
वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
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सौसौसौसौ. . . . माळेगावे लिलता िपराजीरावमाळेगावे लिलता िपराजीरावमाळेगावे लिलता िपराजीरावमाळेगावे लिलता िपराजीराव    
�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . हातनीहातनीहातनीहातनी    ((((27150404701271504047012715040470127150404701) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मारतळामारतळामारतळामारतळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....दगेांवदगेांवदगेांवदगेांव    बुबबुुब.ु (. (. (. (27150201301271502013012715020130127150201301) ) ) ) 
((((सासासासा....शाशाशाशा.) .) .) .) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    येळेगांवयेळेगांवयेळेगांवयेळेगांव    तालुकातालुकातालुकातालुका    अधा परूअधा परूअधा परूअधा परू....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 
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वाकडे दीपक तुकारामराववाकडे दीपक तुकारामराववाकडे दीपक तुकारामराववाकडे दीपक तुकारामराव    
िहगंणीिहगंणीिहगंणीिहगंणी    ((((27151603601271516036012715160360127151603601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    तालकुातालकुातालकुातालकुा    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाळाशाळाशाळाशाळा    कंुचेलीकंुचेलीकंुचेलीकंुचेली    ((((27150908601271509086012715090860127150908601) ) ) ) 
((((सासासासा....शाशाशाशा.) .) .) .) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    नायगांवनायगांवनायगांवनायगांव    तालुकातालुकातालुकातालुका    नायगावनायगावनायगावनायगाव    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
3333    
    

वाघमारे कcणा शंकरराववाघमारे कcणा शंकरराववाघमारे कcणा शंकरराववाघमारे कcणा शंकरराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाळाशाळाशाळाशाळा    सावरगावसावरगावसावरगावसावरगाव((((माळमाळमाळमाळ) ) ) ) 
((((27151107001271511070012715110700127151107001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दवेठानादवेठानादवेठानादवेठाना    

तालुकातालुकातालुकातालुका    भोकरभोकरभोकरभोकर....    

िजिजिजिज....पपपप....हाहाहाहा. . . . कलंबरकलंबरकलंबरकलंबर    ((((27150405902271504059022715040590227150405902) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
सासासासा....काकाकाका....गांधीनगरगांधीनगरगांधीनगरगांधीनगर    तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
4444    
    

दशेमखु सािव:ी िचu�काशदशेमखु सािव:ी िचu�काशदशेमखु सािव:ी िचu�काशदशेमखु सािव:ी िचu�काश    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....चाभराचाभराचाभराचाभरा    

((((27151310004271513100042715131000427151310004) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनमगाविनमगाविनमगाविनमगाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाळाशाळाशाळाशाळा    कvढाकvढाकvढाकvढा    ((((27150202801271502028012715020280127150202801) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कामठाकामठाकामठाकामठा    तालुकातालुकातालुकातालुका    अधा परूअधा परूअधा परूअधा परू....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
5555    
    

कळसकर मथरुा गगंाधररावकळसकर मथरुा गगंाधररावकळसकर मथरुा गगंाधररावकळसकर मथरुा गगंाधरराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . टाकळीटाकळीटाकळीटाकळी    खुखखुुख ु       

((((27150803101271508031012715080310127150803101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अटकळीअटकळीअटकळीअटकळी        
तालुकातालुकातालुकातालुका    िबलोलीिबलोलीिबलोलीिबलोली    ....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कावलगडाकावलगडाकावलगडाकावलगडा    
((((27150704001271507040012715070400127150704001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    भायेगावभायेगावभायेगावभायेगाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    

दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
6666    
    

सरोद ेरेखा गणपितसरोद ेरेखा गणपितसरोद ेरेखा गणपितसरोद ेरेखा गणपित    
पानोळापानोळापानोळापानोळा        ((((27151607501271516075012715160750127151607501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

वानोळावानोळावानोळावानोळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कॅxपकॅxपकॅxपकॅxप    नायगावनायगावनायगावनायगाव    
((((27150900103271509001032715090010327150900103) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    नायगावनायगावनायगावनायगाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    

नायगावनायगावनायगावनायगाव    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 
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संगमवार अच ना �हादसंगमवार अच ना �हादसंगमवार अच ना �हादसंगमवार अच ना �हाद    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....चाभराचाभराचाभराचाभरा    तांडातांडातांडातांडा    

((((27151310009271513100092715131000927151310009) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनमगाविनमगाविनमगाविनमगाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . जंगमवाडीजंगमवाडीजंगमवाडीजंगमवाडी    
((((27151310014271513100142715131001427151310014) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनमगाविनमगाविनमगाविनमगाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    

हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 
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कारभारी शालुताई बाबरावकारभारी शालुताई बाबरावकारभारी शालुताई बाबरावकारभारी शालुताई बाबराव    
िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड    

((((27150611301271506113012715061130127150611301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड    
तालुकातालुकातालुकातालुका    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . खंडगावखंडगावखंडगावखंडगाव        ((((27150506901271505069012715050690127150506901) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    गोणारगोणारगोणारगोणार    तालुकातालुकातालुकातालुका    कंधारकंधारकंधारकंधार....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
9999    
    

चौदतें सीमाचौदतें सीमाचौदतें सीमाचौदतें सीमा    
दळुेबदळुेबदळुेबदळुेब    बुबबुुबु    ((((27150201501271502015012715020150127150201501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
कUयाकUयाकUयाकUया    अधा परूअधा परूअधा परूअधा परू    तालुकातालुकातालुकातालुका    अधा परूअधा परूअधा परूअधा परू....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वीरसनीवीरसनीवीरसनीवीरसनी    ((((27151408803271514088032715140880327151408803) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खडकQखडकQखडकQखडकQ    तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
10101010    
    

दीि>त कपना उuमरावदीि>त कपना उuमरावदीि>त कपना उuमरावदीि>त कपना उuमराव    
ि:कुटि:कुटि:कुटि:कुट        ((((27150107001271501070012715010700127150107001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
वाजेगाववाजेगाववाजेगाववाजेगाव        तालुकातालुकातालुकातालुका    नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे    ....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . बेटकबेटकबेटकबेटक    िबलोलीिबलोलीिबलोलीिबलोली    
((((27150901701271509017012715090170127150901701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    नायगावनायगावनायगावनायगाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    

नायगावनायगावनायगावनायगाव    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
11111111    
    

सोनलेु मायादवेी कमलाकांतरावसोनलेु मायादवेी कमलाकांतरावसोनलेु मायादवेी कमलाकांतरावसोनलेु मायादवेी कमलाकांतराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाळाशाळाशाळाशाळा    लगळूदलगळूदलगळूदलगळूद    

((((27151104401271511044012715110440127151104401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िदवसीिदवसीिदवसीिदवसी    बुबबुुब ु   
तालुकातालुकातालुकातालुका    भोकरभोकरभोकरभोकर....    

िजिजिजिज....पपपप....हाहाहाहा....मातुळमातुळमातुळमातुळ    ((((27151104901271511049012715110490127151104901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
सोनारीसोनारीसोनारीसोनारी    तालुकातालुकातालुकातालुका    भोकरभोकरभोकरभोकर....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
12121212    
    

संगीता िवyलराव  पाचकवडेसंगीता िवyलराव  पाचकवडेसंगीता िवyलराव  पाचकवडेसंगीता िवyलराव  पाचकवडे    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....नेहzनगरनेहzनगरनेहzनगरनेहzनगर    ----    1 1 1 1 

((((27151402511271514025112715140251127151402511) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कUयाकUयाकUयाकUया    
िहिहिहिह....नगरनगरनगरनगर        तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . �ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . हातनीहातनीहातनीहातनी    
((((27150404701271504047012715040470127150404701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मारतळामारतळामारतळामारतळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

लोहालोहालोहालोहा....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
13131313    
    

सौसौसौसौ. . . . सगर सरेुखा बळीरामसगर सरेुखा बळीरामसगर सरेुखा बळीरामसगर सरेुखा बळीराम    
�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . गनागनागनागना    तांडातांडातांडातांडा    

((((27150411309271504113092715041130927150411309) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    �रसनगाव�रसनगाव�रसनगाव�रसनगाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा....    

िजिजिजिज....पपपप....हाहाहाहा....पेनरूपेनरूपेनरूपेनरू        ((((27150410001271504100012715041000127150410001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
शेवडीशेवडीशेवडीशेवडी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
14141414    
    

इनामदार �fा मधकुररावइनामदार �fा मधकुररावइनामदार �fा मधकुररावइनामदार �fा मधकुरराव    
सगुावसगुावसगुावसगुाव    खुखखुुखु        ((((27150106501271501065012715010650127150106501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
िपंपळगाविपंपळगाविपंपळगाविपंपळगाव    कोकोकोको        तालुकातालुकातालुकातालुका    नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे    ....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . बेटकबेटकबेटकबेटक    िबलोलीिबलोलीिबलोलीिबलोली    
((((27150901701271509017012715090170127150901701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    नायगावनायगावनायगावनायगाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    

नायगावनायगावनायगावनायगाव    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
15151515    
    

पवार यमनुाबाई गिहनाथपवार यमनुाबाई गिहनाथपवार यमनुाबाई गिहनाथपवार यमनुाबाई गिहनाथ    
दगुा पेठदगुा पेठदगुा पेठदगुा पेठ    ((((27151512203271515122032715151220327151512203) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके. . . . �ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . माळेगावमाळेगावमाळेगावमाळेगाव    
((((27150408801271504088012715040880127150408801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    माळेगावमाळेगावमाळेगावमाळेगाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    

लोहालोहालोहालोहा....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
16161616    
    

दोUतलुवार गोदावरी सांबिशवदोUतलुवार गोदावरी सांबिशवदोUतलुवार गोदावरी सांबिशवदोUतलुवार गोदावरी सांबिशव    
िपंपळगाविपंपळगाविपंपळगाविपंपळगाव    कोकोकोको        ((((27150110101271501101012715011010127150110101) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िपपंळगाविपपंळगाविपपंळगाविपपंळगाव    कोकोकोको        तालुकातालुकातालुकातालुका    नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे    ....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . नईनईनईनई    अबादीअबादीअबादीअबादी    िचकाळािचकाळािचकाळािचकाळा    तांडातांडातांडातांडा    
मोठामोठामोठामोठा    ((((27150305402271503054022715030540227150305402) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िचकाळािचकाळािचकाळािचकाळा    

तालुकातालुकातालुकातालुका    मदुखेडमदुखेडमदुखेडमदुखेड....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
17171717    
    

िशंद ेसमुन रामराविशंद ेसमुन रामराविशंद ेसमुन रामराविशंद ेसमुन रामराव    
िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . हrनगुंदाहrनगुंदाहrनगुंदाहrनगुंदा        

((((27150803801271508038012715080380127150803801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हrनगुंदाहrनगुंदाहrनगुंदाहrनगुंदा        
तालुकातालुकातालुकातालुका    िबलोलीिबलोलीिबलोलीिबलोली    ....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िपपंरखेडिपपंरखेडिपपंरखेडिपपंरखेड    ((((27151302611271513026112715130261127151302611) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िचचंग{हाणिचचंग{हाणिचचंग{हाणिचचंग{हाण    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
18181818    
    

िवमल मालुजी वाखरडेिवमल मालुजी वाखरडेिवमल मालुजी वाखरडेिवमल मालुजी वाखरडे    
राहाटीराहाटीराहाटीराहाटी    बुबबुुब ु       ((((27150105902271501059022715010590227150105902) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
िपंपळगाविपंपळगाविपंपळगाविपंपळगाव    कोकोकोको        तालुकातालुकातालुकातालुका    नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे    ....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . थेरबनथेरबनथेरबनथेरबन    ((((27151107801271511078012715110780127151107801) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कUयाकUयाकUयाकUया    भोकरभोकरभोकरभोकर    तालुकातालुकातालुकातालुका    भोकरभोकरभोकरभोकर....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
19191919    
    

चाऊस मौलनबी नासरचाऊस मौलनबी नासरचाऊस मौलनबी नासरचाऊस मौलनबी नासर    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . दगेावदगेावदगेावदगेाव    पनुपनुपनुपनु. . . . 

((((27150702103271507021032715070210327150702103) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    भायेगावभायेगावभायेगावभायेगाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू....    

िजिजिजिज....पपपप....हाहाहाहा....हाणगेावहाणगेावहाणगेावहाणगेाव    ((((27150702903271507029032715070290327150702903) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
हाणगेावहाणगेावहाणगेावहाणगेाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    दगेलूरदगेलूरदगेलूरदगेलूर....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
20202020    
    

मीना इ+तारी येनगुवारमीना इ+तारी येनगुवारमीना इ+तारी येनगुवारमीना इ+तारी येनगुवार    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....गणशेवाडीगणशेवाडीगणशेवाडीगणशेवाडी            

((((27151405101271514051012715140510127151405101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कUयाकUयाकUयाकUया    
िहिहिहिह....नगरनगरनगरनगर        तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर....    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . गोळेगावगोळेगावगोळेगावगोळेगाव    
((((27151202101271512021012715120210127151202101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    गोळेगावगोळेगावगोळेगावगोळेगाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    

उमरीउमरीउमरीउमरी....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
21212121    
    

�ितभा दuा:य सावते�ितभा दuा:य सावते�ितभा दuा:य सावते�ितभा दuा:य सावते    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....वारंगटाकळीवारंगटाकळीवारंगटाकळीवारंगटाकळी    

((((27151408501271514085012715140850127151408501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मगंzळमगंzळमगंzळमगंzळ        
तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वरवटवरवटवरवटवरवट    ((((27151308924271513089242715130892427151308924) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मनाठामनाठामनाठामनाठा    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
22222222    
    

लाहोटी मंगल कचcलाललाहोटी मंगल कचcलाललाहोटी मंगल कचcलाललाहोटी मंगल कचcलाल    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....माटाळामाटाळामाटाळामाटाळा    

((((27151310210271513102102715131021027151310210) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनवघािनवघािनवघािनवघा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कोळीकोळीकोळीकोळी    ((((27151307503271513075032715130750327151307503) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कोळीकोळीकोळीकोळी    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
23232323    
    

कुलकणI hयोती िदगंबररावकुलकणI hयोती िदगंबररावकुलकणI hयोती िदगंबररावकुलकणI hयोती िदगंबरराव    
िजपहािजपहािजपहािजपहा    अधा परूअधा परूअधा परूअधा परू    ((((27150200402271502004022715020040227150200402) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कUयाकUयाकUयाकUया    अधा परूअधा परूअधा परूअधा परू    तालुकातालुकातालुकातालुका    अधा परूअधा परूअधा परूअधा परू....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . सालेगावसालेगावसालेगावसालेगाव    ((((27150906601271509066012715090660127150906601) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    सजुलेगावसजुलेगावसजुलेगावसजुलेगाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    नायगावनायगावनायगावनायगाव    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
24242424    
    

सोनकांबळे उषाताई सटवाजीसोनकांबळे उषाताई सटवाजीसोनकांबळे उषाताई सटवाजीसोनकांबळे उषाताई सटवाजी    
�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....अटाळाअटाळाअटाळाअटाळा    ((((1111) ) ) ) 

((((27151000201271510002012715100020127151000201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    जारीकोटजारीकोटजारीकोटजारीकोट    
तालुकातालुकातालुकातालुका    धमा बादधमा बादधमा बादधमा बाद....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . डौरडौरडौरडौर    ((((27150802401271508024012715080240127150802401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
कंुडलवाडीकंुडलवाडीकंुडलवाडीकंुडलवाडी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िबलोलीिबलोलीिबलोलीिबलोली....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
25252525    
    

