA , SONPETH
Teacher
(27170904901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS POHUNDUL
, SONPETH
(27170902901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AWADHUT GIRI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TIVTHANA
(27170904901)
Parbhani
SONPETH
ZPPS TIVTHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BANSILAL WAKLE
(0823366)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TIVTHANA TANDA
, SONPETH
(27170904902)

ZPPS MOHALA
, SONPETH
(27170902401)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BANSILAL WAKLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TIVTHANA TANDA
(27170904902)
Parbhani
SONPETH
ZPPS TIVTHANA TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANESHWAR PEKAM
(0810457)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS VANDAN , SONPETH
Teacher
(27170904601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS WADGAON
, SONPETH
(27170903801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANESHWAR PEKAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS VANDAN
(27170904601)
Parbhani
SONPETH
ZPPS VANDAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KUBIR KHANDEKAR
(0823430)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UNDARWADI
, SONPETH
(27170904501)

ZPPS BANPIMPLA
, GANGAKHED
(27170101001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KUBIR KHANDEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UNDARWADI
(27170904501)
Parbhani
SONPETH
ZPPS UNDARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

LAXMAN PISAL
(0794141)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DATTWADI
, SONPETH
(27170902503)

ZPPS NAIKOTA
, SONPETH
(27170902501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

LAXMAN PISAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DATTWADI
(27170902503)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DATTWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADHAV KENDRE
(0140149)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WADGAON
, SONPETH
(27170903801)

ZPPS BORDA
, GANGAKHED
(27170100801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHAV KENDRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WADGAON
(27170903801)
Parbhani
SONPETH
ZPPS WADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAVNATH BADE
(0380913)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WADGAON
, SONPETH
(27170903801)

ZPPS UNDARWADI
, SONPETH
(27170904501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAVNATH BADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WADGAON
(27170903801)
Parbhani
SONPETH
ZPPS WADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAHUL WAGHMARE
(0687299)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS CHUKARPIMPRI
ZPPS NAIKOTA , SONPETH
Teacher
TANDA , SONPETH
(27170902501)
std(1-4/5)
(27170900402)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAHUL WAGHMARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NAIKOTA
(27170902501)
Parbhani
SONPETH
ZPPS NAIKOTA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SADASHIV TORADMAL
(0791753)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DATTWADI
, SONPETH
(27170902503)

ZPPS NARWATWADI
, SONPETH
(27170902601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SADASHIV TORADMAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DATTWADI
(27170902503)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DATTWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SANDIP GIRI
(0381370)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS NAIKOTA , SONPETH
Teacher
(27170902501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS POHUNDUL
, SONPETH
(27170902901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANDIP GIRI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NAIKOTA
(27170902501)
Parbhani
SONPETH
ZPPS NAIKOTA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 PAWAR
(0823427)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHIVPREM NAGAR
, SONPETH
(27170904503)

ZPPS SURALWADI
, GANGAKHED
(27170109201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHIVPREM NAGAR
(27170904503)
Parbhani
SONPETH
ZPPS SHIVPREM NAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 MANGALKAR
(0381372)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS UKKADGAON M.
ZPPS NAIKOTA , SONPETH
Teacher
, SONPETH
(27170902501)
std(1-4/5)
(27170904001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI MANGALKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NAIKOTA
(27170902501)
Parbhani
SONPETH
ZPPS NAIKOTA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUBHASH CHAVAN
(0404272)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS TIVTHANA , SONPETH
Teacher
(27170904901)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS KANYA
GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUBHASH CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TIVTHANA
(27170904901)
Parbhani
SONPETH
ZPPS TIVTHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUNANDA LAHANE
(0817180)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS UNDARWADI
, SONPETH
(27170904501)

ZPPS AKOLI
, GANGAKHED
(27170100101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNANDA LAHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS UNDARWADI
(27170904501)
Parbhani
SONPETH
ZPPS UNDARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VITTHAL THULE
(0810456)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS VANDAN , SONPETH
Teacher
(27170904601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS WADGAON
, SONPETH
(27170903801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VITTHAL THULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS VANDAN
(27170904601)
Parbhani
SONPETH
ZPPS VANDAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

AMARJA BAN
(0395384)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KHADKA , SONPETH
Teacher
(27170902301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS POHANDUL
TANDA , SONPETH
(27170902902)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AMARJA BAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHADKA
(27170902301)
Parbhani
SONPETH
ZPPS KHADKA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANIL SOMWANSHI
(0807804)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANHEGAON
, SONPETH
(27170901601)

ZPPS UKHLI
, SONPETH
(27170903901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANIL SOMWANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANHEGAON
(27170901601)
Parbhani
SONPETH
ZPPS KANHEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHALCHANDRA HOLKAR
(0218415)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TUKARAM TANDA
(NEW) , SONPETH
(27170900504)

ZPPS POHANDUL
TANDA , SONPETH
(27170902902)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHALCHANDRA HOLKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TUKARAM TANDA (NEW)
(27170900504)
Parbhani
SONPETH
ZPPS TUKARAM TANDA (NEW)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DAGDU RATHOD
(0450360)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AWALGAON
, SONPETH
(27170900101)

ZPPS
DHAWALKEWADI
, GANGAKHED
(27170101801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DAGDU RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AWALGAON
(27170900101)
Parbhani
SONPETH
ZPPS AWALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DAIVASHALA DHAPSE
(0823290)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KHADKA , SONPETH
Teacher
(27170902301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BANPIMPLA
, GANGAKHED
(27170101001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DAIVASHALA DHAPSE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHADKA
(27170902301)
Parbhani
SONPETH
ZPPS KHADKA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DEVRAO SHELKE
(0702400)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS JEMLA NAIK TANDA
Teacher
, SONPETH
std(1-4/5)
(27170900501)

sf
e

अ. .

ZPPS TAKALKHOPA
, JINTUR
(27170216501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEVRAO SHELKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS JEMLA NAIK TANDA
(27170900501)
Parbhani
SONPETH
ZPPS JEMLA NAIK TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DHANAJI JADHAV
(0820962)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANHEGAON
, SONPETH
(27170901601)

CPS PADEGAON
, GANGAKHED
(27170108501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DHANAJI JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANHEGAON
(27170901601)
Parbhani
SONPETH
ZPPS KANHEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DHANANJAY MUNDHE
(0380900)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS POHUNDUL
, SONPETH
(27170902901)

ZPPS NANDGAON BU.
, PARHBANI
(27170506501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DHANANJAY MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS POHUNDUL
(27170902901)
Parbhani
SONPETH
ZPPS POHUNDUL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANOBA BHANDE
(0698461)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AWALGAON
, SONPETH
(27170900101)

ZPPS PUYUNI , PALAM
(27170404801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANOBA BHANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AWALGAON
(27170900101)
Parbhani
SONPETH
ZPPS AWALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

LAXMIKANT KULKARNI
(0165698)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BHISEGAON
, SONPETH
(27170900901)

ZPPS NILA , SONPETH
(27170902801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

LAXMIKANT KULKARNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHISEGAON
(27170900901)
Parbhani
SONPETH
ZPPS BHISEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAROTI BALLORE
(0247495)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KORTEK , SONPETH ZPPS PUYUNI , PALAM
Teacher
(27170901701)
(27170404801)
std(1-4/5)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAROTI BALLORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KORTEK
(27170901701)
Parbhani
SONPETH
ZPPS KORTEK

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRADNYANESHWAR
RAMDASI
(0395406)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KHADKA , SONPETH
Teacher
(27170902301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS JEMLA NAIK
TANDA , SONPETH
(27170900501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRADNYANESHWAR RAMDASI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHADKA
(27170902301)
Parbhani
SONPETH
ZPPS KHADKA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 KAVATHALE
(0194868)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AWALGAON
, SONPETH
(27170900101)

ZPPS BUKTARWADI
, SONPETH
(27170900201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJENDRA KAVATHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AWALGAON
(27170900101)
Parbhani
SONPETH
ZPPS AWALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMKISHAN SATPUTE
(0395418)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS POHUNDUL
, SONPETH
(27170902901)

ZPPS DONGARPIMPLA
, GANGAKHED
(27170102801)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMKISHAN SATPUTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS POHUNDUL
(27170902901)
Parbhani
SONPETH
ZPPS POHUNDUL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMPRASAD KADAM
(0425819)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS POHANDUL TANDA
Teacher
, SONPETH
std(1-4/5)
(27170902902)
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ZPPS DHANORA
MOTYA , PURNA
(27170702001)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMPRASAD KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS POHANDUL TANDA
(27170902902)
Parbhani
SONPETH
ZPPS POHANDUL TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SAMADHAN CHILGAR
(0382338)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS POHUNDUL
, SONPETH
(27170902901)

ZPPS KANHEGAON
VASAHAT (NEW)
, SONPETH
(27170901602)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAMADHAN CHILGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS POHUNDUL
(27170902901)
Parbhani
SONPETH
ZPPS POHUNDUL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 LONKAR
(0821117)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS CHUKARPIMPRI
TANDA , SONPETH
(27170900402)

ZPPS DATTWADI
, SONPETH
(27170902503)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANTOSH LONKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS CHUKARPIMPRI TANDA
(27170900402)
Parbhani
SONPETH
ZPPS CHUKARPIMPRI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SHINDE
(0249319)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AWALGAON
, SONPETH
(27170900101)

ZPPS KOTHALA
, SONPETH
(27170901401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANTOSH SHINDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AWALGAON
(27170900101)
Parbhani
SONPETH
ZPPS AWALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHRIRAM NAGARGOJE
(0149755)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS POHANDUL TANDA
Teacher
, SONPETH
std(1-4/5)
(27170902902)

sf
e

अ. .

ZPPS MOHALA
, SONPETH
(27170902401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHRIRAM NAGARGOJE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS POHANDUL TANDA
(27170902902)
Parbhani
SONPETH
ZPPS POHANDUL TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHRIRAM RATHOD
(0486423)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS CHUKARPIMPRI
TANDA , SONPETH
(27170900402)

ZPPS KONDIBA
TANDA , SONPETH
(27170900505)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHRIRAM RATHOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS CHUKARPIMPRI TANDA
(27170900402)
Parbhani
SONPETH
ZPPS CHUKARPIMPRI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SOMNATH BANE
(0820961)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANHEGAON
, SONPETH
(27170901601)

ZPPS AHERWADI
, PURNA
(27170700301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SOMNATH BANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANHEGAON
(27170901601)
Parbhani
SONPETH
ZPPS KANHEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUBHASH MARATHE
(0167951)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MOHALA , SONPETH
Teacher
(27170902401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS PADEGAON
, GANGAKHED
(27170108501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUBHASH MARATHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MOHALA
(27170902401)
Parbhani
SONPETH
ZPPS MOHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SATPUTE
(0425805)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS POHANDUL TANDA
Teacher
, SONPETH
std(1-4/5)
(27170902902)

sf
e

अ. .

ZPPS PIMPLA BATHYA
, PURNA
(27170707001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUREKHA SATPUTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS POHANDUL TANDA
(27170902902)
Parbhani
SONPETH
ZPPS POHANDUL TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

YASHWANT MASKE
(0820949)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANHEGAON
, SONPETH
(27170901601)

ZPPS HARANGUL
, GANGAKHED
(27170104301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

YASHWANT MASKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANHEGAON
(27170901601)
Parbhani
SONPETH
ZPPS KANHEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

OMKAR HAWALDAR
(0178620)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BONDARGAON
, SONPETH
(27170900801)

ZPPS DAHIKHED
, SONPETH
(27170903105)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

OMKAR HAWALDAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BONDARGAON
(27170900801)
Parbhani
SONPETH
ZPPS BONDARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

HANUMANT KEDAR
(0241041)

Headmaster

ZPCPS NARWADI
, SONPETH
(27170904801)

ZPPS TIVTHANA
, SONPETH
(27170904901)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HANUMANT KEDAR.
(Headmaster)
ZPCPS NARWADI
(27170904801)
Parbhani
SONPETH
ZPCPS NARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया शाळांया पसंतीमानुसार यांया
नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PANDURANG SAPKAL
(0347828)

Headmaster

ZPPS DHAMONI , SONPETH
(27170900701)

ZPPS WAGHALA
, PATHRI
(27170605201)
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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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDURANG SAPKAL.
(Headmaster)
ZPPS DHAMONI
(27170900701)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DHAMONI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

RUKHMAJI BHUMKAR
(0700521)

Headmaster

ZPPS DIGHOL E. , SONPETH
(27170900601)

ZPPS HIVRA BU.
, PURNA
(27170703401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RUKHMAJI BHUMKAR.
(Headmaster)
ZPPS DIGHOL E.
(27170900601)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DIGHOL E.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

VINAYAK CHOUDHARY
(0825347)

Headmaster

ZPPS BONDARGAON
, SONPETH
(27170900801)

ZPPS DHAMONI
, SONPETH
(27170900701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VINAYAK CHOUDHARY.
(Headmaster)
ZPPS BONDARGAON
(27170900801)
Parbhani
SONPETH
ZPPS BONDARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANANT DHOBLE
(0823457)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS MUNSHIRAM TANDA
Teacher
, SONPETH
std(1-4/5)
(27170900503)

sf
e

अ. .

ZPPS GOPA
, GANGAKHED
(27170103401)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANT DHOBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MUNSHIRAM TANDA
(27170900503)
Parbhani
SONPETH
ZPPS MUNSHIRAM TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ANIL KEKAN
(0369726)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS GARGOTI TANDA
ZPPS DHAMONI , SONPETH
Teacher
, SONPETH
(27170900701)
std(1-4/5)
(27170902303)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANIL KEKAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHAMONI
(27170900701)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DHAMONI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ARCHANA SURNAR
(0347793)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DHAMONI , SONPETH
Teacher
(27170900701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS KANYA
RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARCHANA SURNAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHAMONI
(27170900701)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DHAMONI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

ASHROBA SAWANT
(0821116)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KOTHALA , SONPETH
Teacher
(27170901401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPHS SONPETH
, SONPETH
(27170903108)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHROBA SAWANT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KOTHALA
(27170901401)
Parbhani
SONPETH
ZPPS KOTHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BABAN DIVE
(0700427)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BONDARGAON
ZPPS DIGHOL E. , SONPETH
Teacher
, SONPETH
(27170900601)
std(1-4/5)
(27170900801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABAN DIVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DIGHOL E.
(27170900601)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DIGHOL E.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI KHEDKAR
(0240612)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPCPS NARWADI
, SONPETH
(27170904801)

ZPPS KHALI TANDA
(NEW) , GANGAKHED
(27170105502)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALAJI KHEDKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS NARWADI
(27170904801)
Parbhani
SONPETH
ZPCPS NARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALAJI MUNDE
(0700426)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DIGHOL E. , SONPETH
Teacher
(27170900601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DIGHOL E.
TANDA , SONPETH
(27170900602)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALAJI MUNDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DIGHOL E.
(27170900601)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DIGHOL E.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALASAHEB MORE
(0241119)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPCPS NARWADI
, SONPETH
(27170904801)

ZPPS DHARKHED
, GANGAKHED
(27170101601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALASAHEB MORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS NARWADI
(27170904801)
Parbhani
SONPETH
ZPCPS NARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALIRAM NAIK
(0241729)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS KOTHALA TANDAanda
Teacher
, SONPETH
std(1-4/5)
(27170901402)

sf
e

अ. .