धनजे प	ुपा गcुनाथरावधनजे प	ुपा गcुनाथरावधनजे प	ुपा गcुनाथरावधनजे प	ुपा गcुनाथराव    
शहाजीनगरशहाजीनगरशहाजीनगरशहाजीनगर        ((((27151701603271517016032715170160327151701603) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

विजराबादविजराबादविजराबादविजराबाद    तालुकातालुकातालुकातालुका    नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे    ....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . चोरंबाचोरंबाचोरंबाचोरंबा    बुबबुुबु    ((((27151308918271513089182715130891827151308918) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मनाठामनाठामनाठामनाठा    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
26262626    
    

खान गौिसयाबेगम मखान गौिसयाबेगम मखान गौिसयाबेगम मखान गौिसयाबेगम म. . . . रहीम खानरहीम खानरहीम खानरहीम खान    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . माहगेावमाहगेावमाहगेावमाहगेाव    

((((27150903201271509032012715090320127150903201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    गडगागडगागडगागडगा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    नायगावनायगावनायगावनायगाव....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . माहगेावमाहगेावमाहगेावमाहगेाव    ((((27150903201271509032012715090320127150903201) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    गडगागडगागडगागडगा    तालुकातालुकातालुकातालुका    नायगावनायगावनायगावनायगाव    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
27272727    
    

बJचेवार पाव ती मारोतीबJचेवार पाव ती मारोतीबJचेवार पाव ती मारोतीबJचेवार पाव ती मारोती    
�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वाकावाकावाकावाका    ((((27150413601271504136012715041360127150413601) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मारतळामारतळामारतळामारतळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . गनागनागनागना    तांडातांडातांडातांडा    ((((27150411309271504113092715041130927150411309) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    �रसनगाव�रसनगाव�रसनगाव�रसनगाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
28282828    
    

आलेवर प|ावती �हादरावआलेवर प|ावती �हादरावआलेवर प|ावती �हादरावआलेवर प|ावती �हादराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाळाशाळाशाळाशाळा    भायेगांवभायेगांवभायेगांवभायेगांव    

((((27151200501271512005012715120050127151200501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    इhजतगांवइhजतगांवइhजतगांवइhजतगांव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    उमरीउमरीउमरीउमरी....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पंचमुपंचमुपंचमुपंचमुखीखीखीखी    ((((27151308917271513089172715130891727151308917) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मनाठामनाठामनाठामनाठा    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
29292929    
    

हादवे सोजर रामरावहादवे सोजर रामरावहादवे सोजर रामरावहादवे सोजर रामराव    
इ+लापरुइ+लापरुइ+लापरुइ+लापरु    ((((27151506205271515062052715150620527151506205) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

िभसीिभसीिभसीिभसी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कोढुरकोढुरकोढुरकोढुर    ((((27151308307271513083072715130830727151308307) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    लोहालोहालोहालोहा    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
30303030    
    

हवा संगीता हावगीरावहवा संगीता हावगीरावहवा संगीता हावगीरावहवा संगीता हावगीराव    
विजराबादविजराबादविजराबादविजराबाद        ((((27151703805271517038052715170380527151703805) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

विजराबादविजराबादविजराबादविजराबाद        तालुकातालुकातालुकातालुका    नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे    ....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . हrनगुदंाहrनगुदंाहrनगुदंाहrनगुदंा    ((((27150803801271508038012715080380127150803801) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हrनगुदंाहrनगुदंाहrनगुदंाहrनगुदंा        तालुकातालुकातालुकातालुका    िबलोलीिबलोलीिबलोलीिबलोली....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
31313131    
    

धमुाळ िनता मकंुुदरावधमुाळ िनता मकंुुदरावधमुाळ िनता मकंुुदरावधमुाळ िनता मकंुुदराव    
िनळािनळािनळािनळा        ((((27150104901271501049012715010490127150104901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनळािनळािनळािनळा        

तालुकातालुकातालुकातालुका    नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे    ....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . cईcईcईcई    ((((धाधाधाधा) () () () (27151300312271513003122715130031227151300312) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    भानगेावभानगेावभानगेावभानगेाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
32323232    
    

िलंबोरे अनसुया माzतीराविलंबोरे अनसुया माzतीराविलंबोरे अनसुया माzतीराविलंबोरे अनसुया माzतीराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . सालेगावसालेगावसालेगावसालेगाव    

((((27150906601271509066012715090660127150906601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    सजुलेगावसजुलेगावसजुलेगावसजुलेगाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    नायगावनायगावनायगावनायगाव....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . तुंबररप लीतुंबररप लीतुंबररप लीतुंबररप ली    
((((27150709101271507091012715070910127150709101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    लोणीलोणीलोणीलोणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
33333333    
    

दासरवार वषा राणी िवठठलरावदासरवार वषा राणी िवठठलरावदासरवार वषा राणी िवठठलरावदासरवार वषा राणी िवठठलराव    
िपताबंरवाडीिपताबंरवाडीिपताबंरवाडीिपताबंरवाडी    ((((27151515802271515158022715151580227151515802) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    नयानयानयानया    कॅxपकॅxपकॅxपकॅxप    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . मांडवामांडवामांडवामांडवा    ((((27151509601271515096012715150960127151509601) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मांडवामांडवामांडवामांडवा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
34343434    
    

ितगोटे  ितगोटे  ितगोटे  ितगोटे  सनुदंा इरबासनुदंा इरबासनुदंा इरबासनुदंा इरबा    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कहाळाकहाळाकहाळाकहाळा    खुखखुुखु. . . . 

((((27150904701271509047012715090470127150904701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कृ	णरुकृ	णरुकृ	णरुकृ	णरु    
तालुकातालुकातालुकातालुका    नायगावनायगावनायगावनायगाव....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . गणशेनगरतांडागणशेनगरतांडागणशेनगरतांडागणशेनगरतांडा    
((((27151314209271513142092715131420927151314209) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    तामसातामसातामसातामसा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
35353535    
    

प\डकर सिु�या रमेशरावप\डकर सिु�या रमेशरावप\डकर सिु�या रमेशरावप\डकर सिु�या रमेशराव    
िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....कावळगावकावळगावकावळगावकावळगाव    

((((27150704101271507041012715070410127150704101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कावळगावकावळगावकावळगावकावळगाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . एकलाराएकलाराएकलाराएकलारा    ((((27150604801271506048012715060480127150604801) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    माऊलीमाऊलीमाऊलीमाऊली    तालुकातालुकातालुकातालुका    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
36363636    
    

प:े केशर धम }याप:े केशर धम }याप:े केशर धम }याप:े केशर धम }या    
वाडीपयुडवाडीपयुडवाडीपयुडवाडीपयुड    ((((27150107801271501078012715010780127150107801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

वाजेगाववाजेगाववाजेगाववाजेगाव        तालुकातालुकातालुकातालुका    नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे    ....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . लोहालोहालोहालोहा    तांडातांडातांडातांडा    लहानलहानलहानलहान    
((((27151308311271513083112715130831127151308311) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    लोहालोहालोहालोहा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
37373737    
    

दवैशाला  पंिडतराव सावंतदवैशाला  पंिडतराव सावंतदवैशाला  पंिडतराव सावंतदवैशाला  पंिडतराव सावंत    
िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....खडकQखडकQखडकQखडकQ    बाबाबाबा. . . . 

((((27151404101271514041012715140410127151404101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खडकQखडकQखडकQखडकQ    
तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....भोधनीभोधनीभोधनीभोधनी    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151400301271514003012715140030127151400301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पोटापोटापोटापोटा    बुबबुुबु. . . . तालुकातालुकातालुकातालुका    

िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
38383838    
    

हिxबरे नम दा अxबादासहिxबरे नम दा अxबादासहिxबरे नम दा अxबादासहिxबरे नम दा अxबादास    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . शेळगावशेळगावशेळगावशेळगाव    गौरीगौरीगौरीगौरी    
((((27150908401271509084012715090840127150908401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    नरसीनरसीनरसीनरसी    

तालुकातालुकातालुकातालुका    नायगावनायगावनायगावनायगाव....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . टाकळीटाकळीटाकळीटाकळी    थडीथडीथडीथडी    
((((27150808201271508082012715080820127150808201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कंुडलवाडीकंुडलवाडीकंुडलवाडीकंुडलवाडी    

तालुकातालुकातालुकातालुका    िबिबिबिबलोलीलोलीलोलीलोली....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
39393939    
    

बोधिगरे सनुंदा केरबाबोधिगरे सनुंदा केरबाबोधिगरे सनुंदा केरबाबोधिगरे सनुंदा केरबा    
उमरीउमरीउमरीउमरी    तांडातांडातांडातांडा    ((((27151512101271515121012715151210127151512101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....सावळीसावळीसावळीसावळी    ((((27150614101271506141012715061410127150614101) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    गोजेगावगोजेगावगोजेगावगोजेगाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
40404040    
    

येवलीकर चाcलता दगडूजीयेवलीकर चाcलता दगडूजीयेवलीकर चाcलता दगडूजीयेवलीकर चाcलता दगडूजी    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाळाशाळाशाळाशाळा    पाकQतांडापाकQतांडापाकQतांडापाकQतांडा    

((((27151106001271511060012715110600127151106001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दवेठानादवेठानादवेठानादवेठाना    
तालुकातालुकातालुकातालुका    भोकरभोकरभोकरभोकर....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाळाशाळाशाळाशाळा    पाकQपाकQपाकQपाकQ    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151106001271511060012715110600127151106001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दवेठानादवेठानादवेठानादवेठाना    तालुकातालुकातालुकातालुका    

भोकरभोकरभोकरभोकर....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
41414141    
    

दशेमखु मंगला अकुंशरावदशेमखु मंगला अकुंशरावदशेमखु मंगला अकुंशरावदशेमखु मंगला अकुंशराव    
मालेगावमालेगावमालेगावमालेगाव    नननन....वववव. (. (. (. (27150203201271502032012715020320127150203201) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कामठाकामठाकामठाकामठा    बुबबुुबु    तालुकातालुकातालुकातालुका    अधा परूअधा परूअधा परूअधा परू....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . राजवाडीराजवाडीराजवाडीराजवाडी    ((((27151316705271513167052715131670527151316705) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    येवलीयेवलीयेवलीयेवली    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
42424242    
    

धनशेटटी शीला उuमरावधनशेटटी शीला उuमरावधनशेटटी शीला उuमरावधनशेटटी शीला उuमराव    
हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    ((((27151603201271516032012715160320127151603201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    तालकुातालकुातालकुातालकुा    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . हरडफहरडफहरडफहरडफ    ((((27151308113271513081132715130811327151308113) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    याहारीयाहारीयाहारीयाहारी    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
43434343    
    

पालेपवाड मंगला पांडुरंगपालेपवाड मंगला पांडुरंगपालेपवाड मंगला पांडुरंगपालेपवाड मंगला पांडुरंग    
जcरतांडाजcरतांडाजcरतांडाजcरतांडा    ((((27151506701271515067012715150670127151506701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
कनकQकनकQकनकQकनकQ    तांडातांडातांडातांडा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िदवशीिदवशीिदवशीिदवशी    वाडीवाडीवाडीवाडी    
((((27151102202271511022022715110220227151102202) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िदवशीिदवशीिदवशीिदवशी    बुबबुुबु    तालुकातालुकातालुकातालुका    

भोकरभोकरभोकरभोकर....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
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जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
44444444    
    

गालशेटवार सिवता गोिवंदरावगालशेटवार सिवता गोिवंदरावगालशेटवार सिवता गोिवंदरावगालशेटवार सिवता गोिवंदराव    
िजिजिजिज....पपपप....हाहाहाहा. . . . मांजरमांजरमांजरमांजरमममम        

((((27150909101271509091012715090910127150909101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कोलंबीकोलंबीकोलंबीकोलंबी    
तालुकातालुकातालुकातालुका    नायगावनायगावनायगावनायगाव....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . ये लाये लाये लाये लापरुपरुपरुपरु    ((((27151004901271510049012715100490127151004901) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    जारीकोटजारीकोटजारीकोटजारीकोट    तालुकातालुकातालुकातालुका    धमा बादधमा बादधमा बादधमा बाद....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
45454545    
    

गायंगी सिवता ल~मणरावगायंगी सिवता ल~मणरावगायंगी सिवता ल~मणरावगायंगी सिवता ल~मणराव    
िजिजिजिज....पपपप....हाहाहाहा. . . . ई+लापरुई+लापरुई+लापरुई+लापरु    

((((27151506205271515062052715150620527151506205) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िभसीिभसीिभसीिभसी    
तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . ब\]ीब\]ीब\]ीब\]ी    ((((27151100801271511008012715110080127151100801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
सोनारीसोनारीसोनारीसोनारी    तालुकातालुकातालुकातालुका    भोकरभोकरभोकरभोकर....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
46464646    
    

सांगवीकर धनरेखा नागोरावसांगवीकर धनरेखा नागोरावसांगवीकर धनरेखा नागोरावसांगवीकर धनरेखा नागोराव    
मलकजाममलकजाममलकजाममलकजाम    ((((27151509201271515092012715150920127151509201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कमठालाकमठालाकमठालाकमठाला    ((((27151507801271515078012715150780127151507801) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कमठालाकमठालाकमठालाकमठाला    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
47474747    
    

समगे अिनता कािशनाथसमगे अिनता कािशनाथसमगे अिनता कािशनाथसमगे अिनता कािशनाथ    
दयाळधानोरादयाळधानोरादयाळधानोरादयाळधानोरा    ((((27151503101271515031012715150310127151503101) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िशवणीिशवणीिशवणीिशवणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....खतगावखतगावखतगावखतगाव    पमुपमुपमुपमु    
((((27150609402271506094022715060940227150609402) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    म!ुमाबादम!ुमाबादम!ुमाबादम!ुमाबाद    तालुकातालुकातालुकातालुका    

मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
48484848    
    

इमडे रिसका नागोरावइमडे रिसका नागोरावइमडे रिसका नागोरावइमडे रिसका नागोराव    
िचखलीिचखलीिचखलीिचखली    इइइइ    ((((27151502602271515026022715150260227151502602) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

तोटंबातोटंबातोटंबातोटंबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . सोनपेठसोनपेठसोनपेठसोनपेठ    ((((27151516001271515160012715151600127151516001) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कोसमेटकोसमेटकोसमेटकोसमेट    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 
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कदम वीणा �हादरावकदम वीणा �हादरावकदम वीणा �हादरावकदम वीणा �हादराव    
हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    ((((27151603201271516032012715160320127151603201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    तालकुातालकुातालकुातालकुा    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . U युU युU युU य ु   आबादीआबादीआबादीआबादी    कोहलीकोहलीकोहलीकोहली    
((((27151310217271513102172715131021727151310217) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनवघािनवघािनवघािनवघा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 
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हuे अपना शंकररावहuे अपना शंकररावहuे अपना शंकररावहuे अपना शंकरराव    
वरखेडवरखेडवरखेडवरखेड        ((((27150108501271501085012715010850127150108501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
िपंपळगाविपंपळगाविपंपळगाविपंपळगाव    कोकोकोको        तालुकातालुकातालुकातालुका    नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे    ....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाळाशाळाशाळाशाळा    सावरगावसावरगावसावरगावसावरगाव((((माळमाळमाळमाळ) ) ) ) 
((((27151107001271511070012715110700127151107001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दवेठानादवेठानादवेठानादवेठाना    तालुकातालुकातालुकातालुका    

भोकरभोकरभोकरभोकर....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
51515151    
    