ZPPS LOKARWADI
, SONPETH
(27170901901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALIRAM NAIK.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KOTHALA TANDAanda
(27170901402)
Parbhani
SONPETH
ZPPS KOTHALA TANDAanda

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BASANWANT
DHONDAPURE
(0688938)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KHAPATPIMPRI
, SONPETH
(27170902101)

ZPPS TAKALWADI
, GANGAKHED
(27170110101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BASANWANT DHONDAPURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHAPATPIMPRI
(27170902101)
Parbhani
SONPETH
ZPPS KHAPATPIMPRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHAGWANT PAWAR
(0697068)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DIGHOL E. TANDA
, SONPETH
(27170900602)

ZPPS NAIKOTA
, SONPETH
(27170902501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHAGWANT PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DIGHOL E. TANDA
(27170900602)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DIGHOL E. TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAUSIYA PATHAN
(0697072)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DIGHOL E. TANDA
, SONPETH
(27170900602)

ZPPS KARAM
, SONPETH
(27170901801)

sf
e
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अ. .
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वर नमूद केलेया बदली पियेची ताकाळ अंमलबजावणी करयाया दृटीने सव संबिं धतांनी पुढील सुचनांचे काटे कोरपणे
पालन करावे.
१. बदली झालेया उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक यांना बदली झालेया शाळे वर जू होयासाठी या आदेशावये
कायमु त करयात येत आहे.
२. संबिं धतांनी केलेया िवनंतीपमाणे व सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. िवनंती बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास, संबिं धतांची
बदली र करयात येऊन संबिं धता िव िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४.सदरची बदली ही िवनंती बदली असयाने यांना कोणयाही पकारचा पदगहण अवधी वा बदली पवास भा अनुेय नाही.
५.सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
६.संबिं धत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७.बदली झालेया उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर दुसया िदवशी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.
मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAUSIYA PATHAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DIGHOL E. TANDA
(27170900602)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DIGHOL E. TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KESHAV PANCHAL
(0260642)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DIGHOL E. TANDA
, SONPETH
(27170900602)

CPS KANYA SONPETH
, SONPETH
(27170903101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KESHAV PANCHAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DIGHOL E. TANDA
(27170900602)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DIGHOL E. TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MAHARUDRA BIRNALE
(0686516)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

ZILLA PARISHAD PRIMARY
Under Graduate
SCHOOL CHUKARPIMPRI
Teacher
, SONPETH
std(1-4/5)
(27170900401)

sf
e

अ. .

ZPPS KOTHALA
TANDAanda
, SONPETH
(27170901402)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHARUDRA BIRNALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL CHUKARPIMPRI
(27170900401)
Parbhani
SONPETH
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL CHUKARPIMPRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MEERA TEKALE
(0700423)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS NIMGAON , SONPETH
Teacher
(27170905201)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DIGHOL E.
TANDA , SONPETH
(27170900602)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEERA TEKALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NIMGAON
(27170905201)
Parbhani
SONPETH
ZPPS NIMGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAJABHAU SHEP
(0700420)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DIGHOL E. , SONPETH
Teacher
(27170900601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS UKHLI BU.
TANDA , SONPETH
(27170904101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJABHAU SHEP.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DIGHOL E.
(27170900601)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DIGHOL E.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RAMESH PAWAR
(0823455)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS MUNSHIRAM TANDA
Teacher
, SONPETH
std(1-4/5)
(27170900503)

sf
e

अ. .

ZPPS TUKARAM
TANDA (NEW)
, SONPETH
(27170900504)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMESH PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MUNSHIRAM TANDA
(27170900503)
Parbhani
SONPETH
ZPPS MUNSHIRAM TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 BHOSLE
(0178652)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BONDARGAON
, SONPETH
(27170900801)

ZPPS WANJARWADI
, SONPETH
(27170901403)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVAJI BHOSLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BONDARGAON
(27170900801)
Parbhani
SONPETH
ZPPS BONDARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHIVKUMAR KARANJE
(0700415)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DIGHOL E. , SONPETH
Teacher
(27170900601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPCPS NARWADI
, SONPETH
(27170904801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVKUMAR KARANJE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DIGHOL E.
(27170900601)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DIGHOL E.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

TUKARAM KAUSAITKAR
(0700525)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DIGHOL E. , SONPETH
Teacher
(27170900601)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS MANWATH
, MANWAT
(27170302201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TUKARAM KAUSAITKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DIGHOL E.
(27170900601)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DIGHOL E.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

USHA KADAM
(0349341)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPCPS NARWADI
, SONPETH
(27170904801)

ZPPS DATTWADI
, SONPETH
(27170902503)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

USHA KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPCPS NARWADI
(27170904801)
Parbhani
SONPETH
ZPCPS NARWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VISHWANATH GULVE
(0242887)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SHANKARWADI
ZPPS KOTHALA , SONPETH
Teacher
, GANGAKHED
(27170901401)
std(1-4/5)
(27170109101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VISHWANATH GULVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KOTHALA
(27170901401)
Parbhani
SONPETH
ZPPS KOTHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BALASAHEB KADAM
(0078015)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GARGOTI TANDA
, SONPETH
(27170902303)

ZPPS GAWLI PIMPRI
, SONPETH
(27170901001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALASAHEB KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GARGOTI TANDA
(27170902303)
Parbhani
SONPETH
ZPPS GARGOTI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DATTA NILEWAD
(0803025)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SHIRSHI , SONPETH
Teacher
(27170903301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS BHOGAON
, PALAM
(27170400601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DATTA NILEWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHIRSHI
(27170903301)
Parbhani
SONPETH
ZPPS SHIRSHI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

LOBHAJI SHENGULE
(0692060)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GANGAPIMPRI
, SONPETH
(27170901201)

ZPPS FALA , PALAM
(27170402101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

LOBHAJI SHENGULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GANGAPIMPRI
(27170901201)
Parbhani
SONPETH
ZPPS GANGAPIMPRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MANAPPA TODKAR
(0263650)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS THADI PIMPALGAON.
Teacher
, SONPETH
std(1-4/5)
(27170903601)

sf
e

अ. .

ZPPS BHOGAON
, JINTUR
(27170201901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANAPPA TODKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS THADI PIMPALGAON.
(27170903601)
Parbhani
SONPETH
ZPPS THADI 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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VILAS SALVE
(0841170)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS THADI PIMPALGAON.
ZPPS SUGAR
Teacher
, SONPETH
FACTORY , PARHBANI
std(1-4/5)
(27170903601)
(27170510102)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VILAS SALVE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS THADI PIMPALGAON.
(27170903601)
Parbhani
SONPETH
ZPPS THADI 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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PRAMOD GADEKAR
(0380917)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS KANYA SONPETH
, SONPETH
(27170903101)

ZPPS KARAM
, SONPETH
(27170901801)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRAMOD GADEKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS KANYA SONPETH
(27170903101)
Parbhani
SONPETH
CPS KANYA SONPETH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

RAMESH KULKURNI
(0794839)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DAHIKHED
, SONPETH
(27170903105)

ZPPS UKHLI
, SONPETH
(27170903901)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMESH KULKURNI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DAHIKHED
(27170903105)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DAHIKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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 BOBADE
(0338993)

Headmaster

ZPPS GAWLI PIMPRI
, SONPETH
(27170901001)

ZPPS RAMPURI (BK.)
, MANWAT
(27170303501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHOK BOBADE.
(Headmaster)
ZPPS GAWLI PIMPRI
(27170901001)
Parbhani
SONPETH
ZPPS GAWLI PIMPRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

BALASAHEB DESHPANDE
(0477011)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

Headmaster

ZPPS DUDHGAON
, SONPETH
(27170901301)

ZPPS MANNATH
NAGAR GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103122)

r

ि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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALASAHEB DESHPANDE.
(Headmaster)
ZPPS DUDHGAON
(27170901301)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DUDHGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

PRADIP GAIYAKWAD
(0820238)

Headmaster

ZPPS DAHIKHED
, SONPETH
(27170903105)

CPS KANYA SONPETH
, SONPETH
(27170903101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRADIP GAIYAKWAD.
(Headmaster)
ZPPS DAHIKHED
(27170903105)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DAHIKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक 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

SHESHRAO RATHOD
(0697492)

Headmaster

CPS KANYA SONPETH
, SONPETH
(27170903101)

ZPPS SHELGAON
, SONPETH
(27170903201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHESHRAO RATHOD.
(Headmaster)
CPS KANYA SONPETH
(27170903101)
Parbhani
SONPETH
CPS KANYA SONPETH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 SWAMI
(0810467)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHELGAON
, SONPETH
(27170903201)

ZPPS SONPETH
, SONPETH
(27170903104)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABAN SWAMI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHELGAON
(27170903201)
Parbhani
SONPETH
ZPPS SHELGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 WAGHMARE
(0456830)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WAGHALGAON
, SONPETH
(27170904301)

Z.P.C.P.S KAREGAON
, PARHBANI
(27170504501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABAN WAGHMARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WAGHALGAON
(27170904301)
Parbhani
SONPETH
ZPPS WAGHALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

BHAGWAN CHAVAN
(0687527)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BHAUCHA TANDA
, SONPETH
(27170903205)

ZPPS WANI SANGAM
, SONPETH
(27170905001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHAGWAN CHAVAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHAUCHA TANDA
(27170903205)
Parbhani
SONPETH
ZPPS BHAUCHA TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

CHANDRAKALA GUJRATHI
(0810466)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHELGAON
, SONPETH
(27170903201)

ZPPS SONPETH
, SONPETH
(27170903104)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

CHANDRAKALA GUJRATHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHELGAON
(27170903201)
Parbhani
SONPETH
ZPPS SHELGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANESHWARI GORE
(0697505)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA SONPETH
, SONPETH
(27170903101)

ZPPS DIGHOL E.
, SONPETH
(27170900601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANESHWARI GORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA SONPETH
(27170903101)
Parbhani
SONPETH
CPS KANYA SONPETH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

DNYANOBA MUNDHE
(0810463)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHELGAON
, SONPETH
(27170903201)

ZPPS AKOLI
, GANGAKHED
(27170100101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANOBA MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHELGAON
(27170903201)
Parbhani
SONPETH
ZPPS SHELGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

GAJENDRA SURYAWANSHI
(0806517)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HANUMANNAGAR
TANDA SONPETH
, SONPETH
(27170903117)

ZPPS DAHIKHED
, SONPETH
(27170903105)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GAJENDRA SURYAWANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HANUMANNAGAR TANDA SONPETH
(27170903117)
Parbhani
SONPETH
ZPPS HANUMANNAGAR TANDA SONPETH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

JAISHREE ANDHALE
(0140151)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DUDHGAON
, SONPETH
(27170901301)

ZPPS SHELGAON
, SONPETH
(27170903201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAISHREE ANDHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DUDHGAON
(27170901301)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DUDHGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

KOMAL KADTAN
(0532171)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SONPETH , SONPETH
Teacher
(27170903104)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS SHELGAON
, SONPETH
(27170903201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KOMAL KADTAN.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SONPETH
(27170903104)
Parbhani
SONPETH
ZPPS SONPETH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADAN SATHE
(0697570)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA SONPETH
, SONPETH
(27170903101)

ZPPS DUDHGAON
, SONPETH
(27170901301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADAN SATHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA SONPETH
(27170903101)
Parbhani
SONPETH
CPS KANYA SONPETH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MADHUKAR PANCHAL
(0687520)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS SHELGAON TANDA
Teacher
, SONPETH
std(1-4/5)
(27170903203)

sf
e

अ. .

ZPPS SHELGAON
, SONPETH
(27170903201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHUKAR PANCHAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHELGAON TANDA
(27170903203)
Parbhani
SONPETH
ZPPS SHELGAON TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

MUNJADEV MUNDHE
(0174266)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPHS SONPETH , SONPETH
Teacher
(27170903108)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

CPS DEOULGAON
, PURNA
(27170701601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MUNJADEV MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS SONPETH
(27170903108)
Parbhani
SONPETH
ZPHS SONPETH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAGNATH NAGARGOJE
(0689346)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DAHIKHED
, SONPETH
(27170903105)

ZPPS KHADGAON
, GANGAKHED
(27170106001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAGNATH NAGARGOJE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DAHIKHED
(27170903105)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DAHIKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

NAVNATH BHORE
(0701798)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SONKHED , SONPETH
Teacher
(27170903106)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DIGHOL E.
TANDA , SONPETH
(27170900602)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAVNATH BHORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SONKHED
(27170903106)
Parbhani
SONPETH
ZPPS SONKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PARMESHWAR VAIDYA
(0821278)

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS SHELGAON TANDA
Teacher
, SONPETH
std(1-4/5)
(27170903203)

sf
e

अ. .

ZPPS DHAMONI
, SONPETH
(27170900701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PARMESHWAR VAIDYA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHELGAON TANDA
(27170903203)
Parbhani
SONPETH
ZPPS SHELGAON TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

PRASHANT HOSNALE
(0821118)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SONKHED , SONPETH
Teacher
(27170903106)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS VITA KH.
, SONPETH
(27170904201)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRASHANT HOSNALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SONKHED
(27170903106)
Parbhani
SONPETH
ZPPS SONKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

RANDHIR PAUL
(0810469)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHELGAON
, SONPETH
(27170903201)

ZPPS BOTHI
, GANGAKHED
(27170100501)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RANDHIR PAUL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHELGAON
(27170903201)
Parbhani
SONPETH
ZPPS SHELGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SAMADHAN SURYAWANSHI
(0697558)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA SONPETH
, SONPETH
(27170903101)

ZPPS DAHIKHED
, SONPETH
(27170903105)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAMADHAN SURYAWANSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA SONPETH
(27170903101)
Parbhani
SONPETH
CPS KANYA SONPETH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHRIHARI DHUMAL
(0697534)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA SONPETH
, SONPETH
(27170903101)

ZPPS DIGHOL E.
, SONPETH
(27170900601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHRIHARI DHUMAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA SONPETH
(27170903101)
Parbhani
SONPETH
CPS KANYA SONPETH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 BHISE
(0701641)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS UKKADGAON M.
ZPPS VITA KH. , SONPETH
Teacher
, SONPETH
(27170904201)
std(1-4/5)
(27170904001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHRIKANT BHISE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS VITA KH.
(27170904201)
Parbhani
SONPETH
ZPPS VITA KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SHRIRAM MUNDE
(0695412)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SONKHED TANDA
, SONPETH
(27170903107)

ZPPS DIGHOL E.
TANDA , SONPETH
(27170900602)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHRIRAM MUNDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SONKHED TANDA
(27170903107)
Parbhani
SONPETH
ZPPS SONKHED TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SIKANDAR SHAIKH
(0806508)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS HANUMANNAGAR
TANDA SONPETH
, SONPETH
(27170903117)

ZPPS DIGHOL E.
, SONPETH
(27170900601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SIKANDAR SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HANUMANNAGAR TANDA SONPETH
(27170903117)
Parbhani
SONPETH
ZPPS HANUMANNAGAR TANDA SONPETH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SULOCHANA BHOR
(0140154)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DUDHGAON
, SONPETH
(27170901301)

ZPPS KHAPATPIMPRI
, SONPETH
(27170902101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SULOCHANA BHOR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DUDHGAON
(27170901301)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DUDHGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

SUSHMA JANGALE
(0689338)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DAHIKHED
, SONPETH
(27170903105)

ZPPS DUDHGAON
, SONPETH
(27170901301)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUSHMA JANGALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DAHIKHED
(27170903105)
Parbhani
SONPETH
ZPPS DAHIKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VALMIK LAHANE
(0532157)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS KANYA SONPETH
ZPPS SONPETH , SONPETH
Teacher
, SONPETH
(27170903104)
std(1-4/5)
(27170903101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VALMIK LAHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SONPETH
(27170903104)
Parbhani
SONPETH
ZPPS SONPETH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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

VIJAYA GOSAVI
(0205545)

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SONPETH , SONPETH
Teacher
(27170903104)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

ZPPS DIGHOL E.
, SONPETH
(27170900601)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIJAYA GOSAVI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SONPETH
(27170903104)
Parbhani
SONPETH
ZPPS SONPETH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

ASHATAI GUDLE
(0450350)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS AWALGAON
, SONPETH
(27170900101)

ZPPS UKKADGAON M.
, SONPETH
(27170904001)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHATAI GUDLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS AWALGAON
(27170900101)
Parbhani
SONPETH
ZPPS AWALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

PANDIT MUNDHE
(0698083)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS POHUNDUL
, SONPETH
(27170902901)

ZPPS MALEWADI
, GANGAKHED
(27170106701)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDIT MUNDHE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS POHUNDUL
(27170902901)
Parbhani
SONPETH
ZPPS POHUNDUL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 24/05/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे यांनी नमूद केलेया
शाळांया पसंतीमानुसार यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

बदली झालेली शाळा व
तालुका

1

TURAB SHAIKH
(0820937)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KANHEGAON
, SONPETH
(27170901601)

ZPPS LIMBEWADI
, GANGAKHED
(27170106101)

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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TURAB SHAIKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KANHEGAON
(27170901601)
Parbhani
SONPETH
ZPPS KANHEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

MANJILI SUDHAKARRAO
WAKDIKAR
(0218495)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS. M JAWALA BAZAR
, AUNDHA NAGNATH
(27160510002)

ZPPS LIMBALA BHO
, JINTUR
(27170209601)

sf
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r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr
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वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANJILI SUDHAKARRAO WAKDIKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS. M JAWALA BAZAR
(27160510002)
Parbhani
AUNDHA NAGNATH
ZPPS. M JAWALA BAZAR

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 16/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

SANJAY RAMRAO KAMBLE
(0000821)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate Z.P. PRI. SCH. KUMBHARI
Teacher
BK , JAMNER
std(1-4/5)
(27031011401)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

ZPPS SUKLI , JINTUR
(27170215101)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
४. बदली झालेले उपिशक/ पदवीधर िशक/ मुयायापक यांनी आदेश पात झायानंतर जू होयासाठी बदलीने िनयुती
िदलेया शाळे वर िदलेया कालावधीत हजर न झायास असे िशक िशतभंग िवषयक कारवाईस पा ठरतील.
याबाबत केलेया कायवाहीचा अहवाल गटिशणािधकारी, यांनी या कायालयास सादर करावा.

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:

2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANJAY RAMRAO KAMBLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P. PRI. SCH. KUMBHARI BK
(27031011401)
Parbhani
JAMNER
Z.P. PRI. SCH. KUMBHARI BK

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

मुय कायकारी अिधकारी
िजा पिरषद ,Parbhani
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1

PRABHU DATTARAO
PACHMASE
(0285444)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS MANDWA , PARHBANI
(27170505601)

ZPPS SALAPURI
, PARHBANI
(27170509101)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©µ¥…œ
©´ µ¥…œ „€
„€ˆˆ „•
„“• †Ÿ
†• Ÿ ••…¥
••…¥
…¥ ’’¬
’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹‰•¡‰•’•
¹‰•¡‰•’• ‰•
º‘§ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
‰••…•
…• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
‹
‹
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
• Ÿ • †€ºÁ
Á †ƒ• Ž•
ŽŠ•‚¥
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“††Ÿ
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰••
¯‰•
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹††•‰•
•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
…œ †—¢œ£‰• ”—œ
”—œƒ
ƒ•…
ƒ•
•…
•…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨œ
”¨. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• —„È
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
——¬
—„È‰•
„È
º‘
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
Œ¬¹
‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰••
±‰•Œ•Ê̂
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
¹‰•¡‰•’••…œ
‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
±‰•Œ•Ê
•Êˆ Œ¬
Œ¹‰
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
‹
• ¥ ”—œ
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ¬
Œ¹‰•¡‰•’• ‰••…
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž•
ŽŠ †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
ˆ€€•¨¥‚•
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
••‰€•¨¥‚•
••‰
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

PRABHU DATTARAO PACHMASE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MANDWA
(27170505601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MANDWA

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
•¢••
•¢¬
•
•••

“—¢¥ ³
³•¢œ¢¥ ƒ•°• €
•¢••
•¢¬
•¢
••

1

RAJU MAROTRAO GHODKE
(0167804)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS ERENDESHWAR
, PURNA
(27170702403)

ZPPS AMBETAKLI
, PARHBANI
(27170500301)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

RAJU MAROTRAO GHODKE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS ERENDESHWAR
(27170702403)
Parbhani
PURNA
ZPHS ERENDESHWAR

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
•¢••
•¢¬
•
•••

“—¢¥ ³
³•¢œ¢¥ ƒ•°• €
•¢••
•¢¬
•¢
••

1

SONAJI RAMCHANDRA
KOMATWAR
(0313458)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KANTHESHWAR
, PURNA
(27170704301)

CPS DHANGARTAKLI
, PURNA
(27170701801)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

SONAJI RAMCHANDRA KOMATWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KANTHESHWAR
(27170704301)
Parbhani
PURNA
ZPPS KANTHESHWAR

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰
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DATTA DNYANOBA ROKADE
(0791564)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS DEOULGAON GATH
, SAILU
(27170801401)

CPS WALOOR , SAILU
(27170809001)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

DATTA DNYANOBA ROKADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS DEOULGAON GATH
(27170801401)
Parbhani
SAILU
ZPHS DEOULGAON GATH

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰
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KISHAN NARAYANRAO
KATARE
(0792766)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS HADGAON KH.
, SAILU
(27170802801)

ZPPS RAWA , SAILU
(27170806901)
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¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

KISHAN NARAYANRAO KATARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS HADGAON KH.
(27170802801)
Parbhani
SAILU
ZPPS HADGAON KH.

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

1

RANJAY NARAYAN
BARADKAR
(0172407)

Graduate
Teacher
std(6-8)
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ZPPS RAWALGAON , SAILU ZPPS KUNDI , SAILU
(27170807101)
(27170804701)

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

RANJAY NARAYAN BARADKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS RAWALGAON
(27170807101)
Parbhani
SAILU
ZPPS RAWALGAON

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
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1

EKNATH TUKARAM JADHAV
(0198431)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS NIPANI TAKLI , SAILU
(27170805701)

ZPPS DIGRAS J.
, SAILU
(27170801801)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

EKNATH TUKARAM JADHAV.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS NIPANI TAKLI
(27170805701)
Parbhani
SAILU
ZPPS NIPANI TAKLI

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

1

KRISHNA
VISHWANATHRAO
PURNALE
(0289957)

Graduate
Teacher
std(6-8)

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
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³•¢œ¢¥ ƒ•°• €
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ZPPS NIPANI TAKLI , SAILU ZPPS
ZPPS BORKINI , SAILU
(27170805701)
(27170800501)

• ††Ÿ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ
Œ¢“‘•€‡¥
¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
µ¥…œ „€ˆ
„€ˆ „•
„““†Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’¶
¶¥¢
¥¢ „¬
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
˜•/ Œ¬
Œ¹‰•¡‰•’•
¹‰•¡
’• ‰•
‰•…•
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
¹‰•¡‰•’•
‰•••…•
…• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œœ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
„Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
‹¯‰
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‹‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
‡•¢¥Œ¡‰œ
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
˜ „•—š
„•—š •œ¢œ
¢¢¥ ••Š—’¦œ
••
Á †ƒ• Ž
•†€ •
•š-‰• ‰œÂ¢.
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•ÂÂ ’‹• •†€
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
…• •²‡¯‰
•²‡¯‰•¨¥
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
¯‰•…•
•…•
¯‰•¨
¯‰
•¨¥¥ ’‹••
•¨
••š‚
š‚•• ’—
š‚
’—Š¨‡
’—Š
Š‹¨‡
‹
¬ •š š•“†€-‰• ‰œ
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
‰œ ”¨
Œ¬¹
‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç‹••ÇÇ ³•£‰•…•
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
¹‰•¡‰•’•
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥ ‰• ”—œ
”
”—ƒ•®•šœ ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’•
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
’• ——¬
—„È‰•
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
‰•±‰•Œ•Ê
•Œ•Ê̂
•Ê Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…¥ ”—œƒ ’‹•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
••‰ˆ€€•¨¥‚•
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

KRISHNA VISHWANATHRAO PURNALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS NIPANI TAKLI
(27170805701)
Parbhani
SAILU
ZPPS NIPANI TAKLI

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
•¢••
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•••
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•¢¬
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1

MADHAVI KRISHNARAO
KAUSADIKAR
(0695602)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DHENGALI
PIMPALGAON , SAILU
(27170809201)

ZPHS DEOULGAON
GATH , SAILU
(27170801401)
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ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

MADHAVI KRISHNARAO KAUSADIKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DHENGALI PIMPALGAON
(27170809201)
Parbhani
SAILU
ZPPS DHENGALI PIMPALGAON

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
•¢••
•¢¬
•
•••

“—¢¥ ³
³•¢œ¢¥ ƒ•°• €
•¢••
•¢¬
•¢
••

1

MEENA BABURAO
DAHIBHATE
(0237659)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS HAMALWADI , SAILU
(27170807504)

ZPPS MOREGAON
, SAILU
(27170805301)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

MEENA BABURAO DAHIBHATE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS HAMALWADI
(27170807504)
Parbhani
SAILU
ZPPS HAMALWADI

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

1

MEERA BABAN SONWANE
(0793792)

Graduate
Teacher
std(6-8)

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
•¢••
•¢¬
•
•••

“—¢¥ ³
³•¢œ¢¥ ƒ•°• €
•¢••
•¢¬
•¢
••
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ž. •.

ZPPS DHENGALI
ZP NEW P.S. SAILU , SAILU
PIMPALGAON , SAILU
(27170807503)
(27170809201)

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

MEERA BABAN SONWANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZP NEW P.S. SAILU
(27170807503)
Parbhani
SAILU
ZP NEW P.S. SAILU

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€
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1

MANJUSHA RAMRAO
BOTHIKAR
(0699191)

Graduate
Teacher
std(6-8)

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
•¢••
•¢¬
•
•••

“—¢¥ ³
³•¢œ¢¥ ƒ•°• €
•¢••
•¢¬
•¢
••
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ZPHS
ZPPS MOREGAON , SAILU GUGLIDHAMANGAON
(27170805301)
, SAILU
(27170802402)

• ††Ÿ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ
Œ¢“‘•€‡¥
¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
µ¥…œ „€ˆ
„€ˆ „•
„““†Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’¶
¶¥¢
¥¢ „¬
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
˜•/ Œ¬
Œ¹‰•¡‰•’•
¹‰•¡
’• ‰•
‰•…•
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
¹‰•¡‰•’•
‰•••…•
…• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œœ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
„Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
‹¯‰
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‹‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
‡•¢¥Œ¡‰œ
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
˜ „•—š
„•—š •œ¢œ
¢¢¥ ••Š—’¦œ
••
Á †ƒ• Ž
•†€ •
•š-‰• ‰œÂ¢.
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•ÂÂ ’‹• •†€
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
…• •²‡¯‰
•²‡¯‰•¨¥
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
¯‰•…•
•…•
¯‰•¨
¯‰
•¨¥¥ ’‹••
•¨
••š‚
š‚•• ’—
š‚
’—Š¨‡
’—Š
Š‹¨‡
‹
¬ •š š•“†€-‰• ‰œ
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
‰œ ”¨
Œ¬¹
‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç‹••ÇÇ ³•£‰•…•
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
¹‰•¡‰•’•
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥ ‰• ”—œ
”
”—ƒ•®•šœ ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’•
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
’• ——¬
—„È‰•
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
‰•±‰•Œ•Ê
•Œ•Ê̂
•Ê Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…¥ ”—œƒ ’‹•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
••‰ˆ€€•¨¥‚•
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

MANJUSHA RAMRAO BOTHIKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS MOREGAON
(27170805301)
Parbhani
SAILU
ZPPS MOREGAON

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
•¢••
•¢¬
•
•••

“—¢¥ ³
³•¢œ¢¥ ƒ•°• €
•¢••
•¢¬
•¢
••

1

KHALEEL ABDUL SALEEM
ABDUL
(0692884)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPCPS BRANCH NO.1
JINTUR (URDU) , JINTUR
(27170206258)

ZPPS BRANCH NO. 2
JINTUR , JINTUR
(27170206205)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

KHALEEL ABDUL SALEEM ABDUL.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPCPS BRANCH NO.1 JINTUR (URDU)
(27170206258)
Parbhani
JINTUR
ZPCPS BRANCH NO.1 JINTUR (URDU)

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
‡•¢¥®•šœ
¯‰•…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡
•¢¥®•šœ ¯‰••
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…
…•• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰œ
‰ ”¨œ.

†ƒ˜••‚œ …•€
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•¢¬
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³•¢œ¢¥ ƒ•°• €
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1

HARIBHAU KANTRAO JOSHI
(0273551)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS DUDHGAON , JINTUR
(27170204002)

ZPPS PALODI
, MANWAT
(27170303001)

Tr
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ž. •.

¬ ¥¢ „¬
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©µ¥…œ
©´ µ¥…œ „€
„€ˆˆ „•
„“• †Ÿ
†• Ÿ ••…¥
••…¥
…¥ ’’¬
’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹‰•¡‰•’•
¹‰•¡‰•’• ‰•
º‘§ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
‰••…•
…• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
‹
‹
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
• Ÿ • †€ºÁ
Á †ƒ• Ž•
ŽŠ•‚¥
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“††Ÿ
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰••
¯‰•
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹††•‰•
•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
…œ †—¢œ£‰• ”—œ
”—œƒ
ƒ•…
ƒ•
•…
•…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨œ
”¨. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• —„È
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
——¬
—„È‰•
„È
º‘
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
Œ¬¹
‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰••
±‰•Œ•Ê̂
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
¹‰•¡‰•’••…œ
‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
±‰•Œ•Ê
•Êˆ Œ¬
Œ¹‰
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
‹
• ¥ ”—œ
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ¬
Œ¹‰•¡‰•’• ‰••…
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž•
ŽŠ †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
ˆ€€•¨¥‚•
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
••‰€•¨¥‚•
••‰
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

HARIBHAU KANTRAO JOSHI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS DUDHGAON
(27170204002)
Parbhani
JINTUR
ZPHS DUDHGAON

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
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SANTOSH DASHRATHRAO
RAPATWAR
(0385440)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS DUDHGAON , JINTUR
(27170204002)

ZPPS TATTU JAWLA
, PARHBANI
(27170511401)
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SANTOSH DASHRATHRAO RAPATWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS DUDHGAON
(27170204002)
Parbhani
JINTUR
ZPHS DUDHGAON

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018
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GAIKWAD ROHIDAS
VITTHALRAO
(0822909)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS BORI , JINTUR
(27170201605)

ZPPS KUMBHARI
, PARHBANI
(27170505201)
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Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
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‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
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¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
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GAIKWAD ROHIDAS VITTHALRAO.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS BORI
(27170201605)
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DEVIDAS GOVINDRAO
SIRKANWAD
(0258162)

Graduate
Teacher
std(6-8)
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•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
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•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
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±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

DEVIDAS GOVINDRAO SIRKANWAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SATEGAON
(27170406301)
Parbhani
PALAM
ZPPS SATEGAON

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 26/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
•¢••
•¢¬
•
•••

“—¢¥ ³
³•¢œ¢¥ ƒ•°• €
•¢••
•¢¬
•¢
••

1

BHARAT DAGADOBA
THOMBRE
(0239176)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS DEWALGAON (AW.
, MANWAT
(27170300501)

ZPPS PORWAD
, PARHBANI
(27170508401)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

BHARAT DAGADOBA THOMBRE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS DEWALGAON (AW.
(27170300501)
Parbhani
MANWAT
ZPPS DEWALGAON (AW.