मरखलेे सिुनता गंगाधरमरखलेे सिुनता गंगाधरमरखलेे सिुनता गंगाधरमरखलेे सिुनता गंगाधर    
पडसापडसापडसापडसा    नवानवानवानवा    ((((27151607401271516074012715160740127151607401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

आ�ाआ�ाआ�ाआ�ा        तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . cईcईcईcई    ((((धाधाधाधा) () () () (27151300312271513003122715130031227151300312) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    भानगेावभानगेावभानगेावभानगेाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
52525252    
    

पांढरे शभुांगी नागोरावपांढरे शभुांगी नागोरावपांढरे शभुांगी नागोरावपांढरे शभुांगी नागोराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....◌्◌◌््◌्िशबदरािशबदरािशबदरािशबदरा    ((((मममम) ) ) ) 

((((27151302604271513026042715130260427151302604) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िचंचग{हानिचंचग{हानिचंचग{हानिचंचग{हान    
तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कारलाकारलाकारलाकारला    ((((27151302606271513026062715130260627151302606) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िचचंग{हाणिचचंग{हाणिचचंग{हाणिचचंग{हाण    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
53535353    
    

वडजे अUनपणुा  सवडजे अUनपणुा  सवडजे अUनपणुा  सवडजे अUनपणुा  सटवाजीटवाजीटवाजीटवाजी    
डvगरगावडvगरगावडvगरगावडvगरगाव        ((((27151504801271515048012715150480127151504801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

थाराथाराथाराथारा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....उमरीउमरीउमरीउमरी    ((((जजजज.) (.) (.) (.) (27151310804271513108042715131080427151310804) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पाथरडपाथरडपाथरडपाथरड    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
54545454    
    

उमाटे मंजषुा िशवराजउमाटे मंजषुा िशवराजउमाटे मंजषुा िशवराजउमाटे मंजषुा िशवराज    
राहाटीराहाटीराहाटीराहाटी    बुबबुुब ु       ((((27150105901271501059012715010590127150105901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
िपंपळगाविपंपळगाविपंपळगाविपंपळगाव    कोकोकोको        तालुकातालुकातालुकातालुका    नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे    ....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . हनमुाननगरहनमुाननगरहनमुाननगरहनमुाननगर    
((((27151305813271513058132715130581327151305813) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    जांभळाजांभळाजांभळाजांभळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 
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जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
55555555    
    

मोमीन जिमला ममोमीन जिमला ममोमीन जिमला ममोमीन जिमला म....इ+माईलइ+माईलइ+माईलइ+माईल    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाळाशाळाशाळाशाळा    मोघाळीमोघाळीमोघाळीमोघाळी    

((((27151105001271511050012715110500127151105001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हळदाहळदाहळदाहळदा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    भोकरभोकरभोकरभोकर....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाळाशाळाशाळाशाळा    लगळूदलगळूदलगळूदलगळूद    ((((27151104401271511044012715110440127151104401) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िदवसीिदवसीिदवसीिदवसी    बुबबुुबु    तालुकातालुकातालुकातालुका    भोकरभोकरभोकरभोकर....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
56565656    
    

तेलंग िनम ला संभाजीतेलंग िनम ला संभाजीतेलंग िनम ला संभाजीतेलंग िनम ला संभाजी    
कमठालाकमठालाकमठालाकमठाला    ((((27151507801271515078012715150780127151507801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

कमठालाकमठालाकमठालाकमठाला    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . cईcईcईcई    ((((धाधाधाधा) () () () (27151300312271513003122715130031227151300312) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    भानगेावभानगेावभानगेावभानगेाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
57575757    
    

जाधव शोभा मनोहररावजाधव शोभा मनोहररावजाधव शोभा मनोहररावजाधव शोभा मनोहरराव    
इिंदरानगरइिंदरानगरइिंदरानगरइिंदरानगर    ((((शेशेशेशे) () () () (27150204603271502046032715020460327150204603) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िपपंळगाविपपंळगाविपपंळगाविपपंळगाव    मममम.  .  .  .  तालुकातालुकातालुकातालुका    अधा परूअधा परूअधा परूअधा परू....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . हरडफहरडफहरडफहरडफ    ((((27151308113271513081132715130811327151308113) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    याहारीयाहारीयाहारीयाहारी    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
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गUने कमल जानबागUने कमल जानबागUने कमल जानबागUने कमल जानबा    
पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब ु   ((((27151512701271515127012715151270127151512701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब ु   तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . गरुफळवाडीगरुफळवाडीगरुफळवाडीगरुफळवाडी    
((((27151305019271513050192715130501927151305019) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हदगावहदगावहदगावहदगाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    

हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
59595959    
    

कपना  मनोहर सोमासेकपना  मनोहर सोमासेकपना  मनोहर सोमासेकपना  मनोहर सोमासे    
िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....खडकQखडकQखडकQखडकQ    बाबाबाबा. . . . 

((((27151404101271514041012715140410127151404101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खडकQखडकQखडकQखडकQ    
तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....येवतीयेवतीयेवतीयेवती    ((((27150617101271506171012715061710127150617101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
होनवडजहोनवडजहोनवडजहोनवडज    तालुकातालुकातालुकातालुका    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
60606060    
    

मठपती सिुनता महादPपामठपती सिुनता महादPपामठपती सिुनता महादPपामठपती सिुनता महादPपा    
पाडIपाडIपाडIपाडI----बोधडीबोधडीबोधडीबोधडी    खुखखुुखु    ((((27151512202271515122022715151220227151512202) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    थाराथाराथाराथारा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    
िजिजिजिज....पपपप....हाहाहाहा....येताळायेताळायेताळायेताळा    ((((27151005101271510051012715100510127151005101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

िचकनािचकनािचकनािचकना    तालुकातालुकातालुकातालुका    धमा बादधमा बादधमा बादधमा बाद....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
61616161    
    

दवेधर वंदना मधसुदूनदवेधर वंदना मधसुदूनदवेधर वंदना मधसुदूनदवेधर वंदना मधसुदून    
करंजीकरंजीकरंजीकरंजी    ((((27151611301271516113012715161130127151611301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

करंजीकरंजीकरंजीकरंजी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाळाशाळाशाळाशाळा    िचचvलीिचचvलीिचचvलीिचचvली    
((((27151001501271510015012715100150127151001501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    बाळापरुबाळापरुबाळापरुबाळापरु    तालुकातालुकातालुकातालुका    

धमा बादधमा बादधमा बादधमा बाद....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
62626262    
    

कांबळे आशा अभगंरावकांबळे आशा अभगंरावकांबळे आशा अभगंरावकांबळे आशा अभगंराव    
कोहारीकोहारीकोहारीकोहारी    ((((27151507701271515077012715150770127151507701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

िभसीिभसीिभसीिभसी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . आमठाणाआमठाणाआमठाणाआमठाणा    
((((27151100301271511003012715110030127151100301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दवेठानादवेठानादवेठानादवेठाना    तालुकातालुकातालुकातालुका    

भोकरभोकरभोकरभोकर....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
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पाटेकर hयोती दuापाटेकर hयोती दuापाटेकर hयोती दuापाटेकर hयोती दuा    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....येवतीयेवतीयेवतीयेवती    

((((27150617101271506171012715061710127150617101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    होनवडजहोनवडजहोनवडजहोनवडज    
तालुकातालुकातालुकातालुका    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . ब\]ीतांडाब\]ीतांडाब\]ीतांडाब\]ीतांडा    ((((27151100802271511008022715110080227151100802) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    सोनारीसोनारीसोनारीसोनारी    तालुकातालुकातालुकातालुका    भोकभोकभोकभोकरररर....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
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पवार अनरुाधा िशवाजीरावपवार अनरुाधा िशवाजीरावपवार अनरुाधा िशवाजीरावपवार अनरुाधा िशवाजीराव    
कंचलीकंचलीकंचलीकंचली    ((((27151507101271515071012715150710127151507101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

िशवणीिशवणीिशवणीिशवणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . खरबीखरबीखरबीखरबी    ((((27151302610271513026102715130261027151302610) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िचचंग{हाणिचचंग{हाणिचचंग{हाणिचचंग{हाण    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
65656565    
    

कदम सिुचता {यंकटरावकदम सिुचता {यंकटरावकदम सिुचता {यंकटरावकदम सिुचता {यंकटराव    
पाथरीपाथरीपाथरीपाथरी    ((((27151512601271515126012715151260127151512601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाळाशाळाशाळाशाळा    भायेगांवभायेगांवभायेगांवभायेगांव    
((((27151200501271512005012715120050127151200501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    इhजतगांवइhजतगांवइhजतगांवइhजतगांव    तालुकातालुकातालुकातालुका    

उमरीउमरीउमरीउमरी....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
66666666    
    

धमण ेराजे�ी रामरावधमण ेराजे�ी रामरावधमण ेराजे�ी रामरावधमण ेराजे�ी रामराव    
राजगडराजगडराजगडराजगड    तांडातांडातांडातांडा    ((((27151513901271515139012715151390127151513901) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मारेगावमारेगावमारेगावमारेगाव    वववव    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . अबंलुगाअबंलुगाअबंलुगाअबंलुगा    
((((27150600501271506005012715060050127150600501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अबंलुगाअबंलुगाअबंलुगाअबंलुगा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
67676767    
    

पाटील अच ना गणपतरावपाटील अच ना गणपतरावपाटील अच ना गणपतरावपाटील अच ना गणपतराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वदैवुाडीवदैवुाडीवदैवुाडीवदैवुाडी    

((((27151310215271513102152715131021527151310215) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनवघािनवघािनवघािनवघा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....सांगवीसांगवीसांगवीसांगवी    भाभाभाभा. . . . 
((((27150613901271506139012715061390127150613901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अबंलुगाअबंलुगाअबंलुगाअबंलुगा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
68686868    
    

राखेवार उhवला जयरामराखेवार उhवला जयरामराखेवार उhवला जयरामराखेवार उhवला जयराम    
िपंपळगाविपंपळगाविपंपळगाविपंपळगाव    िसंिसंिसंिसं    ((((27151513001271515130012715151300127151513001) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कनकQकनकQकनकQकनकQ    तांडातांडातांडातांडा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....बोरगांवबोरगांवबोरगांवबोरगांव    ((((27151310213271513102132715131021327151310213) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनवघािनवघािनवघािनवघा    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
69696969    
    

खांडेकर अनरुाधा चं]कांतखांडेकर अनरुाधा चं]कांतखांडेकर अनरुाधा चं]कांतखांडेकर अनरुाधा चं]कांत    
कोपराकोपराकोपराकोपरा    ((((27151507901271515079012715150790127151507901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
बेलोरीबेलोरीबेलोरीबेलोरी    धाधाधाधा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . हसनाळहसनाळहसनाळहसनाळ    पपपप    देददेेदे    
((((27150605701271506057012715060570127150605701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पाळापाळापाळापाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
70707070    
    

उडतेवार राजे�री सयु कांतउडतेवार राजे�री सयु कांतउडतेवार राजे�री सयु कांतउडतेवार राजे�री सयु कांत    
उमरीउमरीउमरीउमरी    तांडातांडातांडातांडा    ((((27151512101271515121012715151210127151512101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....बोरगांवबोरगांवबोरगांवबोरगांव    ((((27151310213271513102132715131021327151310213) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनवघािनवघािनवघािनवघा    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
71717171    
    

सा�रका  रामचं] नागमवाडसा�रका  रामचं] नागमवाडसा�रका  रामचं] नागमवाडसा�रका  रामचं] नागमवाड    
िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िसरंजनीिसरंजनीिसरंजनीिसरंजनी    

((((27151406701271514067012715140670127151406701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसरंजनीिसरंजनीिसरंजनीिसरंजनी    
तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िह�बटिह�बटिह�बटिह�बट    ((((27150605901271506059012715060590127150605901) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हगंरगाहगंरगाहगंरगाहगंरगा    तालुकातालुकातालुकातालुका    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
72727272    
    

िबरादार अिनता �हादिबरादार अिनता �हादिबरादार अिनता �हादिबरादार अिनता �हाद    
इवळे�रइवळे�रइवळे�रइवळे�र    ((((27151603801271516038012715160380127151603801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    तालकुातालकुातालकुातालकुा    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पोतरवाडीपोतरवाडीपोतरवाडीपोतरवाडी    
((((27151314216271513142162715131421627151314216) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    तामसातामसातामसातामसा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
73737373    
    

गोरटे छाया तुकारामगोरटे छाया तुकारामगोरटे छाया तुकारामगोरटे छाया तुकाराम    
खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    ((((27151507401271515074012715150740127151507401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....बोरगांवबोरगांवबोरगांवबोरगांव    ((((27151310213271513102132715131021327151310213) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनवघािनवघािनवघािनवघा    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
74747474    
    

इPपर अनसुया {यंकटरावइPपर अनसुया {यंकटरावइPपर अनसुया {यंकटरावइPपर अनसुया {यंकटराव    
गvडजेवलीगvडजेवलीगvडजेवलीगvडजेवली    ((((27151518901271515189012715151890127151518901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . लालूलालूलालूलालू    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151204201271512042012715120420127151204201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    गोरठागोरठागोरठागोरठा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

उमरीउमरीउमरीउमरी....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
75757575    
    

कvडामोड सलुोचना भोजUनाकvडामोड सलुोचना भोजUनाकvडामोड सलुोचना भोजUनाकvडामोड सलुोचना भोजUना    
िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाळाशाळाशाळाशाळा    गोरठागोरठागोरठागोरठा    

((((27151202201271512022012715120220127151202201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    गोरठागोरठागोरठागोरठा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    उमरीउमरीउमरीउमरी....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . सेवादासतांडासेवादासतांडासेवादासतांडासेवादासतांडा    
((((27151516502271515165022715151650227151516502) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िशवनीिशवनीिशवनीिशवनी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
76767676    
    

कदम अ काकदम अ काकदम अ काकदम अ कावती शेषराववती शेषराववती शेषराववती शेषराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....संगचुीवाडीसंगचुीवाडीसंगचुीवाडीसंगचुीवाडी    

((((27150511601271505116012715051160127150511601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    उ+ माउ+ माउ+ माउ+ माननगरननगरननगरननगर        
तालुकातालुकातालुकातालुका    कंधारकंधारकंधारकंधार....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वायफनावायफनावायफनावायफना    खुखखुुखु    
((((27151316708271513167082715131670827151316708) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    येवलीयेवलीयेवलीयेवली    तालुकातालुकातालुकातालुका    

हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
77777777    
    

िच]वेार जय�ी पंिडतराविच]वेार जय�ी पंिडतराविच]वेार जय�ी पंिडतराविच]वेार जय�ी पंिडतराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....करोडीकरोडीकरोडीकरोडी    

((((27151300310271513003102715130031027151300310) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    भानेगावभानेगावभानेगावभानेगाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....कणा कणा कणा कणा     ((((27150608501271506085012715060850127150608501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
हगंरगाहगंरगाहगंरगाहगंरगा    पकपकपकपक    तालुकातालुकातालुकातालुका    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
78787878    
    

सरुकुट्लावार कपना प\टाजीसरुकुट्लावार कपना प\टाजीसरुकुट्लावार कपना प\टाजीसरुकुट्लावार कपना प\टाजी    
गvडवडसागvडवडसागvडवडसागvडवडसा    ((((27151602901271516029012715160290127151602901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

गvडवडसागvडवडसागvडवडसागvडवडसा    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . टाकळीटाकळीटाकळीटाकळी    थडीथडीथडीथडी    
((((27150808201271508082012715080820127150808201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कंुडलवाडीकंुडलवाडीकंुडलवाडीकंुडलवाडी    

तालुकातालुकातालुकातालुका    िबलोलीिबलोलीिबलोलीिबलोली....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
79797979    
    

रेखा पंढरीनाथ तमशेटटेरेखा पंढरीनाथ तमशेटटेरेखा पंढरीनाथ तमशेटटेरेखा पंढरीनाथ तमशेटटे    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....ट\भणूIट\भणूIट\भणूIट\भणूI    

((((27151407301271514073012715140730127151407301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खडकQखडकQखडकQखडकQ        
तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िनमटेकिनमटेकिनमटेकिनमटेक    ((((27151205201271512052012715120520127151205201) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    उमरीउमरीउमरीउमरी    तालुकातालुकातालुकातालुका    उमरीउमरीउमरीउमरी....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
80808080    
    

�ीमती पंचगले स	ुमा सयु कांत�ीमती पंचगले स	ुमा सयु कांत�ीमती पंचगले स	ुमा सयु कांत�ीमती पंचगले स	ुमा सयु कांत    
मिनराममिनराममिनराममिनराम    तांडातांडातांडातांडा    ((((27151611601271516116012715161160127151611601) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसंदखेडिसंदखेडिसंदखेडिसंदखेड    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . नवरदवेवाडीनवरदवेवाडीनवरदवेवाडीनवरदवेवाडी    
((((27151308912271513089122715130891227151308912) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मनाठामनाठामनाठामनाठा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
81818181    
    

खांडरे सकुUया संभाजीरावखांडरे सकुUया संभाजीरावखांडरे सकुUया संभाजीरावखांडरे सकुUया संभाजीराव    
मलकजाममलकजाममलकजाममलकजाम    ((((27151509201271515092012715150920127151509201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िचकाळािचकाळािचकाळािचकाळा    ((((27151314214271513142142715131421427151314214) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    तामसातामसातामसातामसा    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
82828282    
    

पारसेवार hयोती धोड�रामपारसेवार hयोती धोड�रामपारसेवार hयोती धोड�रामपारसेवार hयोती धोड�राम    
िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . भानेगावभानेगावभानेगावभानेगाव    

((((27151300304271513003042715130030427151300304) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    भानेगावभानेगावभानेगावभानेगाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . महागावमहागावमहागावमहागाव    ((((27151104601271511046012715110460127151104601) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िदवशीिदवशीिदवशीिदवशी    बुबबुुब ु   तालुतालुतालुतालुकाकाकाका    भोकरभोकरभोकरभोकर....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
83838383    
    

पट्ण ेसिुनता रामचU]पट्ण ेसिुनता रामचU]पट्ण ेसिुनता रामचU]पट्ण ेसिुनता रामचU]    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....उमरीउमरीउमरीउमरी    ((((जजजज.) .) .) .) 

((((27151310804271513108042715131080427151310804) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पाथरडपाथरडपाथरडपाथरड    
तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . �ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....अटाळाअटाळाअटाळाअटाळा    ((((1111) ) ) ) 
((((27151000201271510002012715100020127151000201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    जारीकोटजारीकोटजारीकोटजारीकोट    तालुकातालुकातालुकातालुका    

धमा बादधमा बादधमा बादधमा बाद....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
84848484    
    

सोनवण ेिवnा शंकररावसोनवण ेिवnा शंकररावसोनवण ेिवnा शंकररावसोनवण ेिवnा शंकरराव    
स!ुस!ुस!ुस!ु    नाईकनाईकनाईकनाईक    तांडातांडातांडातांडा    ((((27151514601271515146012715151460127151514601) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वाकQवाकQवाकQवाकQ    ((((27151314010271513140102715131401027151314010) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
तळणीतळणीतळणीतळणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    
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�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
85858585    
    

एकाळे योगे�री माधवरावएकाळे योगे�री माधवरावएकाळे योगे�री माधवरावएकाळे योगे�री माधवराव    
िशवणीिशवणीिशवणीिशवणी    ((((27151515301271515153012715151530127151515301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

िशवणीिशवणीिशवणीिशवणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . जUु नीजUु नीजUु नीजUु नी    ((((27151002401271510024012715100240127151002401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

िचकनािचकनािचकनािचकना    तालुकातालुकातालुकातालुका    धमा बादधमा बादधमा बादधमा बाद....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
86868686    
    

मंगळे ��ा साहबेरावमंगळे ��ा साहबेरावमंगळे ��ा साहबेरावमंगळे ��ा साहबेराव    
भरकतांडाभरकतांडाभरकतांडाभरकतांडा    ((((27151601101271516011012715160110127151601101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

करंजीकरंजीकरंजीकरंजी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . धानोराधानोराधानोराधानोरा    बुबबुुब ु   तांडातांडातांडातांडा    
((((27151201404271512014042715120140427151201404) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    धानोराधानोराधानोराधानोरा    बुबबुुबु    तालुकातालुकातालुकातालुका    

उमरीउमरीउमरीउमरी....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
87878787    
    

घडे िजजाबाई तुकारामघडे िजजाबाई तुकारामघडे िजजाबाई तुकारामघडे िजजाबाई तुकाराम    
अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    ((((27151500901271515009012715150090127151500901) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कांडलीकांडलीकांडलीकांडली    ((((27151103601271511036012715110360127151103601) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िदवशीिदवशीिदवशीिदवशी    बुबबुुब ु   तालुकातालुकातालुकातालुका    भोकरभोकरभोकरभोकर....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
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वषा   रघनुाथ ढवळेवषा   रघनुाथ ढवळेवषा   रघनुाथ ढवळेवषा   रघनुाथ ढवळे    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....खरैगावखरैगावखरैगावखरैगाव    जजजज    

((((27151404401271514044012715140440127151404401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मगंzळमगंzळमगंzळमगंzळ        
तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . मोखंडीतांडामोखंडीतांडामोखंडीतांडामोखंडीतांडा    
((((27151105101271511051012715110510127151105101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िदवशीिदवशीिदवशीिदवशी    बुबबुुबु    तालुकातालुकातालुकातालुका    

भोकरभोकरभोकरभोकर....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
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शेख सिबहा  हबीबशेख सिबहा  हबीबशेख सिबहा  हबीबशेख सिबहा  हबीब    
मदनापरूमदनापरूमदनापरूमदनापरू        ((((27151605601271516056012715160560127151605601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

अंजनखेडअंजनखेडअंजनखेडअंजनखेड        तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . धानोराधानोराधानोराधानोरा    ((((27151316005271513160052715131600527151316005) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वाळकQवाळकQवाळकQवाळकQ    खुखखुुखु    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
90909090    
    

िबरादार िवठाबाई िव�ांभरिबरादार िवठाबाई िव�ांभरिबरादार िवठाबाई िव�ांभरिबरादार िवठाबाई िव�ांभर    
इवळे�रइवळे�रइवळे�रइवळे�र    ((((27151603801271516038012715160380127151603801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    तालकुातालकुातालकुातालकुा    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . द+ तद+ तद+ तद+ तगीरगीरगीरगीर    वाडीवाडीवाडीवाडी    
((((27151401401271514014012715140140127151401401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    ट\भीट\भीट\भीट\भी    तालकुातालकुातालकुातालकुा    

िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
91919191    
    

जाधव सिवता सयु कांतरावजाधव सिवता सयु कांतरावजाधव सिवता सयु कांतरावजाधव सिवता सयु कांतराव    
जावरलाजावरलाजावरलाजावरला    ((((27151506801271515068012715150680127151506801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब ु   तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . हrडंाहrडंाहrडंाहrडंा    उउउउ    पपपप    ((((27151202701271512027012715120270127151202701) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    बोथीबोथीबोथीबोथी    तालुकातालुकातालुकातालुका    उमरीउमरीउमरीउमरी....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
92929292    
    

कापसे िमराताई खशुालरावकापसे िमराताई खशुालरावकापसे िमराताई खशुालरावकापसे िमराताई खशुालराव    
िलंगीिलंगीिलंगीिलंगी    ((((27151508601271515086012715150860127151508601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . राजापरुराजापरुराजापरुराजापरु    ((((27151003701271510037012715100370127151003701) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िचकनािचकनािचकनािचकना    तालुकातालुकातालुकातालुका    धमा बादधमा बादधमा बादधमा बाद....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
93939393    
    

मळेु +वcपा मलीकाजु नमळेु +वcपा मलीकाजु नमळेु +वcपा मलीकाजु नमळेु +वcपा मलीकाजु न    
सावरखेडसावरखेडसावरखेडसावरखेड    ((((27151608901271516089012715160890127151608901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

िसंदखेडिसंदखेडिसंदखेडिसंदखेड    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . मोखंडीमोखंडीमोखंडीमोखंडी    जहागीरजहागीरजहागीरजहागीर    
((((27151204801271512048012715120480127151204801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    बोथीबोथीबोथीबोथी    तालकुातालकुातालकुातालकुा    

उमरीउमरीउमरीउमरी....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
94949494    
    

राचमाळे िसंध ुमाधवरावराचमाळे िसंध ुमाधवरावराचमाळे िसंध ुमाधवरावराचमाळे िसंध ुमाधवराव    
वानोळावानोळावानोळावानोळा    ((((27151611001271516110012715161100127151611001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

वानोळावानोळावानोळावानोळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . रहाटीरहाटीरहाटीरहाटी        खुखखुुखु    ((((27151205401271512054012715120540127151205401) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    इhजतगावइhजतगावइhजतगावइhजतगाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    उमरीउमरीउमरीउमरी....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
95959595    
    

िसरसाट िशपा सयु कांतिसरसाट िशपा सयु कांतिसरसाट िशपा सयु कांतिसरसाट िशपा सयु कांत    
ल~मीनगरल~मीनगरल~मीनगरल~मीनगर    ((((27151507205271515072052715150720527151507205) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
कनकQकनकQकनकQकनकQ    तांडातांडातांडातांडा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . ल~मीनगरल~मीनगरल~मीनगरल~मीनगर    
((((27151507205271515072052715150720527151507205) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कनकQकनकQकनकQकनकQ    तांडातांडातांडातांडा    

तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
96969696    
    

अदमाने िमना>ी �काशअदमाने िमना>ी �काशअदमाने िमना>ी �काशअदमाने िमना>ी �काश    
पळशीपळशीपळशीपळशी    ((((27151511501271515115012715151150127151511501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िपपंलगाविपपंलगाविपपंलगाविपपंलगाव    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151316709271513167092715131670927151316709) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    येवलीयेवलीयेवलीयेवली    तालुकातालुकातालुकातालुका    

हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
97979797    
    

जाधव संिगता भाऊरावजाधव संिगता भाऊरावजाधव संिगता भाऊरावजाधव संिगता भाऊराव    
मोहपुमोहपुमोहपुमोहपुरररर    ((((27151510401271515104012715151040127151510401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

मोहपरुमोहपरुमोहपरुमोहपरु    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . सयु नगरसयु नगरसयु नगरसयु नगर    हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    
((((27151308103271513081032715130810327151308103) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    याहारीयाहारीयाहारीयाहारी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
98989898    
    

आशा  िपराजीराव बोईलेआशा  िपराजीराव बोईलेआशा  िपराजीराव बोईलेआशा  िपराजीराव बोईले    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िचचोडIिचचोडIिचचोडIिचचोडI    

((((27151400901271514009012715140090127151400901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    सवनासवनासवनासवना        
तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....नेहzनगरनेहzनगरनेहzनगरनेहzनगर    ----    1 1 1 1 
((((27151402511271514025112715140251127151402511) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कUयाकUयाकUयाकUया    िहिहिहिह....नगरनगरनगरनगर        

तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    
99999999    
    

पवार hयोती नामदवेपवार hयोती नामदवेपवार hयोती नामदवेपवार hयोती नामदवे    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....कणा कणा कणा कणा     

((((27150608501271506085012715060850127150608501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हगंरगाहगंरगाहगंरगाहगंरगा    पकपकपकपक    
तालुकातालुकातालुकातालुका    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . गवतवाडीगवतवाडीगवतवाडीगवतवाडी    
((((27151308309271513083092715130830927151308309) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    लोहालोहालोहालोहा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

100100100100    
    

पाटील मायादवेी उमाकांतरावपाटील मायादवेी उमाकांतरावपाटील मायादवेी उमाकांतरावपाटील मायादवेी उमाकांतराव    
कोठारीकोठारीकोठारीकोठारी    िसिसिसिस    ((((27151508201271515082012715150820127151508201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िलंबगडुािलंबगडुािलंबगडुािलंबगडुा    ((((27151518801271515188012715151880127151518801) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कनकQकनकQकनकQकनकQ    तांडातांडातांडातांडा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

101101101101    
    

िखसे िमना परशरुामिखसे िमना परशरुामिखसे िमना परशरुामिखसे िमना परशरुाम    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . भोपाळभोपाळभोपाळभोपाळ    तांडातांडातांडातांडा    
((((27150908502271509085022715090850227150908502) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    नरसीनरसीनरसीनरसी    

तालुकातालुकातालुकातालुका    नायगावनायगावनायगावनायगाव....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . च!Qच!Qच!Qच!Q    ((((27151307510271513075102715130751027151307510) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
कोळीकोळीकोळीकोळी    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
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भालेराव उषा �ीपतीभालेराव उषा �ीपतीभालेराव उषा �ीपतीभालेराव उषा �ीपती    
�धानसांगवी�धानसांगवी�धानसांगवी�धानसांगवी    ((((27151513701271515137012715151370127151513701) ) ) ) 
क\क\क\क\ ]]]]    �धानसांगवी�धानसांगवी�धानसांगवी�धानसांगवी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . हrलकानीहrलकानीहrलकानीहrलकानी    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151308107271513081072715130810727151308107) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    याहारीयाहारीयाहारीयाहारी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
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पाटील संिगता पंडीतरावपाटील संिगता पंडीतरावपाटील संिगता पंडीतरावपाटील संिगता पंडीतराव    
रायपरुरायपरुरायपरुरायपरु    तांडातांडातांडातांडा    ((((27151514103271515141032715151410327151514103) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब ु   तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . भानगेावभानगेावभानगेावभानगेाव    ((((27151300304271513003042715130030427151300304) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    भानगेावभानगेावभानगेावभानगेाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

104104104104    
    

दरब+तवार ि�यंका गणशेरावदरब+तवार ि�यंका गणशेरावदरब+तवार ि�यंका गणशेरावदरब+तवार ि�यंका गणशेराव    
इरेगावइरेगावइरेगावइरेगाव    ((((27151506101271515061012715150610127151506101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

िभसीिभसीिभसीिभसी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . धानोराधानोराधानोराधानोरा    ((((27151316005271513160052715131600527151316005) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वाळकQवाळकQवाळकQवाळकQ    खुखखुुखु    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

105105105105    
    

�ीमती +वामी अच ना वजैनाथ�ीमती +वामी अच ना वजैनाथ�ीमती +वामी अच ना वजैनाथ�ीमती +वामी अच ना वजैनाथ    
क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िसंदखेडिसंदखेडिसंदखेडिसंदखेड    

((((27151611401271516114012715161140127151611401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसंदखेडिसंदखेडिसंदखेडिसंदखेड    
तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . �धानसांगवी�धानसांगवी�धानसांगवी�धानसांगवी    
((((27151513701271515137012715151370127151513701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    �धानसांगवी�धानसांगवी�धानसांगवी�धानसांगवी    

तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

106106106106    
    

िशरसे सिुनता �भाकरराविशरसे सिुनता �भाकरराविशरसे सिुनता �भाकरराविशरसे सिुनता �भाकरराव    
खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    ((((27151507101271515071012715150710127151507101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पाडIपाडIपाडIपाडI    जजजज    ((((27151405201271514052012715140520127151405201) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    सवनासवनासवनासवना        तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