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
•¢••
•¢¬
•
•••

“—¢¥ ³
³•¢œ¢¥ ƒ•°• €
•¢••
•¢¬
•¢
••

1

BALASAHEB DATTARAO
PACHMASE
(0413748)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS ARVI , PARHBANI
(27170500601)

ZPHS DUDHGAON
, JINTUR
(27170204002)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

BALASAHEB DATTARAO PACHMASE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS ARVI
(27170500601)
Parbhani
PARHBANI
CPS ARVI

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
•¢••
•¢¬
•
•••

“—¢¥ ³
³•¢œ¢¥ ƒ•°• €
•¢••
•¢¬
•¢
••

1

DHIRAJ KAMALKARRAO
WAYKOS
(0413755)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS ARVI , PARHBANI
(27170500601)

ZPCPS TAKLI BO.
, PARHBANI
(27170511001)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

DHIRAJ KAMALKARRAO WAYKOS.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS ARVI
(27170500601)
Parbhani
PARHBANI
CPS ARVI

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
•¢••
•¢¬
•
•••

“—¢¥ ³
³•¢œ¢¥ ƒ•°• €
•¢••
•¢¬
•¢
••

1

PRAVIN PADMAKARRAO
WAYKOS
(0482249)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BABHLI , PARHBANI
(27170500801)

ZPPS BABHULGAON
, PARHBANI
(27170500901)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

PRAVIN PADMAKARRAO WAYKOS.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BABHLI
(27170500801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BABHLI

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
•¢••
•¢¬
•
•••

“—¢¥ ³
³•¢œ¢¥ ƒ•°• €
•¢••
•¢¬
•¢
••

1

SUBHASH GANGADHAR
LATPATE
(0002744)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS UKHLAD , PARHBANI
(27170511901)

ZPPS ZADGAON
, PARHBANI
(27170512601)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

SUBHASH GANGADHAR LATPATE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS UKHLAD
(27170511901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS UKHLAD

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
•¢••
•¢¬
•
•••

“—¢¥ ³
³•¢œ¢¥ ƒ•°• €
•¢••
•¢¬
•¢
••

1

BALASAHEB SAKHARAM
UGHADE
(0036593)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS JAMB , PARHBANI
(27170504002)

ZPHS
GUGLIDHAMANGAON
, SAILU
(27170802402)

Tr
an
sf
er

ž. •.

• ††Ÿ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ
Œ¢“‘•€‡¥
¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
µ¥…œ „€ˆ
„€ˆ „•
„““†Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’¶
¶¥¢
¥¢ „¬
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
˜•/ Œ¬
Œ¹‰•¡‰•’•
¹‰•¡
’• ‰•
‰•…•
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
¹‰•¡‰•’•
‰•••…•
…• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œœ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
„Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
‹¯‰˜
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‹‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
‡•¢¥Œ¡‰œ
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
„•—š •œ¢œ
¢¢¥ ••Š—’¦œ
••
Á †ƒ• Ž
•†€ •
•š-‰• ‰œÂ¢.
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•ÂÂ ’‹• •†€
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
…• •²‡¯‰
•²‡¯‰•¨¥
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
¯‰•…•
•…•
¯‰•¨
¯‰
•¨¥¥ ’‹••
•¨
••š‚
š‚•• ’—
š‚
’—Š¨‡
’—Š
Š‹¨‡
‹
¬ •š š•“†€-‰• ‰œ
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
‰œ ”¨
Œ¬¹
‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç‹••ÇÇ ³•£‰•…•
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
¹‰•¡‰•’•
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥ ‰• ”—œ
”
”—ƒ•®•šœ ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’•
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
’• ——¬
—„È‰•
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
‰•±‰•Œ•Ê
•Œ•Ê̂
•Ê Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…¥ ”—œƒ ’‹•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
••‰ˆ€€•¨¥‚•
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

BALASAHEB SAKHARAM UGHADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS JAMB
(27170504002)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS JAMB

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
•¢••
•¢¬
•
•••

“—¢¥ ³
³•¢œ¢¥ ƒ•°• €
•¢••
•¢¬
•¢
••

1

SANGAMESHWAR
BABURAO PHULARI
(0355757)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPCPS BRAHMANGAON
, PARHBANI
(27170501502)

ZPPS SHENDRA
, PARHBANI
(27170510001)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

SANGAMESHWAR BABURAO PHULARI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPCPS BRAHMANGAON
(27170501502)
Parbhani
PARHBANI
ZPCPS BRAHMANGAON

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
•¢••
•¢¬
•
•••

“—¢¥ ³
³•¢œ¢¥ ƒ•°• €
•¢••
•¢¬
•¢
••

1

VAIJANATH NATHRAO
LATPATE
(0329495)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS NARSAPUR
, PARHBANI
(27170506801)

CPS LOHGAON
, PARHBANI
(27170505301)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

VAIJANATH NATHRAO LATPATE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS NARSAPUR
(27170506801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NARSAPUR

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
‡•¢¥®•šœ
¯‰•…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡
•¢¥®•šœ ¯‰••
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…
…•• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰œ
‰ ”¨œ.

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
•¢••
•¢¬
•
•••

“—¢¥ ³
³•¢œ¢¥ ƒ•°• €
•¢••
•¢¬
•¢
••

1

LULAJI EKNATHRAO LULAJI
EKNATHRAO BOBADE
(0178318)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS SHENDRA
, PARHBANI
(27170510001)

ZPPS TADPANGRI
, PARHBANI
(27170510801)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©µ¥…œ
©´ µ¥…œ „€
„€ˆˆ „•
„“• †Ÿ
†• Ÿ ••…¥
••…¥
…¥ ’’¬
’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹‰•¡‰•’•
¹‰•¡‰•’• ‰•
º‘§ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
‰••…•
…• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
‹
‹
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
• Ÿ • †€ºÁ
Á †ƒ• Ž•
ŽŠ•‚¥
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“††Ÿ
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰••
¯‰•
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹††•‰•
•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
…œ †—¢œ£‰• ”—œ
”—œƒ
ƒ•…
ƒ•
•…
•…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨œ
”¨. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• —„È
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
——¬
—„È‰•
„È
º‘
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
Œ¬¹
‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰••
±‰•Œ•Ê̂
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
¹‰•¡‰•’••…œ
‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
±‰•Œ•Ê
•Êˆ Œ¬
Œ¹‰
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
‹
• ¥ ”—œ
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ¬
Œ¹‰•¡‰•’• ‰••…
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž•
ŽŠ †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
ˆ€€•¨¥‚•
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
••‰€•¨¥‚•
••‰
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

LULAJI EKNATHRAO LULAJI EKNATHRAO BOBADE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS SHENDRA
(27170510001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SHENDRA

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€
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1

MAKARAND KISHANRAO
DESHPANDE
(0070528)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS WANGI , PARHBANI
(27170512401)

ZPPS SONNA
, PARHBANI
(27170510401)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

MAKARAND KISHANRAO DESHPANDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS WANGI
(27170512401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS WANGI

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
•¢••
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³•¢œ¢¥ ƒ•°• €
•¢••
•¢¬
•¢
••

1

MADAN MAROTIRAO
BHUSARE
(0687259)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS TAKALGAVAN
, PARHBANI
(27170510901)

ZPHS WAZUR , PURNA
(27170709402)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

MADAN MAROTIRAO BHUSARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS TAKALGAVAN
(27170510901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKALGAVAN

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰
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1

FATEMABI MAHEBOOB
SHAIKH
(0687599)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZP PS LOHGAON (URDU)
, PARHBANI
(27170505305)

ZPCPS SAILU(URDU)
, SAILU
(27170807563)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

FATEMABI MAHEBOOB SHAIKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZP PS LOHGAON (URDU)
(27170505305)
Parbhani
PARHBANI
ZP PS LOHGAON (URDU)

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰
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ANWAR BABAMIYA SHAIKH
(0137761)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507404)

ZPPS BORWAND BU.
, PARHBANI
(27170501301)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

ANWAR BABAMIYA SHAIKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS PEDGAON
(27170507404)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS PEDGAON

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€
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SANDIP CHHAGANRAO
VIBHUTE
(0055750)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS TATTU JAWLA
, PARHBANI
(27170511401)

ZPPS AMBETAKLI
, PARHBANI
(27170500301)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
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„
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”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
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—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

SANDIP CHHAGANRAO VIBHUTE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS TATTU JAWLA
(27170511401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TATTU JAWLA

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰
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GAJANAN MADHAVRAO
DESHMUKH
(0373321)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS AMBETAKLI
, PARHBANI
(27170500301)

ZPPS MATKARHALA
, PARHBANI
(27170505801)
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sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
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…
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¶
¶¥¢
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’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
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ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
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Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
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—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

GAJANAN MADHAVRAO DESHMUKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS AMBETAKLI
(27170500301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS AMBETAKLI

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰
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PRAKASH TULSHIRAM
WANKHEDE
(0413338)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KOTAMBWADI
, PARHBANI
(27170505101)

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)
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• Ÿ ••••…¥
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‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
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„•š
š•“†
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Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
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—œƒ
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•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

PRAKASH TULSHIRAM WANKHEDE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KOTAMBWADI
(27170505101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KOTAMBWADI

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰
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SUNANDA NARSING
ITBARE
(0402270)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS POKHARNI NRU.
, PARHBANI
(27170508501)

ZPCPS
BRAHMANGAON
, PARHBANI
(27170501502)
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‰•…•
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
¹‰•¡‰•’•
‰•••…•
…• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œœ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
„Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
‹¯‰˜
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‹‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
‡•¢¥Œ¡‰œ
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
„•—š •œ¢œ
¢¢¥ ••Š—’¦œ
••
Á †ƒ• Ž
•†€ •
•š-‰• ‰œÂ¢.
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•ÂÂ ’‹• •†€
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
…• •²‡¯‰
•²‡¯‰•¨¥
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
¯‰•…•
•…•
¯‰•¨
¯‰
•¨¥¥ ’‹••
•¨
••š‚
š‚•• ’—
š‚
’—Š¨‡
’—Š
Š‹¨‡
‹
¬ •š š•“†€-‰• ‰œ
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
‰œ ”¨
Œ¬¹
‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç‹••ÇÇ ³•£‰•…•
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
¹‰•¡‰•’•
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥ ‰• ”—œ
”
”—ƒ•®•šœ ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’•
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
’• ——¬
—„È‰•
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
‰•±‰•Œ•Ê
•Œ•Ê̂
•Ê Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…¥ ”—œƒ ’‹•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
••‰ˆ€€•¨¥‚•
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

SUNANDA NARSING ITBARE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS POKHARNI NRU.
(27170508501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS POKHARNI NRU.

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
•¢••
•¢¬
•
•••

“—¢¥ ³
³•¢œ¢¥ ƒ•°• €
•¢••
•¢¬
•¢
••

1

BHASKAR KABANRAO KALE
(0217547)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BORWAND KH.
, PARHBANI
(27170501401)

ZPPS SAYALA
, PARHBANI
(27170509801)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

BHASKAR KABANRAO KALE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BORWAND KH.
(27170501401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BORWAND KH.

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

€•‚• :- ƒ•„… †…‡ˆ‰ Š‹•Œ †€••„ †€Ž•Š •Œ••• †‘’“ 4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------†ƒ˜‡ †€Ž•Š (’‹•–†Œ• )
†‘™• ’†š›— ,Parbhani
†—…••• : - 27/05/2018

€•‚ƒ„…†‡ˆ ‰ Š‹Œ••ŠŽ••• ‘‹• ’
‰• ”—œƒ••€‰œ Parbhani †‘™• ’†š›—, Parbhani ž†Ÿ…• „¡‰• ••‰ˆš ž„¢œ£‰• ¤•¢¥¢ †€€š‡’¦•
…Œ§— •œ¢œ£‰• ’—€¥Ÿš †ƒ˜• ‰••‚¥ Œ¨•š•©ª ƒ•„…, Š‹•Œ†€••„ †€Ž•Š••«¥¢ ƒ•„… †…‡ˆ‰ •.†‘’“
4817/’‹.•.7/”•–•.14, †—.27/02/2017 …¬„•š “—¢¥ •š-‰• ‰œ ž„§…, „•Š‡•¥‰ ’‹‡•¢¥®•šœ
‡•¢¥®•šœ ¯‰•
¯‰••…¥ …Œ§— •œ¢œ£‰•
ƒ•°••±‰• ’„• ¥•Œ•…¬„•š ¯‰••±‰• …•€•„Œ²š —ƒˆ†€-‰• ”¢œ£‰• ƒ•°œ ¯‰••…•
‰œ ”¨œ.
…• ’—•–•’…• —œ-œ ‰• ‰

†ƒ˜••‚œ …•€

’—

„¡‰•‚¥ ƒ•°• € •¢
•¢••
•¢¬
•
•••

“—¢¥ ³
³•¢œ¢¥ ƒ•°• €
•¢••
•¢¬
•¢
••

1

SANJAY VASANTRAO
GHUGE
(0259686)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS SADEGAON
, PARHBANI
(27170508902)

ZPHS ASEGAON
, JINTUR
(27170200202)

Tr
an
sf
er

ž. •.

¬ ¥¢ „¬
´ µ¥…œ „€ˆ
• Ÿ ••••…¥
€š …Œ§— •œ¢œ£‰• “—¢¥ ’‹†•‰œ‚¥ •¯••° ž•Œ¢“‘•€‡¥
•€‡¥ •š-‰•±‰• ——´
—©µ¥…œ
©©µ¥…œ
„€ˆ „•
„“• ††Ÿ
…
…¥¥ ’¬
’’¶¥¢
¶
¶¥¢
„‚…••‚œ ••µœ •²š’‡œ
’•¢… •š•€œ.
¹‰•¡‰•’•
‰•…
…•• “—¢¥ ³•¢œ£‰• ƒ•°œ €š º‘§
º‘ ¨²-‰•„•»¥ ‰• ”—œƒ••€‰œ
·. “—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬¹
‰•¡‰•’• ‰••
••‰ˆŒ¼¬ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
—’¦œ „¯‰ ”¨œ , ž„œ „Œ‘§
„Œ‘
Œ‘… “—¢¥ •š-‰• ‰œ ”¨œ.
½. „•“†• Ÿ ••…¥ •œ¢œ£‰• †€…• ¥’‹Œ•‡œ € „•—šš •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‹
‹
‡•¢¥Œ¡‰
Žš¢
š¢œ¢¥ Œ•†¨ ¥ € ’’¯‰˜
¯‰˜
••
¾. †€…• ¥ “—¢¥„•»¥ „•Š‡•¥‰ ’‡
•¢¥Œ¡‰œ Žš¢œ
¯‰˜ „•—š •œ¢œ¢¥ ••Š—’¦œ
‚¬•¥‚¥ ”¶°£‰•„, „•“†• Ÿ ••‚¥
Á †ƒ• Ž
“—¢¥ š¿ •š-‰• ‰œÀ… „•“†Ÿ
†• Ÿ • †€ºÁ
Ž•Š•‚¥
Š•‚¥ ••š€•Â ’‹• •†•†€€ •š-‰• ‰œÂ¢.
…• •²‡¯‰•¨¥ ’‹••
••š‚•
¨‡ ž€Ÿ¥ €• “—¢¥ ’‹€•„ ŽÄ• ž…¬Åœ‰ …•¨¥.
Ã.„—š‚¥ “—¢¥ ¨¥ †€…• ¥ “—¢¥ ž„£‰•…œ ¯‰•
¯‰••
¯‰•…•
•…•
••š‚
š‚• ’—
š‚
’—Š
Š‹¨‡
¬ •šš š•
…œ †—¢œ£‰• ”
”—œ
—œƒ•
ƒ••…
ƒ•…
…„•
„•š
š•“†
“†€-‰• ‰œ
“†
‰ ”¨
Æ.„—š‚¥ “—¢¥ ’‹†•‰•
†•‰• Œ•.¸±‚ •‰•‰•¢‰•…œ
•…¬
„
š•“†€-‰•
”¨œ. „•“†• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/
‹
³•£‰•…• š ¯‰•‚ †—€ƒ¥¥ ‰• ”—œ
”
”—
—œƒ
ƒ•®•šœ
ƒ•
• ••‰ˆ
•‰Œ
•‰
Œ¬¹‰•¡‰•’• ¨œœ ”—œƒ ’’•Ç••ÇÇ ³•£‰•…•
•®•šœ
Œ¼¬ ¨² ¥¢ € —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥ ³•¢œ£‰•
ƒ•°œœ •¯••° º‘§
º‘ ¨² ¥¢.
• Ÿ ¸’†ƒ˜•/’—€¥Ÿš †ƒ˜•/ Œ¬
É.„•“††Ÿ
¹¬ ‰•¡‰•’• ——¬
„È‰• †—€ƒ¥ …€¥… ƒ•°œ €š º‘
º‘§
Œ¹‰•¡‰•’•
Œ
¹‰•¡‰•’•
—„È‰•
—„È
„È
‘§ ³•£‰•“•“ ‚• ž¨€•¢ ¯‰• ƒ•°œ ±‰•
‰•±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
•Êˆ Œ
•‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰•±‰••
Œ¬¹‰•¡‰•’••…œ
¹‰•¡‰•’••…œœ Šµ†ƒ˜‡ ž†Ÿ••š¥ ‰•
‰••±‰•Œ•Ê
±‰•Œ•Ê̂
Œ¬¹‰
¹¬ ‰ ••‰
••‰ˆ
‰•••±‰••«œ „•—š •š•€•.
‹
• ¥ ”—œ
Œ¬¹‰•¡‰•’• ‰••…
Ë.“—¢¥ ³•¢œ£‰• ¸’†ƒ˜•/ ’—€¥Ÿš †ƒ˜•// Œ
—œƒ ’•Ç ³•£‰•…• š —¬„È‰• †—€ƒ¥ “—¢¥…œ †…‰¬¼ ¥
Ž•Š †€›‰• ••š€•Â„ ’•¦ »š ¥¢.
†—¢œ£‰• ƒ•°œ €š ¨‘š … ³•£‰•„ ž„œ †ƒ˜• †ƒ• Ž
ˆ€€•¨¥‚•
••‰€•¨¥‚•
••‰
‰•“•“ •œ¢œ£‰• ••‰ˆ
•¨¥‚• ž¨€•¢ Šµ†ƒ˜‡•†Ÿ••š¥, ‰••…¥ ‰• ••‰•ˆ¢‰•„ „•—š •š•€•.
Œ¬¹‰ ••‰ˆ••š¥ ž†Ÿ••š¥
†‘™• ’†š›— ,Parbhani