107107107107    
    

मनुे� वमनुे� वमनुे� वमनुे� वर �िणता िदलीपर �िणता िदलीपर �िणता िदलीपर �िणता िदलीप    
िदगडीिदगडीिदगडीिदगडी    तांडातांडातांडातांडा    ((((27151600204271516002042715160020427151600204) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कुपटीकुपटीकुपटीकुपटी    ((((27151604601271516046012715160460127151604601) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

108108108108    
    

थोटवे hयोती हनमतंरावथोटवे hयोती हनमतंरावथोटवे hयोती हनमतंरावथोटवे hयोती हनमतंराव    
खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    ((((27151507401271515074012715150740127151507401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    
((((27151507401271515074012715150740127151507401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

109109109109    
    

जाधव कपना फुलिसंगजाधव कपना फुलिसंगजाधव कपना फुलिसंगजाधव कपना फुलिसंग    
दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    तांडातांडातांडातांडा    ((((27151503502271515035022715150350227151503502) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . अबंाडीतांडाअबंाडीतांडाअबंाडीतांडाअबंाडीतांडा    
((((27151500501271515005012715150050127151500501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    घोटीघोटीघोटीघोटी    तालकुातालकुातालकुातालकुा    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

110110110110    
    

िमरजकर + मीिमरजकर + मीिमरजकर + मीिमरजकर + मीता हावगीरावता हावगीरावता हावगीरावता हावगीराव    
वाईवाईवाईवाई    बाजारबाजारबाजारबाजार    ((((27151610701271516107012715161070127151610701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

वाईवाईवाईवाई    बाजारबाजारबाजारबाजार    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . हाळेगावहाळेगावहाळेगावहाळेगाव    ((((27151305812271513058122715130581227151305812) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    जांभळाजांभळाजांभळाजांभळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

111111111111    
    

सलुफसलुफसलुफसलुफले उमादवेी संग}याPपाले उमादवेी संग}याPपाले उमादवेी संग}याPपाले उमादवेी संग}याPपा    
दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    ((((27151503501271515035012715150350127151503501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वटफलीवटफलीवटफलीवटफली    ((((27151408701271514087012715140870127151408701) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    सरसमसरसमसरसमसरसम    तालकुातालकुातालकुातालकुा    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

112112112112    
    

सोनकांबळे उमाबाई चं]कांतसोनकांबळे उमाबाई चं]कांतसोनकांबळे उमाबाई चं]कांतसोनकांबळे उमाबाई चं]कांत    
सेलूसेलूसेलूसेलू    ((((27151609101271516091012715160910127151609101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    करंजीकरंजीकरंजीकरंजी    

तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर....    
िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िनवघािनवघािनवघािनवघा    ((((27151310205271513102052715131020527151310205) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनवघािनवघािनवघािनवघा    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

113113113113    
    

पोलशेटवार सिुचता सभुाषरावपोलशेटवार सिुचता सभुाषरावपोलशेटवार सिुचता सभुाषरावपोलशेटवार सिुचता सभुाषराव    
दगुा नगरदगुा नगरदगुा नगरदगुा नगर    ((((27151517006271515170062715151700627151517006) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

तोटंबातोटंबातोटंबातोटंबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . सोनवाडीसोनवाडीसोनवाडीसोनवाडी    ((((27151516101271515161012715151610127151516101) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कोसमेटकोसमेटकोसमेटकोसमेट    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

114114114114    
    

�ीमती �ीमंगले अच ना  रामचं]�ीमती �ीमंगले अच ना  रामचं]�ीमती �ीमंगले अच ना  रामचं]�ीमती �ीमंगले अच ना  रामचं]    
टाकळीटाकळीटाकळीटाकळी    नवीनवीनवीनवी    ((((27151609601271516096012715160960127151609601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कोळीकोळीकोळीकोळी    ((((27151310207271513102072715131020727151310207) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनवघािनवघािनवघािनवघा    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

115115115115    
    

उमरीकर अच ना च]कांतउमरीकर अच ना च]कांतउमरीकर अच ना च]कांतउमरीकर अच ना च]कांत    
दuनगरदuनगरदuनगरदuनगर    ((((27151509302271515093022715150930227151509302) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कोळीकोळीकोळीकोळी    ((((27151310207271513102072715131020727151310207) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनवघािनवघािनवघािनवघा    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

116116116116    
    

नकुुलवार जय�ी ल~मणरावनकुुलवार जय�ी ल~मणरावनकुुलवार जय�ी ल~मणरावनकुुलवार जय�ी ल~मणराव    
िजिजिजिज....पपपप....हाहाहाहा,,,,शहापरुशहापरुशहापरुशहापरु    ((((27150707401271507074012715070740127150707401) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    चनैपरुचनैपरुचनैपरुचनैपरु    तातातातालुकालुकालुकालुका    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू....    
िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िनवघािनवघािनवघािनवघा    ((((27151310205271513102052715131020527151310205) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनवघािनवघािनवघािनवघा    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

117117117117    
    

िकत नकार hयोती िभक}यािकत नकार hयोती िभक}यािकत नकार hयोती िभक}यािकत नकार hयोती िभक}या    
�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . येळीयेळीयेळीयेळी    ((((27150414001271504140012715041400127150414001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

मारतळामारतळामारतळामारतळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िशरडिशरडिशरडिशरड    ((((27151310206271513102062715131020627151310206) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनवघािनवघािनवघािनवघा    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
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सरुनर सवुणा  नाग\]सरुनर सवुणा  नाग\]सरुनर सवुणा  नाग\]सरुनर सवुणा  नाग\]    
उमरीउमरीउमरीउमरी    तांडातांडातांडातांडा    ((((27151512101271515121012715151210127151512101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वाळकेवाडीवाळकेवाडीवाळकेवाडीवाळकेवाडी    
((((27151408401271514084012715140840127151408401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    सरसमसरसमसरसमसरसम    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 
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पवार अजं ुराजारामपवार अजं ुराजारामपवार अजं ुराजारामपवार अजं ुराजाराम    
पाथरीपाथरीपाथरीपाथरी    ((((27151513601271515136012715151360127151513601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....गणशेवाडीगणशेवाडीगणशेवाडीगणशेवाडी            
((((27151405101271514051012715140510127151405101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कUयाकUयाकUयाकUया    िहिहिहिह....नगरनगरनगरनगर        

तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

111120202020    
    

बदनाळे सोिनया माधवरावबदनाळे सोिनया माधवरावबदनाळे सोिनया माधवरावबदनाळे सोिनया माधवराव    
कोठारीकोठारीकोठारीकोठारी    िसिसिसिस    ((((27151508201271515082012715150820127151508201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िशरडिशरडिशरडिशरड    ((((27151310206271513102062715131020627151310206) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनवघािनवघािनवघािनवघा    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

121121121121    
    

सौ घगुे  सिुनता  ल~ मसौ घगुे  सिुनता  ल~ मसौ घगुे  सिुनता  ल~ मसौ घगुे  सिुनता  ल~ मणरावणरावणरावणराव    
खंडगावखंडगावखंडगावखंडगाव        ((((27150506901271505069012715050690127150506901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

गोणारगोणारगोणारगोणार    तालुकातालुकातालुकातालुका    कंधारकंधारकंधारकंधार....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िशरडिशरडिशरडिशरड    ((((27151310206271513102062715131020627151310206) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनवघािनवघािनवघािनवघा    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

122122122122    
    

आगलावे मिनषा �ीधररावआगलावे मिनषा �ीधररावआगलावे मिनषा �ीधररावआगलावे मिनषा �ीधरराव    
अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    ((((27151500901271515009012715150090127151500901) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....माटाळामाटाळामाटाळामाटाळा    ((((27151310210271513102102715131021027151310210) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनवघािनवघािनवघािनवघा    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

123123123123    
    

वाढई सवुणा  बापरुाववाढई सवुणा  बापरुाववाढई सवुणा  बापरुाववाढई सवुणा  बापरुाव    
पळशीपळशीपळशीपळशी    ((((27151511501271515115012715151150127151511501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िपपंळगाविपपंळगाविपपंळगाविपपंळगाव    िसंिसंिसंिसं    
((((27151513001271515130012715151300127151513001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कनकQकनकQकनकQकनकQ    तांडातांडातांडातांडा    

तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

124124124124    
    

िबरादार कौशया बाबरुाविबरादार कौशया बाबरुाविबरादार कौशया बाबरुाविबरादार कौशया बाबरुाव    
िजिजिजिज....पपपप....केऱाकेऱाकेऱाकेऱा....शाशाशाशा....हो�लहो�लहो�लहो�ल    

((((27150703201271507032012715070320127150703201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हो�लहो�लहो�लहो�ल    
तालुकातालुकातालुकातालुका    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....करोडीकरोडीकरोडीकरोडी    ((((27151300310271513003102715130031027151300310) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    भानगेावभानगेावभानगेावभानगेाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

125125125125    
    

येलमेवाड ललीता हणमतंरावयेलमेवाड ललीता हणमतंरावयेलमेवाड ललीता हणमतंरावयेलमेवाड ललीता हणमतंराव    
घोटीघोटीघोटीघोटी    मरकागडामरकागडामरकागडामरकागडा    ((((27151505402271515054022715150540227151505402) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    घोघोघोघोटीटीटीटी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . राजगडराजगडराजगडराजगड    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151513901271515139012715151390127151513901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मारेगावमारेगावमारेगावमारेगाव    वववव    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

126126126126    
    

िशंद ेभाp यिशंद ेभाp यिशंद ेभाp यिशंद ेभाp य�ी िलंबाजीराव�ी िलंबाजीराव�ी िलंबाजीराव�ी िलंबाजीराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....नवीनवीनवीनवी    आबादीआबादीआबादीआबादी    डोणगावडोणगावडोणगावडोणगाव    
((((27150300202271503002022715030020227150300202) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मदुखेडमदुखेडमदुखेडमदुखेड    

तालुकातालुकातालुकातालुका    मदुखेडमदुखेडमदुखेडमदुखेड....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पोटापोटापोटापोटा    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151405902271514059022715140590227151405902) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पोटापोटापोटापोटा    बुबबुुबु. . . . तालुकातालुकातालुकातालुका    

िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 
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! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

127127127127    
    

सौसौसौसौ....जाधव िगरीषा एकनाथजाधव िगरीषा एकनाथजाधव िगरीषा एकनाथजाधव िगरीषा एकनाथ    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....तेलंगवाडीतेलंगवाडीतेलंगवाडीतेलंगवाडी    

((((27150512901271505129012715051290127150512901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    उ+ माउ+ माउ+ माउ+ माननगरननगरननगरननगर    
तालुकातालुकातालुकातालुका    कंधारकंधारकंधारकंधार....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कंजाराकंजाराकंजाराकंजारा    ((((27151310808271513108082715131080827151310808) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पाथरडपाथरडपाथरडपाथरड    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

128128128128    
    

वाघमारे मायावती भजंुगराववाघमारे मायावती भजंुगराववाघमारे मायावती भजंुगराववाघमारे मायावती भजंुगराव    
िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....�ँच�ँच�ँच�ँच    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड    

((((27150603202271506032022715060320227150603202) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    �चँ�चँ�चँ�चँ    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड    
तालुकातालुकातालुकातालुका    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िशरडिशरडिशरडिशरड    ((((27151310210271513102102715131021027151310210) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
िनवघािनवघािनवघािनवघा    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

129129129129    
    

उिगले ि�यंका सोपानरावउिगले ि�यंका सोपानरावउिगले ि�यंका सोपानरावउिगले ि�यंका सोपानराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....दवेलादवेलादवेलादवेला    तांडातांडातांडातांडा    ((((मंpयाळमंpयाळमंpयाळमंpयाळ) ) ) ) 
((((27150621401271506214012715062140127150621401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    �चँ�चँ�चँ�चँ    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड    

तालुकातालुकातालुकातालुका    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....कोहळीकोहळीकोहळीकोहळी    ((((27151310207271513102072715131020727151310207) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनवघािनवघािनवघािनवघा    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

130130130130    
    

सौसौसौसौ. . . . शेलदरकर सािवशेलदरकर सािवशेलदरकर सािवशेलदरकर सािव:ी भा+कर:ी भा+कर:ी भा+कर:ी भा+कर    
िजिजिजिज....पपपप....हाहाहाहा. . . . पनेरुपनेरुपनेरुपनेरु    ((((27150410001271504100012715041000127150410001) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    शेवडीशेवडीशेवडीशेवडी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . येलंबयेलंबयेलंबयेलंब    ((((27151310211271513102112715131021127151310211) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनवघािनवघािनवघािनवघा    तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

131131131131    
    

राऊत िवशाखा वजैनाथराऊत िवशाखा वजैनाथराऊत िवशाखा वजैनाथराऊत िवशाखा वजैनाथ    
िजिजिजिज....पपपप....हाहाहाहा. . . . आ�rरआ�rरआ�rरआ�rर    ((((27150400601271504006012715040060127150400601) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    �रसनगाव�रसनगाव�रसनगाव�रसनगाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा....    
िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पोटापोटापोटापोटा    ((((27151405901271514059012715140590127151405901) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पोटापोटापोटापोटा    बुबबुुब.ु . . . तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

132132132132    
    

भरेु सिवता नारायणरावभरेु सिवता नारायणरावभरेु सिवता नारायणरावभरेु सिवता नारायणराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वदैवुाडीवदैवुाडीवदैवुाडीवदैवुाडी    

((((27151310215271513102152715131021527151310215) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनवघािनवघािनवघािनवघा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . करंजीकरंजीकरंजीकरंजी    ((((27151403701271514037012715140370127151403701) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    सरसमसरसमसरसमसरसम    तालकुातालकुातालकुातालकुा    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

133133133133    
    

जाधव �ेता तानाजीरावजाधव �ेता तानाजीरावजाधव �ेता तानाजीरावजाधव �ेता तानाजीराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....मरतोळीमरतोळीमरतोळीमरतोळी    

((((27150705901271507059012715070590127150705901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    माळेगावमाळेगावमाळेगावमाळेगाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . इ+लापरुइ+लापरुइ+लापरुइ+लापरु    ((((27151506205271515062052715150620527151506205) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िभसीिभसीिभसीिभसी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

134134134134    
    

पािटल सरेुखा बापरुावपािटल सरेुखा बापरुावपािटल सरेुखा बापरुावपािटल सरेुखा बापरुाव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....कोकलगावकोकलगावकोकलगावकोकलगाव    

((((27150704601271507046012715070460127150704601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हाणगेावहाणगेावहाणगेावहाणगेाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू....    

िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पोटापोटापोटापोटा    ((((27151405901271514059012715140590127151405901) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पोटापोटापोटापोटा    बुबबुुब.ु . . . तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

135135135135    
    

कळकेकर प|ावती चं]कांतरावकळकेकर प|ावती चं]कांतरावकळकेकर प|ावती चं]कांतरावकळकेकर प|ावती चं]कांतराव    
वसरणीवसरणीवसरणीवसरणी        ((((27151705301271517053012715170530127151705301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

वसरणीवसरणीवसरणीवसरणी        तालुकातालुकातालुकातालुका    नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे    ....    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . खडकQखडकQखडकQखडकQ    बाबाबाबा    
((((27151404101271514041012715140410127151404101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खडकQखडकQखडकQखडकQ    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

136136136136    
    

दशेमखु नीता बालासाहबेदशेमखु नीता बालासाहबेदशेमखु नीता बालासाहबेदशेमखु नीता बालासाहबे    
िसंदगीिसंदगीिसंदगीिसंदगी    तांडातांडातांडातांडा    ((((27151515502271515155022715151550227151515502) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मोहपरुमोहपरुमोहपरुमोहपरु    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िसलोडािसलोडािसलोडािसलोडा    ((((27151406601271514066012715140660127151406601) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसरंजनीिसरंजनीिसरंजनीिसरंजनी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

137137137137    
    

कांबळे नीिलमा माcतीकांबळे नीिलमा माcतीकांबळे नीिलमा माcतीकांबळे नीिलमा माcती    
मुंगशीमुंगशीमुंगशीमुंगशी    ((((27151606601271516066012715160660127151606601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

वानोळावानोळावानोळावानोळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . मोरगावमोरगावमोरगावमोरगाव    ((((27151404901271514049012715140490127151404901) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पोटापोटापोटापोटा    बुबबुुब.ु . . . तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

138138138138    
    

दशेमखु अच ना कािशनाथदशेमखु अच ना कािशनाथदशेमखु अच ना कािशनाथदशेमखु अच ना कािशनाथ    
नागसवाडीनागसवाडीनागसवाडीनागसवाडी    ((((27151518301271515183012715151830127151518301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
बेलोरीबेलोरीबेलोरीबेलोरी    धाधाधाधा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वाईतांडावाईतांडावाईतांडावाईतांडा    ((((27151408201271514082012715140820127151408201) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पोटापोटापोटापोटा    बुबबुुब.ु . . . तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

139139139139    
    

गबाळे समुन संतुकरावगबाळे समुन संतुकरावगबाळे समुन संतुकरावगबाळे समुन संतुकराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....सावळीसावळीसावळीसावळी    

((((27150614101271506141012715061410127150614101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    गोजेगावगोजेगावगोजेगावगोजेगाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड....    

िजिजिजिज....पपपप....हाहाहाहा. . . . ई+लापरुई+लापरुई+लापरुई+लापरु    ((((27151506205271515062052715150620527151506205) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
िभसीिभसीिभसीिभसी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

140140140140    
    

�ीमती सपना िवyलराव छ:े�ीमती सपना िवyलराव छ:े�ीमती सपना िवyलराव छ:े�ीमती सपना िवyलराव छ:े    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....रहाटे� वरहाटे� वरहाटे� वरहाटे� वरररर1 1 1 1 

((((27330101502733010150273301015027330101501111) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    तळवडेतळवडेतळवडेतळवडे    
तालुकातालुकातालुकातालुका    दवेगडदवेगडदवेगडदवेगड....    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वाईतांडावाईतांडावाईतांडावाईतांडा    ((((27151408201271514082012715140820127151408201) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पोटापोटापोटापोटा    बुबबुुब.ु . . . तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

141141141141    
    

�ीमती िसमाताई केशवराव फुलारी�ीमती िसमाताई केशवराव फुलारी�ीमती िसमाताई केशवराव फुलारी�ीमती िसमाताई केशवराव फुलारी    
जीजीजीजी    पपपप    �ा�ा�ा�ा    शाशाशाशा    कvडेकvडेकvडेकvडे    गावठाणगावठाणगावठाणगावठाण        तालकुातालकुातालकुातालकुा    

कणकवलीकणकवलीकणकवलीकणकवली    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िसरंजनीिसरंजनीिसरंजनीिसरंजनी    ((((27151406701271514067012715140670127151406701) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसरंजनीिसरंजनीिसरंजनीिसरंजनी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

142142142142    
    

सोनकांबळे वशैाली मधकुररावसोनकांबळे वशैाली मधकुररावसोनकांबळे वशैाली मधकुररावसोनकांबळे वशैाली मधकुरराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....जातेगावजातेगावजातेगावजातेगाव    क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    जातेगावजातेगावजातेगावजातेगाव    

तालुकातालुकातालुकातालुका    जामखेडजामखेडजामखेडजामखेड    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . बोरवाडीबोरवाडीबोरवाडीबोरवाडी    ((((27151601501271516015012715160150127151601501) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

143143143143    
    

�ीमती माळी िवमल आनंदराव�ीमती माळी िवमल आनंदराव�ीमती माळी िवमल आनंदराव�ीमती माळी िवमल आनंदराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    केशेगावकेशेगावकेशेगावकेशेगाव    

तालुकातालुकातालुकातालुका    उ+ माउ+ माउ+ माउ+ मानाबादनाबादनाबादनाबाद    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . खडकQखडकQखडकQखडकQ    बाबाबाबा    
((((27151404101271514041012715140410127151404101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खडकQखडकQखडकQखडकQ    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
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�ीमती गडिगळे लुमावती मारोती�ीमती गडिगळे लुमावती मारोती�ीमती गडिगळे लुमावती मारोती�ीमती गडिगळे लुमावती मारोती    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....माcतीव+ तीमाcतीव+ तीमाcतीव+ तीमाcतीव+ ती    क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
बोधेगावबोधेगावबोधेगावबोधेगाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    शेवगावशेवगावशेवगावशेवगाव    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . आंधेगावआंधेगावआंधेगावआंधेगाव    ((((27151400102271514001022715140010227151400102) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    ट\भीट\भीट\भीट\भी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

145145145145    
    

�ीमती ग�ेु िदपाली वजैनाथ�ीमती ग�ेु िदपाली वजैनाथ�ीमती ग�ेु िदपाली वजैनाथ�ीमती ग�ेु िदपाली वजैनाथ    
�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....मलुीमलुीमलुीमलुी    जामखेडजामखेडजामखेडजामखेड    क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    जामखेडजामखेडजामखेडजामखेड    

तालुकातालुकातालुकातालुका    जामखेडजामखेडजामखेडजामखेड    
केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    ((((27151605716271516057162715160571627151605716) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 
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cकमीण मनोहर िशनगारेcकमीण मनोहर िशनगारेcकमीण मनोहर िशनगारेcकमीण मनोहर िशनगारे    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िकिकिकिक....मममम....गोडोलीगोडोलीगोडोलीगोडोली    क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

िवरळेिवरळेिवरळेिवरळे    तालुकातालुकातालुकातालुका    शाहrवाडीशाहrवाडीशाहrवाडीशाहrवाडी    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कारलाकारलाकारलाकारला    ((((27151403801271514038012715140380127151403801) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कUयाकUयाकUयाकUया    िहिहिहिह....नगरनगरनगरनगर        तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  
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सोनाली िनवDृ तीसोनाली िनवDृ तीसोनाली िनवDृ तीसोनाली िनवDृ तीराव सहदवेराव सहदवेराव सहदवेराव सहदवे    
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क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कUयाकUयाकUयाकUया    िहिहिहिह....नगरनगरनगरनगर        तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

148148148148    
    

�ीमती िश पा�ीमती िश पा�ीमती िश पा�ीमती िश पा साहबेराव नागमोते साहबेराव नागमोते साहबेराव नागमोते साहबेराव नागमोते    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . टेकोळीटेकोळीटेकोळीटेकोळी        क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पनो:ीपनो:ीपनो:ीपनो:ी        

तालुकातालुकातालुकातालुका    शाह�वाळीशाह�वाळीशाह�वाळीशाह�वाळी    
क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....लखमापरुलखमापरुलखमापरुलखमापरु    ((((27151604801271516048012715160480127151604801) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    लखमापरुलखमापरुलखमापरुलखमापरु    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

149149149149    
    

सािव:ी गणपत बड्डेवाडसािव:ी गणपत बड्डेवाडसािव:ी गणपत बड्डेवाडसािव:ी गणपत बड्डेवाड    
िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....मममम....उउउउ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....सवणासवणासवणासवणा    क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

सवणासवणासवणासवणा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िचखलीिचखलीिचखलीिचखली    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....वारंगटाकळीवारंगटाकळीवारंगटाकळीवारंगटाकळी    
((((27151408501271514085012715140850127151408501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मगंzळमगंzळमगंzळमगंzळ        तालुकातालुकातालुकातालुका    

िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    ....    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

150150150150    
    

कुलकणI िदपक ि:ंबकरावकुलकणI िदपक ि:ंबकरावकुलकणI िदपक ि:ंबकरावकुलकणI िदपक ि:ंबकराव    
िनराळािनराळािनराळािनराळा    तांडातांडातांडातांडा    ((((27151511401271515114012715151140127151511401) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िकरमगाविकरमगाविकरमगाविकरमगाव    ((((27151404501271514045012715140450127151404501) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    सरसमसरसमसरसमसरसम    तालकुातालकुातालकुातालकुा    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

151151151151    
    

चोले संजय माधवरावचोले संजय माधवरावचोले संजय माधवरावचोले संजय माधवराव    
िस�नाथिस�नाथिस�नाथिस�नाथ        ((((27150106201271501062012715010620127150106201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

वाजेगाववाजेगाववाजेगाववाजेगाव        तालुकातालुकातालुकातालुका    नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . डो हाडो हाडो हाडो हारीरीरीरी    ((((27151401701271514017012715140170127151401701) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसरंजनीिसरंजनीिसरंजनीिसरंजनी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
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जोशी  शिशकांत िकशनरावजोशी  शिशकांत िकशनरावजोशी  शिशकांत िकशनरावजोशी  शिशकांत िकशनराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कUयाकUयाकUयाकUया    बरबडाबरबडाबरबडाबरबडा    

((((27150905502271509055022715090550227150905502) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    बरबडाबरबडाबरबडाबरबडा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    नायगावनायगावनायगावनायगाव    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . एकघरीएकघरीएकघरीएकघरी    ((((27151402001271514020012715140200127151402001) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    सवनासवनासवनासवना        तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

153153153153    
    

मठपती  िव�नाथ संग}Pपामठपती  िव�नाथ संग}Pपामठपती  िव�नाथ संग}Pपामठपती  िव�नाथ संग}Pपा    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . गळेगावगळेगावगळेगावगळेगाव        

((((27150803001271508030012715080300127150803001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अटकळीअटकळीअटकळीअटकळी        
तालुकातालुकातालुकातालुका    िबलोलीिबलोलीिबलोलीिबलोली    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . दरेसरसमदरेसरसमदरेसरसमदरेसरसम    ((((27151401301271514013012715140130127151401301) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    ट\भीट\भीट\भीट\भी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

154154154154    
    

मगुावे {यंकटराव नागनाथरावमगुावे {यंकटराव नागनाथरावमगुावे {यंकटराव नागनाथरावमगुावे {यंकटराव नागनाथराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....लोहापातीलोहापातीलोहापातीलोहापाती    

((((27151308308271513083082715130830827151308308) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    लोहालोहालोहालोहा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....ट\भणूIट\भणूIट\भणूIट\भणूI    ((((27151407301271514073012715140730127151407301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
खडकQखडकQखडकQखडकQ        तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

155155155155    
    

वाघमारे सरेुश  अजु नवाघमारे सरेुश  अजु नवाघमारे सरेुश  अजु नवाघमारे सरेुश  अजु न    
वानोळावानोळावानोळावानोळा    ((((27151611001271516110012715161100127151611001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

वानोळावानोळावानोळावानोळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . बोरगडीबोरगडीबोरगडीबोरगडी    ((((27151400501271514005012715140050127151400501) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसरंजनीिसरंजनीिसरंजनीिसरंजनी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

156156156156    
    

इगंोले रमेश मारोतरावइगंोले रमेश मारोतरावइगंोले रमेश मारोतरावइगंोले रमेश मारोतराव    
पापलवाडीपापलवाडीपापलवाडीपापलवाडी    ((((27151607701271516077012715160770127151607701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

लखमापरुलखमापरुलखमापरुलखमापरु    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पवनापवनापवनापवना    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151405601271514056012715140560127151405601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    ट\भीट\भीट\भीट\भी    तालकुातालकुातालकुातालकुा    

िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

157157157157    
    

कदम सिुनल बाबरुावकदम सिुनल बाबरुावकदम सिुनल बाबरुावकदम सिुनल बाबरुाव    
मांडवामांडवामांडवामांडवा    ((((27151509601271515096012715150960127151509601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

मांडवामांडवामांडवामांडवा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िसरप लीिसरप लीिसरप लीिसरप ली    ((((27151406801271514068012715140680127151406801) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसरंजनीिसरंजनीिसरंजनीिसरंजनी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

158158158158    
    

�ी वाघमारे िशवाजी सीताराम�ी वाघमारे िशवाजी सीताराम�ी वाघमारे िशवाजी सीताराम�ी वाघमारे िशवाजी सीताराम    
पांगरातांडापांगरातांडापांगरातांडापांगरातांडा    ((((27150510202271505102022715051020227150510202) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

पानभोसीपानभोसीपानभोसीपानभोसी        तालुकातालुकातालुकातालुका    कंधारकंधारकंधारकंधार    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....खरैगावखरैगावखरैगावखरैगाव    जजजज    ((((27151404401271514044012715140440127151404401) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मंगzळमंगzळमंगzळमंगzळ        तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

159159159159    
    

पािवतवार दD तापािवतवार दD तापािवतवार दD तापािवतवार दD ता:य बाबरुाव:य बाबरुाव:य बाबरुाव:य बाबरुाव    
िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िनवघािनवघािनवघािनवघा    

((((27150301501271503015012715030150127150301501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनवघािनवघािनवघािनवघा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    मदुखेडमदुखेडमदुखेडमदुखेड    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....एकंबाएकंबाएकंबाएकंबा                ((((27151401901271514019012715140190127151401901) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसरंजनीिसरंजनीिसरंजनीिसरंजनी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

160160160160    
    

दासरवार गोिवंद रामUनादासरवार गोिवंद रामUनादासरवार गोिवंद रामUनादासरवार गोिवंद रामUना    
अनमाळअनमाळअनमाळअनमाळ    ((((27151600101271516001012715160010127151600101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    तालकुातालकुातालकुातालकुा    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....बोरगडीबोरगडीबोरगडीबोरगडी    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151400601271514006012715140060127151400601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसरंजनीिसरंजनीिसरंजनीिसरंजनी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 
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भगवान {यंकटराव क\ ]ेभगवान {यंकटराव क\ ]ेभगवान {यंकटराव क\ ]ेभगवान {यंकटराव क\ ] े   
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....बोरगडीबोरगडीबोरगडीबोरगडी    तांडातांडातांडातांडा    

((((27151400601271514006012715140060127151400601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसरंजनीिसरंजनीिसरंजनीिसरंजनी    
तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....बोरगडीबोरगडीबोरगडीबोरगडी    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151400601271514006012715140060127151400601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसरंजनीिसरंजनीिसरंजनीिसरंजनी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

162162162162    
    

बंडेवार �भाकर िकशनरावबंडेवार �भाकर िकशनरावबंडेवार �भाकर िकशनरावबंडेवार �भाकर िकशनराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िकनीिकनीिकनीिकनी    तांडातांडातांडातांडा    

((((27150704502271507045022715070450227150704502) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    माळेगावमाळेगावमाळेगावमाळेगाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . लाईनलाईनलाईनलाईन    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151404802271514048022715140480227151404802) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मगंzळमगंzळमगंzळमगंzळ        तालुकातालुकातालुकातालुका    

िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
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हटकर भगवान खंडेरावहटकर भगवान खंडेरावहटकर भगवान खंडेरावहटकर भगवान खंडेराव    
कोठारीकोठारीकोठारीकोठारी    िचिचिचिच    ((((27151508101271515081012715150810127151508101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
�धानसांगवी�धानसांगवी�धानसांगवी�धानसांगवी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िसबदरािसबदरािसबदरािसबदरा    ((((27151406501271514065012715140650127151406501) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मंगzळमंगzळमंगzळमंगzळ        तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 
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वाघमारे ल~मण घन�यामवाघमारे ल~मण घन�यामवाघमारे ल~मण घन�यामवाघमारे ल~मण घन�याम    
�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . जोशीजोशीजोशीजोशी    सांगवीसांगवीसांगवीसांगवी    