’‹† ,

·) Ì¥./Ì¥Œ ¥
’—€¥Ÿš †ƒ˜•
UDISE NO.:
2) †ƒ˜‡•†Ÿ••š¥ (’‹•–.) †‘™• ’†š›—,.
3) Šµ†€••„ ž†Ÿ••š¥ ’•‚•‰ „†Œ ¥
4) Œ¬¹‰•¡‰•’•
†‘.’.’‹•–.ƒ•°•

SANJAY VASANTRAO GHUGE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS SADEGAON
(27170508902)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS SADEGAON

µ¥’: „—š ”—œƒ „•Š‡•¥•´ ž„£‰•…œ •€•˜š¥‚¥ ”€Í‰• • …•¨¥.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

UMAKANT BHIVAJI
SONKAMBLE
(0808066)

पद

सयाची शाळा व तालुका

ZPPS MANNATH NAGAR
GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103122)

ZPPS MARDASGAON
, PATHRI
(27170602901)

r

िशकाचे नाव

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Headmaster

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani
पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

UMAKANT BHIVAJI SONKAMBLE.
(Headmaster)
ZPPS MANNATH NAGAR GANGAKHED
(27170103122)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MANNATH NAGAR GANGAKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

MADHAVI YOGESH TELANG
(0340358)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPRI ZOLA
, GANGAKHED
(27170107701)

CPS RAO RAJUR
, PALAM
(27170405501)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHAVI YOGESH TELANG.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPRI ZOLA
(27170107701)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS PIMPRI ZOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

ROHINI MOTIRAM AGHAV
(0806834)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANNATH NAGAR
GANGAKHED
, GANGAKHED
(27170103122)

ZPPS
BRAHMANATHWADI
, GANGAKHED
(27170101201)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani
पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ROHINI MOTIRAM AGHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANNATH NAGAR GANGAKHED
(27170103122)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MANNATH NAGAR GANGAKHED

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SANGITA SHANKARRAO
LATPATE
(0354155)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MARGILWADI
, GANGAKHED
(27170106401)

ZPPS DONGARJAWLA
, GANGAKHED
(27170102701)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANGITA SHANKARRAO LATPATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MARGILWADI
(27170106401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MARGILWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SINDHU SHIVAJI JAYBHAYE
(0476410)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KASARWADI
, GANGAKHED
(27170104801)

ZPPS CHUKARPIMPRI
TANDA , SONPETH
(27170900402)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SINDHU SHIVAJI JAYBHAYE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KASARWADI
(27170104801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS 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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SURYAKANT SHANKAR
NAGARGOJE
(0808059)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GHATANGRA
, GANGAKHED
(27170103601)

ZPPS SAIKHEDA
, SONPETH
(27170903501)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURYAKANT SHANKAR NAGARGOJE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GHATANGRA
(27170103601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS GHATANGRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

TILOTTAMA DNYANOBA
GUTTE
(0365830)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PANGRI
, GANGAKHED
(27170108101)

ZPPS BUKTARWADI
, SONPETH
(27170900201)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TILOTTAMA DNYANOBA GUTTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PANGRI
(27170108101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS PANGRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

JYOTI SIDHESHWAR MALGE
(0807831)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PANDHRIMATI TANDA
Teacher
, GANGAKHED
std(1-4/5)
(27170108401)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS HANUMAN
NAGAR TANDA
, GANGAKHED
(27170104201)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani
पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JYOTI SIDHESHWAR MALGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PANDHRIMATI TANDA
(27170108401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS PANDHRIMATI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

सयाची शाळा व तालुका

NAGVENI DHONDOPANT Under Graduate ZPPS DHARMAPURI TANDA
PATIL
Teacher
, GANGAKHED
(0806571)
std(1-4/5)
(27170102101)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS VANDAN
, SONPETH
(27170904601)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAGVENI DHONDOPANT PATIL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHARMAPURI TANDA
(27170102101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DHARMAPURI TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

NATHRAO MURLIDHARRAO Under Graduate
MUNDHE
Teacher
(0688903)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका
ZPPS KHOKLEWADI.
, GANGAKHED
(27170105401)

ZPPS SHENDGA
, GANGAKHED
(27170109301)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NATHRAO MURLIDHARRAO MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KHOKLEWADI.
(27170105401)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KHOKLEWADI.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

VAISHALI VISHWNATH
KATKAMWAR
(0820885)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KAUDGAON
, GANGAKHED
(27170105301)

ZPPS DHARASUR
, GANGAKHED
(27170102401)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VAISHALI VISHWNATH KATKAMWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KAUDGAON
(27170105301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS KAUDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

INDUBAI NAGNATH
ALAPURE
(0793527)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SAYALA
, GANGAKHED
(27170108901)

ZPPS GAUDGAON
, GANGAKHED
(27170103901)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

INDUBAI NAGNATH ALAPURE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAYALA
(27170108901)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SAYALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SUDHIR VITTHALRAO
CHAME
(0809265)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SUNEGAON
, GANGAKHED
(27170109001)

ZPPS MUNSHIRAM
TANDA , SONPETH
(27170900503)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUDHIR VITTHALRAO CHAME.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SUNEGAON
(27170109001)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SUNEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

ANURADHA UTTAMRAO
YELKATWAD
(0511605)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ILEGAON
, GANGAKHED
(27170104601)

ZPPS BORGAON BK.
, PALAM
(27170400901)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANURADHA UTTAMRAO YELKATWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ILEGAON
(27170104601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS ILEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

NARSING SUDAMRAO
GAIKWAD
(0511612)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ILEGAON
, GANGAKHED
(27170104601)

ZPPS DHANEWADI
, PALAM
(27170401801)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NARSING SUDAMRAO GAIKWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ILEGAON
(27170104601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS ILEGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

BALAJI NILKANTHRAO
LANDGE
(0477516)

Headmaster

ZPPS BADWADNI
, GANGAKHED
(27170101301)

ZPPS AMBAIGAON
(CH.) , MANWAT
(27170300101)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALAJI NILKANTHRAO LANDGE.
(Headmaster)
ZPPS BADWADNI
(27170101301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BADWADNI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

HANUMAN SAHEBARAV
NARWADE
(0116519)

Headmaster

ZPPS DONGARGAON
, GANGAKHED
(27170102601)

ZPPS POHONDUL
, MANWAT
(27170303201)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HANUMAN SAHEBARAV NARWADE.
(Headmaster)
ZPPS DONGARGAON
(27170102601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DONGARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

BALIRAM SIDRAM KENDRE
(0384101)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DONGARPIMPLA
, GANGAKHED
(27170102801)

ZPPS NIMGAON
, SONPETH
(27170905201)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALIRAM SIDRAM KENDRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DONGARPIMPLA
(27170102801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DONGARPIMPLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SANGITA REVANAPPA
BIRADAR
(0116537)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DONGARGAON
, GANGAKHED
(27170102601)

ZPPS DATTWADI
, GANGAKHED
(27170102201)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANGITA REVANAPPA BIRADAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DONGARGAON
(27170102601)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS DONGARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

SANDHYATAI
Under Graduate
SHRIDHARRAO PEDDAWAD
Teacher
(0423302)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका
ZPPS SHIVAJI NAGAR
, GANGAKHED
(27170109801)

CPS RAO RAJUR
, PALAM
(27170405501)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANDHYATAI SHRIDHARRAO PEDDAWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHIVAJI NAGAR
(27170109801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS SHIVAJI NAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SUBHASH LAXMANRAO
SANAP
(0823438)

Headmaster

ZPPS MASLA , GANGAKHED
(27170106801)

ZPPS BABHLI
, PARHBANI
(27170500801)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUBHASH LAXMANRAO SANAP.
(Headmaster)
ZPPS MASLA
(27170106801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MASLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

BHARAT VENKATRAO
KUMBHAR
(0792534)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NARLAD
, GANGAKHED
(27170107501)

ZPPS GOVINDWADI
(NEW) , GANGAKHED
(27170102202)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHARAT VENKATRAO KUMBHAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NARLAD
(27170107501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS NARLAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

MEERA BHANUDASRAO
DHAKNE
(0792536)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NARLAD
, GANGAKHED
(27170107501)

ZPPS ROKADEWADI
, PALAM
(27170405801)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEERA BHANUDASRAO DHAKNE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NARLAD
(27170107501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS NARLAD

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SULOCHANA RAMRAO
BODKE
(0435548)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS MARDASGAON
, GANGAKHED
(27170106601)

ZPPS DHARASUR
, GANGAKHED
(27170102401)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SULOCHANA RAMRAO BODKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS MARDASGAON
(27170106601)
Parbhani
GANGAKHED
CPS MARDASGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

DASHRATH SHRIPATRAO
SURYAWANSHI
(0701703)

Headmaster

ZPPS MANKADEVI
, GANGAKHED
(27170107201)

ZPPS UMARA , PATHRI
(27170604901)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DASHRATH SHRIPATRAO SURYAWANSHI.
(Headmaster)
ZPPS MANKADEVI
(27170107201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS MANKADEVI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

RANGANATH DNYANOBA
ACHARYA
(0452868)

Headmaster

ZPPS HARANGUL
, GANGAKHED
(27170104301)

ZPPS KANAD , SAILU
(27170803301)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RANGANATH DNYANOBA ACHARYA.
(Headmaster)
ZPPS HARANGUL
(27170104301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS HARANGUL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

REKHA KESHAVRAO
NEHARKAR
(0806601)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BHENDEWADI
, GANGAKHED
(27170101101)

ZPPS MASLA
, GANGAKHED
(27170106801)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

REKHA KESHAVRAO NEHARKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHENDEWADI
(27170101101)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BHENDEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

BALASAB RAJARAM
BIRADAR
(0699914)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS KANYA
RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108601)

ZPPS GAUDGAON
, GANGAKHED
(27170103901)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani
पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BALASAB RAJARAM BIRADAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS KANYA RANISAWARGAON
(27170108601)
Parbhani
GANGAKHED
CPS KANYA RANISAWARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

JAYSHRI UTTAMRAO MORE
(0692859)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BOTHI , GANGAKHED
(27170100501)

ZPPS ARBUJWADI
, GANGAKHED
(27170100301)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAYSHRI UTTAMRAO MORE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BOTHI
(27170100501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BOTHI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

GURUNATH HARISHING
RATHOD
(0459993)

Headmaster

ZPPS BOTHI , GANGAKHED
(27170100501)

ZPPS DONGARGAON
, PATHRI
(27170601301)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GURUNATH HARISHING RATHOD.
(Headmaster)
ZPPS BOTHI
(27170100501)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BOTHI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

ASHA MIRLIDHARRAO
POTDAR
(0329483)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108602)

CPS RAO RAJUR
, PALAM
(27170405501)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ASHA MIRLIDHARRAO POTDAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RANISAWARGAON
(27170108602)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS RANISAWARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

MEERA CHANDRAKANT
KSHETRAPALE
(0474888)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS RANISAWARGAON
, GANGAKHED
(27170108603)

ZPPS KANDALGAON
, PALAM
(27170403201)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEERA CHANDRAKANT KSHETRAPALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS RANISAWARGAON
(27170108603)
Parbhani
GANGAKHED
ZPHS RANISAWARGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

MANISHA MADHUKARRAO
PADAMPALLE
(0402150)

Graduate
Teacher
std(6-8)

CPS SUPPA , GANGAKHED
(27170109401)

ZPPS DHARKHED
, GANGAKHED
(27170101601)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANISHA MADHUKARRAO PADAMPALLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
CPS SUPPA
(27170109401)
Parbhani
GANGAKHED
CPS SUPPA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

AHILYA TUKARAM LAHANE
(0356605)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
CPS SUPPA , GANGAKHED
Teacher
(27170109401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS DEVLANAIK
TANDA (NEW)
, GANGAKHED
(27170100803)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani
पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

AHILYA TUKARAM LAHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS SUPPA
(27170109401)
Parbhani
GANGAKHED
CPS SUPPA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

BHIMRAO RAKHMAJI
MUNDHE
(0815965)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPALDARI
, GANGAKHED
(27170108201)

ZPPS SHENDGA
, GANGAKHED
(27170109301)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHIMRAO RAKHMAJI MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALDARI
(27170108201)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS PIMPALDARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

MEHRAJ YAKUBSAB
SAYYAD
(0816768)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PISEWADI
, GANGAKHED
(27170108301)

ZPPS
HANUMANNAGAR
TANDA SONPETH
, SONPETH
(27170903117)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani
पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEHRAJ YAKUBSAB SAYYAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PISEWADI
(27170108301)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS PISEWADI
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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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

NAMDEV SAMBHAJI CHATE
(0426041)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS BORDA , GANGAKHED
Teacher
(27170100801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS DHANEWADI
, PALAM
(27170401801)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NAMDEV SAMBHAJI CHATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORDA
(27170100801)
Parbhani
GANGAKHED
ZPPS BORDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

PRADNYA TUKARAM
KHILLARE
(0164715)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS BORI , JINTUR
(27170201601)

ZPPS KAUSADI
, JINTUR
(27170207202)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRADNYA TUKARAM KHILLARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS BORI
(27170201601)
Parbhani
JINTUR
CPS BORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