((((27150405601271504056012715040560127150405601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कापशीकापशीकापशीकापशी    बुबबुुब ु   
तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िसबदरािसबदरािसबदरािसबदरा    ((((27151406501271514065012715140650127151406501) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मंगzळमंगzळमंगzळमंगzळ        तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

165165165165    
    

होळगे राजकुमार तुकारामहोळगे राजकुमार तुकारामहोळगे राजकुमार तुकारामहोळगे राजकुमार तुकाराम    
िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....पानभोशीपानभोशीपानभोशीपानभोशी    

((((27150510101271505101012715051010127150510101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पानभोसीपानभोसीपानभोसीपानभोसी    
तालुकातालुकातालुकातालुका    कंधारकंधारकंधारकंधार    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . डो हाडो हाडो हाडो हारीरीरीरी    ((((27151401701271514017012715140170127151401701) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसरंजनीिसरंजनीिसरंजनीिसरंजनी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
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कवटीकवार साईनाथ धvडूरामकवटीकवार साईनाथ धvडूरामकवटीकवार साईनाथ धvडूरामकवटीकवार साईनाथ धvडूराम    
�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कामळजकामळजकामळजकामळज    ((((27150406101271504061012715040610127150406101) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मारतळामारतळामारतळामारतळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कौठाकौठाकौठाकौठा    जजजज    ((((27151403901271514039012715140390127151403901) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसरंजनीिसरंजनीिसरंजनीिसरंजनी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
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अ�दलु शकQल अ�दलु करीमअ�दलु शकQल अ�दलु करीमअ�दलु शकQल अ�दलु करीमअ�दलु शकQल अ�दलु करीम    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाळाशाळाशाळाशाळा    आमदरीवाडीआमदरीवाडीआमदरीवाडीआमदरीवाडी    

((((27151100201271511002012715110020127151100201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    नतूननतूननतूननतून    भोभोभोभोकरकरकरकर    
तालुकातालुकातालुकातालुका    भोकरभोकरभोकरभोकर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कौठाकौठाकौठाकौठा    जजजज    ((((27151403901271514039012715140390127151403901) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसरंजनीिसरंजनीिसरंजनीिसरंजनी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

168168168168    
    

इदंरुकर केशव वजैनाथरावइदंरुकर केशव वजैनाथरावइदंरुकर केशव वजैनाथरावइदंरुकर केशव वजैनाथराव    
अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    ((((27151500901271515009012715150090127151500901) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पाडIपाडIपाडIपाडI    जजजज    ((((27151405201271514052012715140520127151405201) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    सवनासवनासवनासवना        तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

169169169169    
    

जाधव उ�व िकशनरावजाधव उ�व िकशनरावजाधव उ�व िकशनरावजाधव उ�व िकशनराव    
अंजनखेडअंजनखेडअंजनखेडअंजनखेड        ((((27151600401271516004012715160040127151600401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

अंजनखेडअंजनखेडअंजनखेडअंजनखेड        तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िचचोडIिचचोडIिचचोडIिचचोडI    ((((27151400901271514009012715140090127151400901) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    सवनासवनासवनासवना        तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

170170170170    
    

जोशी अनंत बाबदुवेजोशी अनंत बाबदुवेजोशी अनंत बाबदुवेजोशी अनंत बाबदुवे    
गोपाळवाडीगोपाळवाडीगोपाळवाडीगोपाळवाडी    ((((27150300401271503004012715030040127150300401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

िचकाळािचकाळािचकाळािचकाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    मदुखेडमदुखेडमदुखेडमदुखेड    
िजिजिजिज....पपपप....हाहाहाहा    हाहाहाहा    कोसमेटकोसमेटकोसमेटकोसमेट        ((((27151508002271515080022715150800227151508002) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कोसमेटकोसमेटकोसमेटकोसमेट    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

171171171171    
    

�ी मु�ी मु�ी मु�ी मुसांडे आनंदराव जयवंतरावसांडे आनंदराव जयवंतरावसांडे आनंदराव जयवंतरावसांडे आनंदराव जयवंतराव    
कौठाकौठाकौठाकौठा    ((((27150506803271505068032715050680327150506803) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कौठाकौठाकौठाकौठा    

तालुकातालुकातालुकातालुका    कंधारकंधारकंधारकंधार    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . सावरकरसावरकरसावरकरसावरकर    नगरनगरनगरनगर    
((((27151506201271515062012715150620127151506201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िभसीिभसीिभसीिभसी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

172172172172    
    

दासरे गलुचंद िदगांबरदासरे गलुचंद िदगांबरदासरे गलुचंद िदगांबरदासरे गलुचंद िदगांबर    
लोकरवाडीलोकरवाडीलोकरवाडीलोकरवाडी    ((((27151605301271516053012715160530127151605301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

करंजीकरंजीकरंजीकरंजी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . सावरकरसावरकरसावरकरसावरकर    नगरनगरनगरनगर    
((((27151506201271515062012715150620127151506201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िभसीिभसीिभसीिभसी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

173173173173    
    

कयाणपाड {यंकट मारोतीरावकयाणपाड {यंकट मारोतीरावकयाणपाड {यंकट मारोतीरावकयाणपाड {यंकट मारोतीराव    
पांडुरंगनगरपांडुरंगनगरपांडुरंगनगरपांडुरंगनगर    ((((27151506402271515064022715150640227151506402) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

जलधाराजलधाराजलधाराजलधारा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पांडूरंगनगरपांडूरंगनगरपांडूरंगनगरपांडूरंगनगर    
((((27151506402271515064022715150640227151506402) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    जलधराजलधराजलधराजलधरा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

174174174174    
    

गायकवाड दशरथ {दारकोजीगायकवाड दशरथ {दारकोजीगायकवाड दशरथ {दारकोजीगायकवाड दशरथ {दारकोजी    
क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . माळेगावमाळेगावमाळेगावमाळेगाव    

((((27150408801271504088012715040880127150408801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    माळेगावमाळेगावमाळेगावमाळेगाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा    

िजिजिजिज....पपपप....हाहाहाहा. . . . पाडIपाडIपाडIपाडI----बोबोबोबोधडीधडीधडीधडी    खुखखुुखु    
((((27151512202271515122022715151220227151512202) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    थाराथाराथाराथारा    तालकुातालकुातालकुातालकुा    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

175175175175    
    

दवेतळे िभवाजी गगंाधरदवेतळे िभवाजी गगंाधरदवेतळे िभवाजी गगंाधरदवेतळे िभवाजी गगंाधर    
भजंुगनगरभजंुगनगरभजंुगनगरभजंुगनगर    ((((27151510803271515108032715151080327151510803) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

जलधाराजलधाराजलधाराजलधारा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . जलधारातांडाजलधारातांडाजलधारातांडाजलधारातांडा    
((((27151506303271515063032715150630327151506303) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    जलधराजलधराजलधराजलधरा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

176176176176    
    

पवार आनंदा महादुपवार आनंदा महादुपवार आनंदा महादुपवार आनंदा महाद ु   
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....कामळजकामळजकामळजकामळज    

((((27150304901271503049012715030490127150304901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वासरीवासरीवासरीवासरी    
तालुकातालुकातालुकातालुका    मदुखेडमदुखेडमदुखेडमदुखेड    

िजिजिजिज....पपपप....हाहाहाहा. . . . पाडIपाडIपाडIपाडI----बोधडीबोधडीबोधडीबोधडी    खुखखुुखु    
((((27151512202271515122022715151220227151512202) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    थाराथाराथाराथारा    तालकुातालकुातालकुातालकुा    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

177177177177    
    

शेख समदानी चाँदसाबशेख समदानी चाँदसाबशेख समदानी चाँदसाबशेख समदानी चाँदसाब    
िजिजिजिज....पपपप....हाहाहाहा. . . . कलंबरकलंबरकलंबरकलंबर    

((((27150405902271504059022715040590227150405902) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
सासासासा....काकाकाका....गांधीनगरगांधीनगरगांधीनगरगांधीनगर    तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कोलामपेठकोलामपेठकोलामपेठकोलामपेठ    
((((27151513002271515130022715151300227151513002) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कनकQकनकQकनकQकनकQ    तांडातांडातांडातांडा    

तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

178178178178    
    

जाधव िशवाजी सोपानरावजाधव िशवाजी सोपानरावजाधव िशवाजी सोपानरावजाधव िशवाजी सोपानराव    
िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....खरबखरबखरबखरब    खंडगावखंडगावखंडगावखंडगाव    
((((27150609201271506092012715060920127150609201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खरबखरबखरबखरब    

खंडगावखंडगावखंडगावखंडगाव    तालकुातालकुातालकुातालकुा    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . परोटीपरोटीपरोटीपरोटी    ((((27151512401271515124012715151240127151512401) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िभसीिभसीिभसीिभसी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

179179179179    
    

मेकाले चं]कांत माzतीमेकाले चं]कांत माzतीमेकाले चं]कांत माzतीमेकाले चं]कांत माzती    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....मांडवामांडवामांडवामांडवा    

((((27151308305271513083052715130830527151308305) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    लोहालोहालोहालोहा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . इरेगावइरेगावइरेगावइरेगाव    ((((27151506101271515061012715150610127151506101) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िभसीिभसीिभसीिभसी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकिकिकिकनवटनवटनवटनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

180180180180    
    

सरुवसे कािशराम शेषरावसरुवसे कािशराम शेषरावसरुवसे कािशराम शेषरावसरुवसे कािशराम शेषराव    
उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    ((((27151517101271515171012715151710127151517101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . �रठातांडा�रठातांडा�रठातांडा�रठातांडा    ((((27151514401271515144012715151440127151514401) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    जलधाराजलधाराजलधाराजलधारा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

181181181181    
    

टोकलवाड िवठठल संभाजीटोकलवाड िवठठल संभाजीटोकलवाड िवठठल संभाजीटोकलवाड िवठठल संभाजी    
�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . बेरळीबेरळीबेरळीबेरळी    खुखखुुखु    ((((27150400901271504009012715040090127150400901) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    �ॅच�ॅच�ॅच�ॅच    लोहालोहालोहालोहा    तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . बरुकुलवाडीबरुकुलवाडीबरुकुलवाडीबरुकुलवाडी    
((((27151502301271515023012715150230127151502301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िभसीिभसीिभसीिभसी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

182182182182    
    

वानखेडे  सनुील  माधवराववानखेडे  सनुील  माधवराववानखेडे  सनुील  माधवराववानखेडे  सनुील  माधवराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....टाकळीटाकळीटाकळीटाकळी    

((((27150304301271503043012715030430127150304301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    माळकौठामाळकौठामाळकौठामाळकौठा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    मदुखेडमदुखेडमदुखेडमदुखेड    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कोहारीकोहारीकोहारीकोहारी    ((((27151507701271515077012715150770127151507701) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िभसीिभसीिभसीिभसी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

183183183183    
    

सोनटH केसोनटH केसोनटH केसोनटH के शामराव रामराव शामराव रामराव शामराव रामराव शामराव रामराव    
�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....मा� यामा� यामा� यामा� याचीवाडीचीवाडीचीवाडीचीवाडी    

((((27150503801271505038012715050380127150503801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    आंबलुगाआंबलुगाआंबलुगाआंबलुगा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    कंधारकंधारकंधारकंधार    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पांडुरंगनगरपांडुरंगनगरपांडुरंगनगरपांडुरंगनगर    
((((27151506402271515064022715150640227151506402) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    जलधाराजलधाराजलधाराजलधारा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

184184184184    
    

�ी िहरेमठ रमेश जय�काश�ी िहरेमठ रमेश जय�काश�ी िहरेमठ रमेश जय�काश�ी िहरेमठ रमेश जय�काश    
िशराढोणिशराढोणिशराढोणिशराढोण    तोडातोडातोडातोडा    ((((27150512104271505121042715051210427150512104) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िशराढोणिशराढोणिशराढोणिशराढोण        तालुकातालुकातालुकातालुका    कंधारकंधारकंधारकंधार    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . जलधाराजलधाराजलधाराजलधारा    
((((27151506301271515063012715150630127151506301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    जलधाराजलधाराजलधाराजलधारा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

185185185185    
    

सयू वंशी उdदव पांडुरंगरावसयू वंशी उdदव पांडुरंगरावसयू वंशी उdदव पांडुरंगरावसयू वंशी उdदव पांडुरंगराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िह�बटिह�बटिह�बटिह�बट    

((((27150605901271506059012715060590127150605901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हगंरगाहगंरगाहगंरगाहगंरगा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . मलकजाममलकजाममलकजाममलकजाम    
((((27151509201271515092012715150920127151509201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    

तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

186186186186    
    

अबेंकर उuम िवठठलरावअबेंकर उuम िवठठलरावअबेंकर उuम िवठठलरावअबेंकर उuम िवठठलराव    
�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . करेवाडीकरेवाडीकरेवाडीकरेवाडी    ((((27150414701271504147012715041470127150414701) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    �रसनगाव�रसनगाव�रसनगाव�रसनगाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . डvगरगावडvगरगावडvगरगावडvगरगाव        
((((27151504801271515048012715150480127151504801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    थाराथाराथाराथारा    तालकुातालकुातालकुातालकुा    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

187187187187    
    

+वामी सोमनाथ िदगंबर+वामी सोमनाथ िदगंबर+वामी सोमनाथ िदगंबर+वामी सोमनाथ िदगंबर    
�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....शेलगावशेलगावशेलगावशेलगाव        ((((27150411801271504118012715041180127150411801) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कUयाकUयाकUयाकUया    लोहालोहालोहालोहा    तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . डvगरगावडvगरगावडvगरगावडvगरगाव        
((((27151504801271515048012715150480127151504801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    थाराथाराथाराथारा    तालकुातालकुातालकुातालकुा    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

188188188188    
    

�ी�ी�ी�ी....जvधळे रिविकरण भानदुासरावजvधळे रिविकरण भानदुासरावजvधळे रिविकरण भानदुासरावजvधळे रिविकरण भानदुासराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाळाशाळाशाळाशाळा    ढोलउमरीढोलउमरीढोलउमरीढोलउमरी    

((((27151201501271512015012715120150127151201501) ) ) ) क\क\क\क\ ]]]]    ढोलउमरीढोलउमरीढोलउमरीढोलउमरी    
तालुकातालुकातालुकातालुका    उमरीउमरीउमरीउमरी    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . सेवादासतांडासेवादासतांडासेवादासतांडासेवादासतांडा    
((((27151516502271515165022715151650227151516502) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िशवणीिशवणीिशवणीिशवणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

189189189189    
    

कांबळे मरुलीधर  पांडुरंगकांबळे मरुलीधर  पांडुरंगकांबळे मरुलीधर  पांडुरंगकांबळे मरुलीधर  पांडुरंग    
तुळशीतांडातुळशीतांडातुळशीतांडातुळशीतांडा        ((((27151605901271516059012715160590127151605901) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अजंनखेडअजंनखेडअजंनखेडअजंनखेड        तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िचखलीिचखलीिचखलीिचखली    इइइइ    
((((27151502602271515026022715150260227151502602) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    तोटंबातोटंबातोटंबातोटंबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

190190190190    
    

क\ ] ेमधकुर िवनायकक\ ] ेमधकुर िवनायकक\ ] ेमधकुर िवनायकक\ ] ेमधकुर िवनायक    
�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . धानोराधानोराधानोराधानोरा    मममम    