NALINI RAM MURADI
(0273565)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KAUDGAON KH
ZPHS DUDHGAON , JINTUR
Teacher
, JINTUR
(27170204002)
std(1-4/5)
(27170207801)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

NALINI RAM MURADI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS DUDHGAON
(27170204002)
Parbhani
JINTUR
ZPHS DUDHGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

TANAJI VITTHALRAO
UJANKAR
(0329906)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SAKHARTALA
, JINTUR
(27170214301)

ZPPS MUNSHIRAM
TANDA , SONPETH
(27170900503)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TANAJI VITTHALRAO UJANKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAKHARTALA
(27170214301)
Parbhani
JINTUR
ZPPS SAKHARTALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SAVITA JANARDHAN
KHANDARE
(0476215)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SAWANGI (MHA)
, JINTUR
(27170215201)

ZPPS MANMODI
, JINTUR
(27170209801)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAVITA JANARDHAN KHANDARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAWANGI (MHA)
(27170215201)
Parbhani
JINTUR
ZPPS SAWANGI (MHA)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SOMNATH MAROTIRAO
WAGHMARE
(0385444)

Headmaster

ZPPS KASAR , JINTUR
(27170207601)

ZPPS KASAPURI
, PATHRI
(27170602201)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SOMNATH MAROTIRAO WAGHMARE.
(Headmaster)
ZPPS KASAR
(27170207601)
Parbhani
JINTUR
ZPPS KASAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SURESH RAJARAM
SATPUTE
(0223552)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS KOLHA , MANWAT
(27170301902)

ZPPS PIMPALGAON
THO. , PARHBANI
(27170507701)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURESH RAJARAM SATPUTE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS KOLHA
(27170301902)
Parbhani
MANWAT
ZPHS KOLHA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

JANARDHAN RAJDHARRAO
MORE
(0023455)

Headmaster

ZPPS MANOLI , MANWAT
(27170302601)

ZPPS GOPEGAON
, PATHRI
(27170601601)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JANARDHAN RAJDHARRAO MORE.
(Headmaster)
ZPPS MANOLI
(27170302601)
Parbhani
MANWAT
ZPPS MANOLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SUREKHA VYANKATRAO
MUSANDE
(0257040)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z.P.P.S.BRANCH NO. 4
MANWATH , MANWAT
(27170302205)

ZPPS DUTKA , PALAM
(27170401401)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUREKHA VYANKATRAO MUSANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.P.S.BRANCH NO. 4 MANWATH
(27170302205)
Parbhani
MANWAT
Z.P.P.S.BRANCH NO. 4 MANWATH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

RAJARAM SANTRAM
LOKHANDE
(0314806)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS CHATORI , PALAM
(27170401301)

ZPPS CHINCH TAKLI
, GANGAKHED
(27170111801)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJARAM SANTRAM LOKHANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS CHATORI
(27170401301)
Parbhani
PALAM
CPS CHATORI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

KAVERI SAKHARAM PAUL
(0027506)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS FALA , PALAM
(27170402101)

CPS RAO RAJUR
, PALAM
(27170405501)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAVERI SAKHARAM PAUL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS FALA
(27170402101)
Parbhani
PALAM
ZPPS FALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

PANDURANG MAHADU
UGHADE
(0459979)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DIGRAS , PALAM
(27170401501)

Z.P.C.P.S.KEHAL
, JINTUR
(27170208001)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDURANG MAHADU UGHADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DIGRAS
(27170401501)
Parbhani
PALAM
ZPPS DIGRAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

RAOSAHEB GUNAJI
CHANDE
(0793526)

Headmaster

ZPPS PETHPIMPALGAON
, PALAM
(27170404901)

ZPPS TURA , PATHRI
(27170604801)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAOSAHEB GUNAJI CHANDE.
(Headmaster)
ZPPS PETHPIMPALGAON
(27170404901)
Parbhani
PALAM
ZPPS PETHPIMPALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

REKHA NAMDEV
PACHANGE
(0307521)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS PETHPIMPALGAON
Teacher
, PALAM
std(1-4/5)
(27170404901)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS WADI BK.
, PALAM
(27170408001)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

REKHA NAMDEV PACHANGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PETHPIMPALGAON
(27170404901)
Parbhani
PALAM
ZPPS PETHPIMPALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

SARIKA MAROTRAO
GHATOL
(0692181)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS WANBHUJWADI
ZPPS ANJANWADI , PALAM
Teacher
, PALAM
(27170400101)
std(1-4/5)
(27170408101)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SARIKA MAROTRAO GHATOL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ANJANWADI
(27170400101)
Parbhani
PALAM
ZPPS ANJANWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SAVITA BALAJI TONDARE
(0404507)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS PETH SHIVANI
, PALAM
(27170405001)

ZPPS PENDU KHU
, PALAM
(27170405101)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAVITA BALAJI TONDARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS PETH SHIVANI
(27170405001)
Parbhani
PALAM
CPS PETH SHIVANI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SHIVRAJ RAMJI CHAVAN
(0491103)

Headmaster

ZPPS SIRSAM , PALAM
(27170406601)

CPS GUNJ KH.
, PATHRI
(27170601701)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVRAJ RAMJI CHAVAN.
(Headmaster)
ZPPS SIRSAM
(27170406601)
Parbhani
PALAM
ZPPS SIRSAM

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

APARNA NARSINGRAO
BHANGE
(0420486)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS POKHARNI DEVI
, PALAM
(27170405401)

ZPPS MUDKHED
, PALAM
(27170404001)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

APARNA NARSINGRAO BHANGE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS POKHARNI DEVI
(27170405401)
Parbhani
PALAM
CPS POKHARNI DEVI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

RAJKUMAR DIGAMBER
KADAM
(0803029)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MARTANDWADI
, PALAM
(27170404401)

ZPPS KANHEGAON
, SONPETH
(27170901601)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJKUMAR DIGAMBER KADAM.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MARTANDWADI
(27170404401)
Parbhani
PALAM
ZPPS MARTANDWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

RAMKISHN VIJEKRAO POUL
(0825173)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS REVA TANDA , PALAM
Teacher
(27170408701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS KANHEGAON
, SONPETH
(27170901601)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMKISHN VIJEKRAO POUL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS REVA TANDA
(27170408701)
Parbhani
PALAM
ZPPS REVA TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SHANKAR DEVJI KURUDE
(0326334)

Headmaster

CPS RAO RAJUR , PALAM
(27170405501)

ZPPS KHAWNI PIMPRI
, SAILU
(27170804201)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHANKAR DEVJI KURUDE.
(Headmaster)
CPS RAO RAJUR
(27170405501)
Parbhani
PALAM
CPS RAO RAJUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

VILAS VYANKATRAO
TOMPE
(0326756)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHIRPUR , PALAM
(27170407101)

ZPPS MUNSHIRAM
TANDA , SONPETH
(27170900503)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VILAS VYANKATRAO TOMPE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHIRPUR
(27170407101)
Parbhani
PALAM
ZPPS SHIRPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

VILAS KUSHAPPA LANDGE
(0011366)

Headmaster

ZPPS BANWAS , PALAM
(27170400801)

Z.P.P.S .SARANGPUR
, MANWAT
(27170303901)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VILAS KUSHAPPA LANDGE.
(Headmaster)
ZPPS BANWAS
(27170400801)
Parbhani
PALAM
ZPPS BANWAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

BHAGWAN PANDITRAO
TUPKAR
(0698312)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RAMAPUR TANDA
, PALAM
(27170405901)

ZPPS HANUMAN
NAGAR TANDA
, GANGAKHED
(27170104201)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani
पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHAGWAN PANDITRAO TUPKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAMAPUR TANDA
(27170405901)
Parbhani
PALAM
ZPPS RAMAPUR TANDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

HARSHARAJ APPARAO
JADHAV
(0298858)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MAHADEO WADI
, PALAM
(27170404301)

ZPPS UMARTHADI
, PALAM
(27170407601)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

HARSHARAJ APPARAO JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MAHADEO WADI
(27170404301)
Parbhani
PALAM
ZPPS MAHADEO WADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

VITHAL SOPANRAO
KANAME
(0011367)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS BANWAS , PALAM
(27170400802)

ZPPS KOTHALA
, SONPETH
(27170901401)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VITHAL SOPANRAO KANAME.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS BANWAS
(27170400802)
Parbhani
PALAM
ZPHS BANWAS

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SHABANA TABASSUM
MOHAMMAD SHAIKH
(0792352)

Graduate
Teacher
std(6-8)

Zilla Parishad Kanya
Prashala Parbhani (Urdu)
, PARBHANI URC
(27171000522)

Z P H S PATHRI
(URDU) , PATHRI
(27170603751)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani
पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHABANA TABASSUM MOHAMMAD SHAIKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
Zilla Parishad Kanya Prashala Parbhani (Urdu)
(27171000522)
Parbhani
PARBHANI URC
Zilla Parishad Kanya Prashala Parbhani (Urdu)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SANGITA SHRIRAM
WATHORE
(0141398)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHAHAPUR
, PARHBANI
(27170509901)

ZPPS MAHAGAON
, PURNA
(27170705501)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANGITA SHRIRAM WATHORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHAHAPUR
(27170509901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SHAHAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

GANESH BHAGWANRAO
PARDE
(0177191)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NANDGAON BU.
, PARHBANI
(27170506501)

ZPPS RENAPUR
, PATHRI
(27170604101)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANESH BHAGWANRAO PARDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NANDGAON BU.
(27170506501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDGAON BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

RUPALI NANDKUMAR
BAGDE
(0318837)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS TRIDHARAWADI
Teacher
VASTISHALA , PARHBANI
std(1-4/5)
(27170511603)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS DHARASUR
, GANGAKHED
(27170102401)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RUPALI NANDKUMAR BAGDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TRIDHARAWADI VASTISHALA
(27170511603)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TRIDHARAWADI VASTISHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SAPNA GOPALJI VARMA
(0065257)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MURUMBA
, PARHBANI
(27170506201)

ZPPS ASEGAON
, JINTUR
(27170200201)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAPNA GOPALJI VARMA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MURUMBA
(27170506201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MURUMBA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SAVITA RAMESH DHOTRE
(0701567)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS ASOLA , PARHBANI
(27170500701)

ZPPS DEONANDRA
, PATHRI
(27170601001)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAVITA RAMESH DHOTRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS ASOLA
(27170500701)
Parbhani
PARHBANI
CPS ASOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

JYOTSNA VYANKATRAO
PALMKAR
(0046612)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS JAMB , PARHBANI
(27170504002)

ZPPS UKHLAD
, PARHBANI
(27170511901)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JYOTSNA VYANKATRAO PALMKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS JAMB
(27170504002)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS JAMB

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

DILIP HANUMANTRAO
SONKAWADE
(0412341)

Headmaster

ZPPS NARSAPUR
, PARHBANI
(27170506801)

ZPPS WARNA , JINTUR
(27170216801)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DILIP HANUMANTRAO SONKAWADE.
(Headmaster)
ZPPS NARSAPUR
(27170506801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NARSAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

KAVERI BALAJI BOKARE
(0059610)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BRAHMAPURI VIA
LOHGAON , PARHBANI
(27170501601)

ZPPS NANDGAON
, JINTUR
(27170211601)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAVERI BALAJI BOKARE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BRAHMAPURI VIA LOHGAON
(27170501601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BRAHMAPURI VIA LOHGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

KIRAN CHANDRAMOHAN Under Graduate
TAPDIYA
Teacher
(0151905)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका
ZPPS NARSAPUR
, PARHBANI
(27170506801)

ZPPS KOLHAWADI
, MANWAT
(27170302001)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KIRAN CHANDRAMOHAN TAPDIYA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NARSAPUR
(27170506801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NARSAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

MEERA MAROTRAO
LADANE
(0347330)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZILLA PARISHAD PRIMARY
Teacher
SCHOOL JAMB , PARHBANI
std(1-4/5)
(27170504001)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS AMBAIGAON
(CH.) , MANWAT
(27170300101)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MEERA MAROTRAO LADANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL JAMB
(27170504001)
Parbhani
PARHBANI
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL JAMB

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

सयाची शाळा व तालुका

RAOSAHEB SUKHDEVRAO Under Graduate ZILLA PARISHAD PRIMARY ZPPS NAGARJAWALA
CHINCHANE
Teacher
SCHOOL JAMB , PARHBANI
, MANWAT
(0141390)
std(1-4/5)
(27170504001)
(27170302701)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAOSAHEB SUKHDEVRAO CHINCHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL JAMB
(27170504001)
Parbhani
PARHBANI
ZILLA PARISHAD PRIMARY SCHOOL JAMB

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SAVITA RAVINDRANATH
KALVIT
(0410743)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KAUDGAON
, PARHBANI
(27170504801)

Z.P.P.S .SARANGPUR
, MANWAT
(27170303901)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAVITA RAVINDRANATH KALVIT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KAUDGAON
(27170504801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KAUDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SAMBHAJI RAMJI
GANDREWAD
(0412357)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS DAITHANA
, PARHBANI
(27170502003)

ZPPS UKHLAD
, PARHBANI
(27170511901)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAMBHAJI RAMJI GANDREWAD.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS DAITHANA
(27170502003)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS DAITHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SURYAKANT GOVINDRAO
DEORE
(0412399)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS DAITHANA
, PARHBANI
(27170502003)

ZPPS PIMPALA
, MANWAT
(27170303101)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURYAKANT GOVINDRAO DEORE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS DAITHANA
(27170502003)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS DAITHANA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SUNDAR JANARDHAN
DHONDGE
(0687941)

Headmaster

ZPPS BRAHMAPURI VIA
PATHRI , PARHBANI
(27170501801)

ZPPS SIMANGAON
, SAILU
(27170808001)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNDAR JANARDHAN DHONDGE.
(Headmaster)
ZPPS BRAHMAPURI VIA PATHRI
(27170501801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BRAHMAPURI VIA PATHRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

PANDURANG VISHWANATH Under Graduate
DHONE
Teacher
(0270347)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका
ZPPS MALSONNA
, PARHBANI
(27170505401)

ZPPS SHIRSHI
, SONPETH
(27170903301)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PANDURANG VISHWANATH DHONE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MALSONNA
(27170505401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MALSONNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SUREKHA PUNDLIK
WAKALE
(0687940)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BRAHMAPURI VIA
PATHRI , PARHBANI
(27170501801)

ZPPS RAMPURI (BK.)
, MANWAT
(27170303501)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUREKHA PUNDLIK WAKALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BRAHMAPURI VIA PATHRI
(27170501801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BRAHMAPURI VIA PATHRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

ANJALI ANIL JOSHI
(0293672)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS RAIPUR , PARHBANI
Teacher
(27170508701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS
MANDEWADGAON
, MANWAT
(27170302301)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani
पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANJALI ANIL JOSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAIPUR
(27170508701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS RAIPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

BHIMRAO SATYASAGAR
BODELE
(0354319)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS DURDI , PARHBANI
Teacher
(27170503001)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
CPS KEKARJAWALA
, MANWAT
(27170301701)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHIMRAO SATYASAGAR BODELE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DURDI
(27170503001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DURDI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

GEETANJALI
Under Graduate
BASANTKUMAR SHUKLA
Teacher
(0476661)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका
ZPPS SAMSAPUR
, PARHBANI
(27170509301)

ZPPS REDAJ , JINTUR
(27170213701)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GEETANJALI BASANTKUMAR SHUKLA.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAMSAPUR
(27170509301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SAMSAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

KAUSAR LATEEF SHAIKH
(0808901)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MATKARHALA
, PARHBANI
(27170505801)

ZPPS DEONANDRA
, PATHRI
(27170601001)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAUSAR LATEEF SHAIKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MATKARHALA
(27170505801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MATKARHALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

KAVITA AINATHRAO
MUPADE
(0810055)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS RAIPUR , PARHBANI
Teacher
(27170508701)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS KARANJI
, MANWAT
(27170301601)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAVITA AINATHRAO MUPADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAIPUR
(27170508701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS RAIPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SADHANA VITHALRAO
NAIK
(0060641)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SHENDRA
, PARHBANI
(27170510001)

ZPPS WAZUR , PURNA
(27170709401)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SADHANA VITHALRAO NAIK.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SHENDRA
(27170510001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SHENDRA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SHOBHA LOBHAJI LAVHALE
(0809351)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHAR , PARHBANI
(27170502301)

ZPPS PIMPALGAON
TONG. , PARHBANI
(27170507801)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHOBHA LOBHAJI LAVHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHAR
(27170502301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DHAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

VANDANA ANNASAHEB
MASKE
(0803118)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS MANGANGAON
, PARHBANI
(27170505701)

ZPPS KAUSADI
, JINTUR
(27170207202)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VANDANA ANNASAHEB MASKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MANGANGAON
(27170505701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS MANGANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

VARSHA PANDHARINAT
BANDAMWAR
(0819356)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z.P.C.P.S KAREGAON
, PARHBANI
(27170504501)

ZPPS PATHRA
, PARHBANI
(27170507301)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VARSHA PANDHARINAT BANDAMWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.C.P.S KAREGAON
(27170504501)
Parbhani
PARHBANI
Z.P.C.P.S KAREGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

DNYANESHWARI
NARAYANRAO MUNDHE
(0378641)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BALSA KH.
, PARHBANI
(27170501001)

ZPPS NAVA TANDA
(NEW) , PALAM
(27170404503)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANESHWARI NARAYANRAO MUNDHE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BALSA KH.
(27170501001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BALSA KH.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

JYOTI SOPANRAO PAWAR
(0699299)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SAYALA , PARHBANI
Teacher
(27170509801)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS HATKARWADI
, MANWAT
(27170300801)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JYOTI SOPANRAO PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAYALA
(27170509801)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SAYALA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

KAVITA DILIPRAO
REVANWAR
(0378750)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS JAIKWADI VASAHAT
Teacher
, PARHBANI
std(1-4/5)
(27170505302)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS KARANJI
, MANWAT
(27170301601)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAVITA DILIPRAO REVANWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS JAIKWADI VASAHAT
(27170505302)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS JAIKWADI VASAHAT

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

MUKUND MANOHARRAO Under Graduate
CHANDORIKAR
Teacher
(0687261)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका
ZPPS TAKALGAVAN
, PARHBANI
(27170510901)

CPS KEKARJAWALA
, MANWAT
(27170301701)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MUKUND MANOHARRAO CHANDORIKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKALGAVAN
(27170510901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKALGAVAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SACHIN VAIJNATH
SHAHANE
(0692222)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TAKALGAVAN
, PARHBANI
(27170510901)

ZPPS MARWADI
, JINTUR
(27170210301)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SACHIN VAIJNATH SHAHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKALGAVAN
(27170510901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKALGAVAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SHILPA SHIVAJI GIRI
(0696349)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ZADGAON
, PARHBANI
(27170512601)

ZPPS MANKADEVI
, GANGAKHED
(27170107201)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHILPA SHIVAJI GIRI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ZADGAON
(27170512601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS ZADGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

YOGITA BHAGVANRAO
SOLANKE
(0394366)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS THOLA , PARHBANI
Teacher
(27170511501)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

ZPPS SUKAPURWADI
, PARHBANI
(27170510501)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

YOGITA BHAGVANRAO SOLANKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS THOLA
(27170511501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS THOLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

MOHINI GULABRAO
DESHMUKH
(0355238)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA PEDGAON
, PARHBANI
(27170507401)

Z.P.P.S .SARANGPUR
, MANWAT
(27170303901)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MOHINI GULABRAO DESHMUKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA PEDGAON
(27170507401)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

MUKUND BABURAO TAK
(0701044)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PANHERA
, PARHBANI
(27170507001)

ZPPS NAGANGAON
, JINTUR
(27170211701)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MUKUND BABURAO TAK.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PANHERA
(27170507001)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PANHERA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

PRITI RAJABHAU JUKTE
(0692812)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507402)

ZPPS KUPTA , SAILU
(27170804801)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRITI RAJABHAU JUKTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PEDGAON
(27170507402)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

REHANA MURTUJAALI
SHEKH
(0137749)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS PEDGAON
, PARHBANI
(27170507404)

ZPHS RAMPURI(BK)
, MANWAT
(27170303502)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

REHANA MURTUJAALI SHEKH.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS PEDGAON
(27170507404)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS PEDGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

BABAN MAROTRAO
LONSANE
(0697527)

Headmaster

ZPPS TATTU JAWLA
, PARHBANI
(27170511401)

ZPPS DHANORA
DEVGAON , JINTUR
(27170203701)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABAN MAROTRAO LONSANE.
(Headmaster)
ZPPS TATTU JAWLA
(27170511401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TATTU JAWLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

APARNA BHIMRAO PANDIT
(0823597)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS PINGLI , PARHBANI
Teacher
(27170508102)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS KARANJI
, MANWAT
(27170301601)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

APARNA BHIMRAO PANDIT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PINGLI
(27170508102)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PINGLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

PALLAVI SAKHARAM
KHEDKAR
(0687444)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA PINGLI
, PARHBANI
(27170508101)

ZPPS RAMPURI (BK.)
, MANWAT
(27170303501)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PALLAVI SAKHARAM KHEDKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA PINGLI
(27170508101)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA PINGLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SHOBHA KISHANRAO GIRI
(0375650)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA PINGLI
, PARHBANI
(27170508101)

ZPPS NAGARJAWALA
, MANWAT
(27170302701)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHOBHA KISHANRAO GIRI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA PINGLI
(27170508101)
Parbhani
PARHBANI
CPS KANYA PINGLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SURESH DIGMBAR GIRI
(0413265)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TADLIMBLA
, PARHBANI
(27170510701)

CPS KEKARJAWALA
, MANWAT
(27170301701)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURESH DIGMBAR GIRI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TADLIMBLA
(27170510701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TADLIMBLA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

DNYANOBA UTTAMRAO
BHARATI
(0697592)

Headmaster

ZPPS INDEWADI
, PARHBANI
(27170503601)

ZPPS DOHRA , JINTUR
(27170203801)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DNYANOBA UTTAMRAO BHARATI.
(Headmaster)
ZPPS INDEWADI
(27170503601)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS INDEWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

ARUNA KESHAVRAO
SHAHANE
(0689950)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS SINGNAPUR
, PARHBANI
(27170510101)

ZPPS GUNJ , PALAM
(27170402301)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARUNA KESHAVRAO SHAHANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS SINGNAPUR
(27170510101)
Parbhani
PARHBANI
CPS SINGNAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

SHAILARANI JANARDHAN Under Graduate
LOKHANDE
Teacher
(0806594)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका
ZPPS TARODAPATI
, PARHBANI
(27170511304)

ZPPS DHONDI
, PARHBANI
(27170502701)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAILARANI JANARDHAN LOKHANDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TARODAPATI
(27170511304)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TARODAPATI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

SHAMALA RAMKRUSHNA Under Graduate
JOSHI
Teacher
(0157651)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका
ZPPS BORWAND BU.
, PARHBANI
(27170501301)

ZPHS KAUSADI
, JINTUR
(27170207203)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAMALA RAMKRUSHNA JOSHI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BORWAND BU.
(27170501301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BORWAND BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

SUNITA KESHAVRAO
TEKALE
(0411217)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS TARODA , PARHBANI
Teacher
(27170511301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS HATKARWADI
, MANWAT
(27170300801)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNITA KESHAVRAO TEKALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TARODA
(27170511301)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TARODA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

SACHIN JAYNARAYAN
BAJAPAI
(0318851)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS SAMBAR , PARHBANI ZPPS ITALI , MANWAT
Teacher
(27170509201)
(27170301001)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SACHIN JAYNARAYAN BAJAPAI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SAMBAR
(27170509201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS SAMBAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SUNIL GURJI GAVIT
(0815779)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS WADI DAMAI
, PARHBANI
(27170512501)

ZPPS KANAD , SAILU
(27170803301)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNIL GURJI GAVIT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS WADI DAMAI
(27170512501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS WADI DAMAI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

TATYARAO NARAYANRAO Under Graduate
KUMTHEKAR
Teacher
(0381669)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका
ZPPS PINGLI KO.
, PARHBANI
(27170508201)

ZPPS SAIKHEDA
, SONPETH
(27170903501)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

TATYARAO NARAYANRAO KUMTHEKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PINGLI KO.
(27170508201)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PINGLI KO.

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

वाचा :- शासन िनणय गाम िवकास िवभाग मांक िजपब 4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िशण िवभाग (पाथिमक )
िजा पिरषद ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

KAILAS RAMRAO MANE
(0793006)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS NANDAPUR
, PARHBANI
(27170506401)

ZPPS KARADGAON
, PARHBANI
(27170504401)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAILAS RAMRAO MANE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS NANDAPUR
(27170506401)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

GULAB LAXMANRAO
BIDKAR
(0792351)

Headmaster

ZPPS NANDKHEDA
, PARHBANI
(27170506701)

ZPPS PIMPRI RO
, JINTUR
(27170212701)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GULAB LAXMANRAO BIDKAR.
(Headmaster)
ZPPS NANDKHEDA
(27170506701)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS NANDKHEDA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

ARCHANA MADHAVRAO
PAUL
(0810947)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

ZPPS LIMLA , PURNA
(27170705301)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ARCHANA MADHAVRAO PAUL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKLI KU.
(27170511101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKLI KU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

CHHAYA BALIRAM GUTTE
(0342286)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPHS ZARI , PARHBANI
(27170512703)

CPS BRANCH NO. 1
JINTUR , JINTUR
(27170206201)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

CHHAYA BALIRAM GUTTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPHS ZARI
(27170512703)
Parbhani
PARHBANI
ZPHS ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

KARUNA VITTHALRAO
JONDHALE
(0687428)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANYA ZARI
, PARHBANI
(27170512702)

ZPPS SOMTHANA
, MANWAT
(27170304401)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KARUNA VITTHALRAO JONDHALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANYA ZARI
(27170512702)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KANYA ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

KIRTI KACHRULAL
CHAKOTE
(0309743)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS KANYA ZARI
, PARHBANI
(27170512702)

ZPPS ASEGAON
, JINTUR
(27170200201)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KIRTI KACHRULAL CHAKOTE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANYA ZARI
(27170512702)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS KANYA ZARI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

MADHAV NAMDEVRAO
SONVANE
(0070522)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS DHARMAPURI
, PARHBANI
(27170502501)

ZPPS PIMPALGAON
GA , JINTUR
(27170212601)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MADHAV NAMDEVRAO SONVANE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHARMAPURI
(27170502501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DHARMAPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

MANJUSHA
Under Graduate
SHAMSUNDARRAO MUNDE
Teacher
(0701638)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका
ZPPS DHARMAPURI
, PARHBANI
(27170502501)

ZPPS ATTOLA
, MANWAT
(27170300201)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANJUSHA SHAMSUNDARRAO MUNDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHARMAPURI
(27170502501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS DHARMAPURI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

सयाची शाळा व तालुका
ZPPS TAKLI KU.
, PARHBANI
(27170511101)

ZPPS AMBAIGAON
(CH.) , MANWAT
(27170300101)

MANORAMA MADANRAO Under Graduate
GHULE
Teacher
(0807218)
std(1-4/5)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MANORAMA MADANRAO GHULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS TAKLI KU.
(27170511101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS TAKLI KU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SHAMIN ISMAIL SHAIKH
(0699904)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS PEGARGAVAN
, PARHBANI
(27170507501)

ZPPS KARADGAON
, PARHBANI
(27170504401)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHAMIN ISMAIL SHAIKH.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS PEGARGAVAN
(27170507501)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS PEGARGAVAN

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

VIDHYA BHAURAO
DHANESHWAR
(0699146)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS BHARASWADA
, PARHBANI
(27170501101)

CPS KOK , JINTUR
(27170207401)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VIDHYA BHAURAO DHANESHWAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS BHARASWADA
(27170501101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BHARASWADA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

ANITA PUNDLIK GIRI
(0453637)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BHARASWADA
, PARHBANI
(27170501101)

ZPPS MARWADI
, JINTUR
(27170210301)

sf
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अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANITA PUNDLIK GIRI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHARASWADA
(27170501101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BHARASWADA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

BHAGYASHRI DAGDU
BHARTI
(0819849)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BHARASWADA
, PARHBANI
(27170501101)

ZILLA PARISHAD
PRIMARY SCHOOL
SAWANGI MAGAR
, MANWAT
(27170304201)

sf
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r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani
पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BHAGYASHRI DAGDU BHARTI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHARASWADA
(27170501101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BHARASWADA
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an
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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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

MAHANANDA SHRIRANG Under Graduate
PAWAR
Teacher
(0183275)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका
ZPPS BHARASWADA
, PARHBANI
(27170501101)

ZPPS ASEGAON
, JINTUR
(27170200201)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHANANDA SHRIRANG PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BHARASWADA
(27170501101)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BHARASWADA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

RANJANA AMBADAS
DHUMAL
(0168454)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BABHULGAON
, PARHBANI
(27170500901)

ZPHS KOLHA
, MANWAT
(27170301902)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RANJANA AMBADAS DHUMAL.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BABHULGAON
(27170500901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BABHULGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SUREKHA BHIMRAO
JADHAV
(0168457)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS BABHULGAON
, PARHBANI
(27170500901)

ZPPS MIRZAPUR
, PARHBANI
(27170506001)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUREKHA BHIMRAO JADHAV.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BABHULGAON
(27170500901)
Parbhani
PARHBANI
ZPPS BABHULGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SURYAVANSHI PADMIN
RANGNATH
(0814414)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS RENAPUR , PATHRI
(27170604101)

CPS KHALI
, GANGAKHED
(27170105501)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SURYAVANSHI PADMIN RANGNATH.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS RENAPUR
(27170604101)
Parbhani
PATHRI
ZPPS RENAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

JAISHRI RAM GHATE
(0139565)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate ZPPS DEONANDRA (SKP)
Teacher
, PATHRI
std(1-4/5)
(27170601002)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS BABULTAR
, PATHRI
(27170600401)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAISHRI RAM GHATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DEONANDRA (SKP)
(27170601002)
Parbhani
PATHRI
ZPPS DEONANDRA (SKP)

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SHALINI KESHAVRAO
NAIKWADE
(0007568)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS PATHRI , PATHRI
(27170603701)

ZPPS TURA , PATHRI
(27170604801)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHALINI KESHAVRAO NAIKWADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS PATHRI
(27170603701)
Parbhani
PATHRI
CPS PATHRI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

RENUKA HANMANTU
SHERLA
(0810944)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS CHUDAWA , PURNA
(27170701202)

ZPPS MAHADEO
MANDIR , PURNA
(27170707502)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RENUKA HANMANTU SHERLA.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS CHUDAWA
(27170701202)
Parbhani
PURNA
ZPHS CHUDAWA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SANTOSH SHANKARRAO
SURYAVANSHI
(0462161)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS PIMPLA BATHYA
, PURNA
(27170707001)

ZPPS NILA , PURNA
(27170706601)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANTOSH SHANKARRAO SURYAVANSHI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS PIMPLA BATHYA
(27170707001)
Parbhani
PURNA
ZPPS PIMPLA BATHYA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

BABARAO CHAMPATRAO
MIRATKAR
(0806559)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPLA BATHYA
, PURNA
(27170707001)

ZPPS UMARTHADI
, PALAM
(27170407601)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

BABARAO CHAMPATRAO MIRATKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPLA BATHYA
(27170707001)
Parbhani
PURNA
ZPPS PIMPLA BATHYA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

DEVIDAS RAJABHAU
PAWAR
(0699364)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS HIVRA BU. , PURNA
Teacher
(27170703401)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

ZPPS ADGAONTANDA
, JINTUR
(27170200501)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DEVIDAS RAJABHAU PAWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS HIVRA BU.
(27170703401)
Parbhani
PURNA
ZPPS HIVRA BU.

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

DHAMMRAJ LAXMANRAO Under Graduate
MASKE
Teacher
(0700537)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

Z P P S Sonkhed , PURNA
(27170708501)

ZPPS SAWANGI THADI
, PALAM
(27170407001)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DHAMMRAJ LAXMANRAO MASKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z P P S Sonkhed
(27170708501)
Parbhani
PURNA
Z P P S Sonkhed

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

सयाची शाळा व तालुका

SAMPADA PRAVINKUMAR Under Graduate
ZPPS NARHAPUR , PURNA
GHULE
Teacher
(27170706401)
(0810982)
std(1-4/5)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS MUMBAR
, PURNA
(27170706301)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SAMPADA PRAVINKUMAR GHULE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NARHAPUR
(27170706401)
Parbhani
PURNA
ZPPS NARHAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

VAISHALI MANOHAR PURI
(0699355)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS CHUDAWA , PURNA
(27170701201)

ZPPS MUMBAR
, PURNA
(27170706301)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

VAISHALI MANOHAR PURI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS CHUDAWA
(27170701201)
Parbhani
PURNA
CPS CHUDAWA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SUNIL PANDURANG
SURYAWANSHI
(0238776)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KALMULA , PURNA
(27170703801)

ZPPS FUKATGAON
, PURNA
(27170702601)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNIL PANDURANG SURYAWANSHI.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KALMULA
(27170703801)
Parbhani
PURNA
ZPPS KALMULA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

RADHIKA MADHAVRAO
KASALWAR
(0807875)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

Z.P.P.S. CHANGEPHAL
, PURNA
(27170701101)

ZPPS MUMBAR
, PURNA
(27170706301)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RADHIKA MADHAVRAO KASALWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
Z.P.P.S. CHANGEPHAL
(27170701101)
Parbhani
PURNA
Z.P.P.S. CHANGEPHAL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

RAMESHWARI SAYANNA
MUTYEPOD
(0802693)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS SONNA , PURNA
(27170708601)

ZPPS MUMBAR
, PURNA
(27170706301)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAMESHWARI SAYANNA MUTYEPOD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS SONNA
(27170708601)
Parbhani
PURNA
ZPPS SONNA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SHRIPAD PRABHAKAR
MATEGAONKAR
(0335182)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPHS ERENDESHWAR
, PURNA
(27170702403)

ZPPS TADBORGAON
, MANWAT
(27170304601)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHRIPAD PRABHAKAR MATEGAONKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPHS ERENDESHWAR
(27170702403)
Parbhani
PURNA
ZPHS ERENDESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

PRADNYA NANDKUMAR
KULKRNI
(0403039)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS PIMPALGAON
BALAPUR , PURNA
(27170707201)

ZPPS MUMBAR
, PURNA
(27170706301)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRADNYA NANDKUMAR KULKRNI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS PIMPALGAON BALAPUR
(27170707201)
Parbhani
PURNA
ZPPS PIMPALGAON BALAPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

PRIYA PRAKASH MORE
(0338301)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS NAVKI , PURNA
(27170706501)

ZPPS KHORAS
, PALAM
(27170403501)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PRIYA PRAKASH MORE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS NAVKI
(27170706501)
Parbhani
PURNA
ZPPS NAVKI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

सयाची शाळा व तालुका

SHIVPREMA SHANKARRAO Under Graduate ZPPS BOYS ERENDESHWAR
DEVDE
Teacher
, PURNA
(0338312)
std(1-4/5)
(27170702402)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS PIMPRI RO
, JINTUR
(27170212701)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHIVPREMA SHANKARRAO DEVDE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS BOYS ERENDESHWAR
(27170702402)
Parbhani
PURNA
ZPPS BOYS ERENDESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SUBHASH SURYAKANT
GUNDRE
(0402032)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS LAXMANNAGAR
, PURNA
(27170705201)

ZPPS SHIRSHI
, SONPETH
(27170903301)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUBHASH SURYAKANT GUNDRE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS LAXMANNAGAR
(27170705201)
Parbhani
PURNA
ZPPS LAXMANNAGAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

1

SUNITA SAKHARAM
YEWLIKAR
(0233267)

पद

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS KANYA
Teacher
ERENDESHWAR , PURNA
std(1-4/5)
(27170702401)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS AMBAIGAON
(CH.) , MANWAT
(27170300101)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SUNITA SAKHARAM YEWLIKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS KANYA ERENDESHWAR
(27170702401)
Parbhani
PURNA
ZPPS KANYA ERENDESHWAR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

सयाची शाळा व तालुका

DATTARAO VISHWANATH Under Graduate
ZPPS LON KHURD , PURNA
BHURKE
Teacher
(27170705401)
(0240782)
std(1-4/5)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS PIMPALGAON
TANDA , JINTUR
(27170213301)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

DATTARAO VISHWANATH BHURKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS LON KHURD
(27170705401)
Parbhani
PURNA
ZPPS LON 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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

LATA GANGADHARRAO
THAKKURWAR
(0336653)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS AVHAI , PURNA
(27170700601)

ZPPS BELKHEDA
, JINTUR
(27170201401)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

LATA GANGADHARRAO THAKKURWAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS AVHAI
(27170700601)
Parbhani
PURNA
ZPPS AVHAI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

सयाची शाळा व तालुका

PARMESHWAR GANGARAM Under Graduate
ZPPS LON KHURD , PURNA
GAIKWAD
Teacher
(27170705401)
(0241033)
std(1-4/5)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS PIMPALGAON
TANDA , JINTUR
(27170213301)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

PARMESHWAR GANGARAM GAIKWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS LON KHURD
(27170705401)
Parbhani
PURNA
ZPPS LON 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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

RAJSHRI BASWARAJ SWAMI
(0239137)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS PIMPLA LOKHANDE
, PURNA
(27170707101)

ZPPS MALEGAON
TANDA , JINTUR
(27170210101)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJSHRI BASWARAJ SWAMI.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS PIMPLA LOKHANDE
(27170707101)
Parbhani
PURNA
CPS PIMPLA LOKHANDE

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

GANGADHAR KUNDLIK
PIMPLE
(0802689)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KHUJADA , PURNA
(27170705101)

ZPPS KHADI , PALAM
(27170403701)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANGADHAR KUNDLIK PIMPLE.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KHUJADA
(27170705101)
Parbhani
PURNA
ZPPS KHUJADA

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SEEMA PRAKASHRAO KALE
(0689660)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS GAUR , PURNA
(27170702901)

ZPPS REDAJ , JINTUR
(27170213701)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SEEMA PRAKASHRAO KALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GAUR
(27170702901)
Parbhani
PURNA
ZPPS GAUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

MAHANANDA SHESHERAO Under Graduate
BALURKAR
Teacher
(0321054)
std(1-4/5)

सयाची शाळा व तालुका

ZPPS DHANORA KALE
, PURNA
(27170701901)

ZPPS ARKHED
, PALAM
(27170400201)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHANANDA SHESHERAO BALURKAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DHANORA KALE
(27170701901)
Parbhani
PURNA
ZPPS DHANORA KALE

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

GANGA TUKARAM
GHORBAND
(0807869)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS DHANGARTAKLI
, PURNA
(27170701801)

ZPPS MAHAGAON
, PURNA
(27170705501)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANGA TUKARAM GHORBAND.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS DHANGARTAKLI
(27170701801)
Parbhani
PURNA
CPS DHANGARTAKLI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SANTOSH BALIRAM AWATE
(0221087)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS ADGAON SUGAON
, PURNA
(27170700201)

ZPPS KHARPI TANDA
, SONPETH
(27170903302)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SANTOSH BALIRAM AWATE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS ADGAON SUGAON
(27170700201)
Parbhani
PURNA
ZPPS ADGAON SUGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

KAILAS PRALHADRAO
SOLANKE
(0794181)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RAIPUR , SAILU
(27170807201)

ZPPS RAWA , SAILU
(27170806901)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KAILAS PRALHADRAO SOLANKE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAIPUR
(27170807201)
Parbhani
SAILU
ZPPS RAIPUR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

SADHANA SHANTINATH
DHOLE
(0802976)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

ZPHS
Under Graduate ZPPS GUGLIDHAMANGAON
GUGLIDHAMANGAON
Teacher
, SAILU
, SAILU
std(1-4/5)
(27170802401)
(27170802402)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani
पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SADHANA SHANTINATH DHOLE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS GUGLIDHAMANGAON
(27170802401)
Parbhani
SAILU
ZPPS GUGLIDHAMANGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

1

GANGA BHANUDASRAO
BHORKADE
(0366058)

सयाची शाळा व तालुका

r

िशकाचे नाव

Under Graduate
ZPPS MOREGAON , SAILU
Teacher
(27170805301)
std(1-4/5)

sf
e

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZPPS RAWA , SAILU
(27170806901)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

GANGA BHANUDASRAO BHORKADE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS MOREGAON
(27170805301)
Parbhani
SAILU
ZPPS MOREGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

पद

सयाची शाळा व तालुका

SATYASHILA NARAYANRAO Under Graduate
ZPPS DIGRAS BU. , SAILU
GAIKWAD
Teacher
(27170801601)
(0294879)
std(1-4/5)

sf
e

1

िशकाचे नाव

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका
ZILLA PARISHAD
PRIMARY SCHOOL
SAWANGI MAGAR
, MANWAT
(27170304201)

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमु त होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani
पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SATYASHILA NARAYANRAO GAIKWAD.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS DIGRAS BU.
(27170801601)
Parbhani
SAILU
ZPPS DIGRAS BU.
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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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SHEETAL DHONDIRAM
PANALE
(0204482)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS RAJWADI , SAILU
(27170806801)

ZPPS SHINDE TAKLI
, SAILU
(27170807701)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHEETAL DHONDIRAM PANALE.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS RAJWADI
(27170806801)
Parbhani
SAILU
ZPPS RAJWADI

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

ANANTKUMAR KUSHEBA
DEVALE
(0226443)

Headmaster

CPS WALOOR , SAILU
(27170809001)

CPS DHANORA BU
, JINTUR
(27170204801)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

ANANTKUMAR KUSHEBA DEVALE.
(Headmaster)
CPS WALOOR
(27170809001)
Parbhani
SAILU
CPS WALOOR

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

JAGDISH VINAYAKRAO
KASANDE
(0249299)

Headmaster

ZPPS AWALGAON
, SONPETH
(27170900101)

ZPPS DIGHOL E.
, SONPETH
(27170900601)

sf
e
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अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

JAGDISH VINAYAKRAO KASANDE.
(Headmaster)
ZPPS AWALGAON
(27170900101)
Parbhani
SONPETH
ZPPS AWALGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

RAJIV KUNDLIKRAO
SHINDE
(0792145)

Headmaster

ZPPS POHUNDUL
, SONPETH
(27170902901)

CPS PATHARGAVAN
(BK.) , PATHRI
(27170603501)

sf
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अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

RAJIV KUNDLIKRAO SHINDE.
(Headmaster)
ZPPS POHUNDUL
(27170902901)
Parbhani
SONPETH
ZPPS POHUNDUL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

KIRAN GANESHRAO
THORAT
(0165703)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

ZPPS POHUNDUL
, SONPETH
(27170902901)

ZPPS DHANGARMOHA
, GANGAKHED
(27170102901)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

KIRAN GANESHRAO THORAT.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
ZPPS POHUNDUL
(27170902901)
Parbhani
SONPETH
ZPPS POHUNDUL

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया मुयायापक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब 4817/प..7/आथा.14,
िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

MAHADU APPARAO PHAD
(0205476)

Headmaster

ZPPS SHELGAON
, SONPETH
(27170903201)

CPS LIMBA , PATHRI
(27170602601)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
मुयायापक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MAHADU APPARAO PHAD.
(Headmaster)
ZPPS SHELGAON
(27170903201)
Parbhani
SONPETH
ZPPS SHELGAON

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani 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 पशासकीय बदलीने यांया नावासमोर दशिवयात
आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

MENKA BHAGANRAO
KSHIRSAGAR
(0697517)

Under Graduate
Teacher
std(1-4/5)

CPS KANYA SONPETH
, SONPETH
(27170903101)

ZPPS SHELGAON
, SONPETH
(27170903201)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
उपिशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

MENKA BHAGANRAO KSHIRSAGAR.
(Under Graduate Teacher std(1-4/5))
CPS KANYA SONPETH
(27170903101)
Parbhani
SONPETH
CPS KANYA SONPETH

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 ,Parbhani
िदनांक : - 12/06/2018

कायमुती व पदथापनेचे आदे श
या आदेशावये Parbhani िजा पिरषद, Parbhani अिधनत सया कायरत असलेया खालील िववरणपात
नमूद केलेया पदवीधर िशक यांची महारा शासन, गामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय .िजपब
4817/प..7/आथा.14, िद.27/02/2017 नुसार बदली करयात येत असून, संगणकीय पणालीारे पशासकीय बदलीने
यांया नावासमोर दशिवयात आलेया शाळे त यांना पदथापना देयात येत आहे.

िशकाचे नाव

पद

सयाची शाळा व तालुका

1

SHILPA HARISHCHANDRA
CHINCHOLKAR
(0806682)

Graduate
Teacher
std(6-8)

ZPPS KARAM , SONPETH
(27170901801)

ZPPS SHENDGA
, GANGAKHED
(27170109301)

sf
e

r

अ. .

बदलीने पदथापना
देयात आलेली शाळा व
तालुका

Tr

an

वर नमूद केलेयाबदली 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 सादर केलेली कागदपे सय आहेत, असे समजून बदली करयात येत आहे.
३. संबिं धतांनी बदलीसाठी संगणकीय पणालीमये भरलेली मािहती व पय सादर केलेली कागदपे चुकीची आढळयास,
संबिं धतांची बदली र करयात येऊन िशतभंगाची कारवाई पतािवत करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/
४. सदरची बदली पिया मा.उच यायालयाने िदलेया आदेशानुसार राबिवयात येत आहे. संबध

ु
मुयायापक हे आदेश पात झायानंतर याच िदवशी या आदेशाारे कायमत होतील व दुसया िदवशी बदली झालेया
शाळे त ताकाळ जू होतील.
५. सदरची बदली ही पशासकीय बदली असली तरी यांनी उपरोत नमूद केयापमाणे बदली झालेया शाळे त ताकाळ जू
ं ीत कमचायाया अिजत रजेमये
हावयाचे आहे. पशासकीय बदलीसाठी अनुेय असणाया पदगहण अवधीचा कालावधी संबध
समािवट करयात येईल.
ं ीत उपिशक/पदवीधर िशक/ मुयायापक दुसया िदवशी नवीन शाळे वर जू झायाबाबतचा अहवाल या शाळे या
६. संबध
मुयायापकाने गटिशण अिधकारी यांयामाफत मुय कायकारी अिधकारी यांयाकडे सादर करावा.
७. बदली झालेले 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 ,Parbhani

पित,

१) ी./ीमती
पदवीधर िशक
UDISE NO.:
2) िशणािधकारी (पाथ.) िजा पिरषद,.
3) गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती
4) मुयायापक
िज.प.पाथ.शाळा

SHILPA HARISHCHANDRA CHINCHOLKAR.
(Graduate Teacher std(6-8))
ZPPS KARAM
(27170901801)
Parbhani
SONPETH
ZPPS KARAM

टीप: सदर आदेश संगणकीकृत असयाने वारीची आवयकता नाही.