((((27150403201271504032012715040320127150403201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    सनुेगावसनुेगावसनुेगावसनुेगाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . मलकजाममलकजाममलकजाममलकजाम    
((((27151509201271515092012715150920127151509201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    

तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

191191191191    
    

च{हाण िवठठलिसंग नारायणिसंगच{हाण िवठठलिसंग नारायणिसंगच{हाण िवठठलिसंग नारायणिसंगच{हाण िवठठलिसंग नारायणिसंग    
िजिजिजिज....पपपप....हाहाहाहा. . . . पनेरुपनेरुपनेरुपनेरु        ((((27150410001271504100012715041000127150410001) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    शेवडीशेवडीशेवडीशेवडी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कंचलीकंचलीकंचलीकंचली    ((((27151507101271515071012715150710127151507101) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िशवणीिशवणीिशवणीिशवणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

192192192192    
    

जमादार राज\] बबनरावजमादार राज\] बबनरावजमादार राज\] बबनरावजमादार राज\] बबनराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....कोहळीकोहळीकोहळीकोहळी    

((((27151310207271513102072715131020727151310207) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनवघािनवघािनवघािनवघा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . धानोराधानोराधानोराधानोरा    बेबेबेबे    ((((27151504101271515041012715150410127151504101) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    बेलोरीबेलोरीबेलोरीबेलोरी    धाधाधाधा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

193193193193    
    

जाधव आंबादास भगवंतरावजाधव आंबादास भगवंतरावजाधव आंबादास भगवंतरावजाधव आंबादास भगवंतराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    

((((27150905601271509056012715090560127150905601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    बरबडाबरबडाबरबडाबरबडा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    नायगावनायगावनायगावनायगाव    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कोपराकोपराकोपराकोपरा    ((((27151507901271515079012715150790127151507901) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    बेलोरीबेलोरीबेलोरीबेलोरी    धाधाधाधा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

194194194194    
    

मेकाले संजय pयानोबामेकाले संजय pयानोबामेकाले संजय pयानोबामेकाले संजय pयानोबा    
�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िपंपळगाविपंपळगाविपंपळगाविपंपळगाव    ढगेढगेढगेढगे    

((((27150410201271504102012715041020127150410201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कUयाकUयाकUयाकUया    लोहालोहालोहालोहा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . नागसवाडीनागसवाडीनागसवाडीनागसवाडी    
((((27151518301271515183012715151830127151518301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    बेलोरीबेलोरीबेलोरीबेलोरी    धाधाधाधा    

तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

195195195195    
    

काळेवाड शंकर भाऊरावकाळेवाड शंकर भाऊरावकाळेवाड शंकर भाऊरावकाळेवाड शंकर भाऊराव    
गंगाबेटगंगाबेटगंगाबेटगंगाबेट        ((((27150102301271501023012715010230127150102301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
धनगरवाडीधनगरवाडीधनगरवाडीधनगरवाडी        तालुकातालुकातालुकातालुका    नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कंचलीकंचलीकंचलीकंचली    ((((27151507101271515071012715150710127151507101) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िशवणीिशवणीिशवणीिशवणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

196196196196    
    

बदनापरुकर महशे भा+कररावबदनापरुकर महशे भा+कररावबदनापरुकर महशे भा+कररावबदनापरुकर महशे भा+करराव    
तोटंबागावतोटंबागावतोटंबागावतोटंबागाव    ((((27151517002271515170022715151700227151517002) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

तोटंबातोटंबातोटंबातोटंबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . तोटंबागावतोटंबागावतोटंबागावतोटंबागाव    
((((27151517002271515170022715151700227151517002) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    तोटंबातोटंबातोटंबातोटंबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

197197197197    
    

िशंद ेबािशंद ेबािशंद ेबािशंद ेबाजीराव माधवरावजीराव माधवरावजीराव माधवरावजीराव माधवराव    
िजप�ाशािजप�ाशािजप�ाशािजप�ाशा    कोलामपेठकोलामपेठकोलामपेठकोलामपेठ    

((((27151513002271515130022715151300227151513002) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कनकQतांडाकनकQतांडाकनकQतांडाकनकQतांडा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . जcरतांडाजcरतांडाजcरतांडाजcरतांडा    ((((27151506701271515067012715150670127151506701) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कनकQकनकQकनकQकनकQ    तांडातांडातांडातांडा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

198198198198    
    

हबंडO बालाजी {यंकटरावहबंडO बालाजी {यंकटरावहबंडO बालाजी {यंकटरावहबंडO बालाजी {यंकटराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . टाकळीटाकळीटाकळीटाकळी    तततत....बबबब. . . . 

((((27150905801271509058012715090580127150905801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    बरबडाबरबडाबरबडाबरबडा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    नायगावनायगावनायगावनायगाव    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कंचलीकंचलीकंचलीकंचली    ((((27151507101271515071012715150710127151507101) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िशवणीिशवणीिशवणीिशवणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

199199199199    
    

गळेगावे अजु न भीमरावगळेगावे अजु न भीमरावगळेगावे अजु न भीमरावगळेगावे अजु न भीमराव    
फuेपरूफuेपरूफuेपरूफuेपरू        ((((27150102101271501021012715010210127150102101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

वाजेगाववाजेगाववाजेगाववाजेगाव        तालुकातालुकातालुकातालुका    नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कंचलीकंचलीकंचलीकंचली    ((((27151507101271515071012715150710127151507101) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िशवनीिशवनीिशवनीिशवनी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

200200200200    
    

इगंळे तुकाराम िकशनरावइगंळे तुकाराम िकशनरावइगंळे तुकाराम िकशनरावइगंळे तुकाराम िकशनराव    
हाहाहाहा    कोसमेटकोसमेटकोसमेटकोसमेट        ((((27151508002271515080022715150800227151508002) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

कोसमेटकोसमेटकोसमेटकोसमेट    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . तोटंबागावतोटंबागावतोटंबागावतोटंबागाव    
((((27151517002271515170022715151700227151517002) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    तोटंबातोटंबातोटंबातोटंबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

201201201201    
    

मेह: ेनरिसंग धvिडबामेह: ेनरिसंग धvिडबामेह: ेनरिसंग धvिडबामेह: ेनरिसंग धvिडबा    
पाथरीपाथरीपाथरीपाथरी    ((((27151512601271515126012715151260127151512601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . दयालदयालदयालदयाल    धानोराधानोराधानोराधानोरा    
((((27151503901271515039012715150390127151503901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िशवनीिशवनीिशवनीिशवनी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

202202202202    
    

गवलवाड संजय तुळशीरामगवलवाड संजय तुळशीरामगवलवाड संजय तुळशीरामगवलवाड संजय तुळशीराम    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....जाह�रजाह�रजाह�रजाह�र    तांडातांडातांडातांडा    

((((27150607101271506071012715060710127150607101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    राजरुाराजरुाराजरुाराजरुा    बुबबुुबु    
तालुकातालुकातालुकातालुका    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . तोटंबातोटंबातोटंबातोटंबा    तांडातांडातांडातांडा    1 1 1 1 
((((27151517003271515170032715151700327151517003) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    तोटंबातोटंबातोटंबातोटंबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

203203203203    
    

िगरी सिुशल �ेमिगरिगरी सिुशल �ेमिगरिगरी सिुशल �ेमिगरिगरी सिुशल �ेमिगर    
िचंचखेडिचंचखेडिचंचखेडिचंचखेड    तांडातांडातांडातांडा    ((((27151517106271515171062715151710627151517106) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . दयालदयालदयालदयाल    धानोराधानोराधानोराधानोरा    
((((27151503901271515039012715150390127151503901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िशवनीिशवनीिशवनीिशवनी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

204204204204    
    

�ी कोळनरुकर शेषेराव गोिवदराव�ी कोळनरुकर शेषेराव गोिवदराव�ी कोळनरुकर शेषेराव गोिवदराव�ी कोळनरुकर शेषेराव गोिवदराव    
दवेचीवाडीदवेचीवाडीदवेचीवाडीदवेचीवाडी    हहहह1 1 1 1 ((((27150502801271505028012715050280127150502801) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    cईcईcईcई    तालुकातालुकातालुकातालुका    कंधारकंधारकंधारकंधार    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . दगुा नगरदगुा नगरदगुा नगरदगुा नगर    ((((27151517006271515170062715151700627151517006) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    तोटंबातोटंबातोटंबातोटंबा    तालकुातालकुातालकुातालकुा    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

205205205205    
    

अबंरेु बालाजी धोिडंबाअबंरेु बालाजी धोिडंबाअबंरेु बालाजी धोिडंबाअबंरेु बालाजी धोिडंबा    
सेवादासतांडासेवादासतांडासेवादासतांडासेवादासतांडा    ((((27151516502271515165022715151650227151516502) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िशवणीिशवणीिशवणीिशवणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . दयाळधानोरादयाळधानोरादयाळधानोरादयाळधानोरा    तांडातांडातांडातांडा    
((((22227151503101715150310171515031017151503101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िशवणीिशवणीिशवणीिशवणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

206206206206    
    

माकण ेबालाजी { यंमाकण ेबालाजी { यंमाकण ेबालाजी { यंमाकण ेबालाजी { यंकटरावकटरावकटरावकटराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....दहीकलंबादहीकलंबादहीकलंबादहीकलंबा    

((((27150502501271505025012715050250127150502501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िशराढोणिशराढोणिशराढोणिशराढोण    
तालुकातालुकातालुकातालुका    कंधारकंधारकंधारकंधार    

िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    
((((27151500901271515009012715150090127151500901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    

तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

207207207207    
    

कांबळे नागोराव �ावणकांबळे नागोराव �ावणकांबळे नागोराव �ावणकांबळे नागोराव �ावण    
कोठारीकोठारीकोठारीकोठारी    िसिसिसिस    ((((27151508201271515082012715150820127151508201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . गvडेमहागावगvडेमहागावगvडेमहागावगvडेमहागाव    
((((27151505601271515056012715150560127151505601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    तोटंबातोटंबातोटंबातोटंबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

208208208208    
    

पेटकर भरत केशवपेटकर भरत केशवपेटकर भरत केशवपेटकर भरत केशव    
�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . आडगावआडगावआडगावआडगाव    तांडातांडातांडातांडा    

((((27150400102271504001022715040010227150400102) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    सनुेगावसनुेगावसनुेगावसनुेगाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . भंडारवाडीभंडारवाडीभंडारवाडीभंडारवाडी    
((((27151501401271515014012715150140127151501401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    बेलोरीबेलोरीबेलोरीबेलोरी    धाधाधाधा    

तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

209209209209    
    

भोसले { यंभोसले { यंभोसले { यंभोसले { यंकट  शंकररावकट  शंकररावकट  शंकररावकट  शंकरराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....पाथरडपाथरडपाथरडपाथरड    +टे+टे+टे+टे. . . . 

((((27150301901271503019012715030190127150301901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िनवघािनवघािनवघािनवघा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    मदुखेडमदुखेडमदुखेडमदुखेड    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . दD तदD तदD तदD तनगरनगरनगरनगर    ((((27151509302271515093022715150930227151509302) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

210210210210    
    

    गcडकर बळीराम यादवरावगcडकर बळीराम यादवरावगcडकर बळीराम यादवरावगcडकर बळीराम यादवराव    
पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब ु   ((((27151512701271515127012715151270127151512701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब ु   तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . भंडारवाडीभंडारवाडीभंडारवाडीभंडारवाडी    
((((27151501401271515014012715150140127151501401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    बेलोरीबेलोरीबेलोरीबेलोरी    धाधाधाधा    

तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

211211211211    
    

तानाजी  गणपतराव कायपलवाडतानाजी  गणपतराव कायपलवाडतानाजी  गणपतराव कायपलवाडतानाजी  गणपतराव कायपलवाड    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....एकंबाएकंबाएकंबाएकंबा                

((((27151401901271514019012715140190127151401901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसरंजनीिसरंजनीिसरंजनीिसरंजनी    
तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . गvडजेवलीगvडजेवलीगvडजेवलीगvडजेवली    
((((27151518901271515189012715151890127151518901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    

तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

212212212212    
    

कदम बालाजी {यंकटरावकदम बालाजी {यंकटरावकदम बालाजी {यंकटरावकदम बालाजी {यंकटराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....खतगावखतगावखतगावखतगाव    पमुपमुपमुपमु    

((((27150609402271506094022715060940227150609402) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मुममुुमु!माबाद!माबाद!माबाद!माबाद    
तालुकातालुकातालुकातालुका    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . प\दाप\दाप\दाप\दा    ((((27151512901271515129012715151290127151512901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
बेलोरीबेलोरीबेलोरीबेलोरी    धाधाधाधा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

213213213213    
    

जाधव {यंकटी गणपतीजाधव {यंकटी गणपतीजाधव {यंकटी गणपतीजाधव {यंकटी गणपती    
िपंपळगाविपंपळगाविपंपळगाविपंपळगाव    कोकोकोको        ((((27150110101271501101012715011010127150110101) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िपपंळगाविपपंळगाविपपंळगाविपपंळगाव    कोकोकोको        तालुकातालुकातालुकातालुका    नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . दuनगरदuनगरदuनगरदuनगर    ((((27151509302271515093022715150930227151509302) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

214214214214    
    

राजरुकर मरुलीधर िवyलरावराजरुकर मरुलीधर िवyलरावराजरुकर मरुलीधर िवyलरावराजरुकर मरुलीधर िवyलराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....तमलरूतमलरूतमलरूतमलरू    

((((27150708901271507089012715070890127150708901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    नरंगलनरंगलनरंगलनरंगल    
तालुकातालुकातालुकातालुका    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    

िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    
((((27151500901271515009012715150090127151500901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    

तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

215215215215    
    

�ी कांबळे िभमाशंकर मरीबा�ी कांबळे िभमाशंकर मरीबा�ी कांबळे िभमाशंकर मरीबा�ी कांबळे िभमाशंकर मरीबा    
बाcळबाcळबाcळबाcळ    ((((27150500901271505009012715050090127150500901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

बाcळबाcळबाcळबाcळ    तालुकातालुकातालुकातालुका    कंधारकंधारकंधारकंधार    

िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    
((((27151500901271515009012715150090127151500901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठअPपारावपेठ    

तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

216216216216    
    

पेठकर मनोहर धvिडबापेठकर मनोहर धvिडबापेठकर मनोहर धvिडबापेठकर मनोहर धvिडबा    
उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    ((((27151517101271515171012715151710127151517101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िपपंळगाविपपंळगाविपपंळगाविपपंळगाव    िसंिसंिसंिसं    
((((27151513001271515130012715151300127151513001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कनकQकनकQकनकQकनकQ    तांडातांडातांडातांडा    

तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

217217217217    
    

मान ेभाऊसाहबे बसंवतरावमान ेभाऊसाहबे बसंवतरावमान ेभाऊसाहबे बसंवतरावमान ेभाऊसाहबे बसंवतराव    
नागापरुनागापरुनागापरुनागापरु    ((((27151510601271515106012715151060127151510601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िपतांबरवाडीिपतांबरवाडीिपतांबरवाडीिपतांबरवाडी    
((((27151515802271515158022715151580227151515802) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    नयानयानयानया    कॅxपकॅxपकॅxपकॅxप    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

218218218218    
    

ठावरे हणमतं माधवरावठावरे हणमतं माधवरावठावरे हणमतं माधवरावठावरे हणमतं माधवराव    
खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    ((((27151507401271515074012715150740127151507401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कनकQकनकQकनकQकनकQ    ((((27151507202271515072022715150720227151507202) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कनकQकनकQकनकQकनकQ    तांडातांडातांडातांडा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

219219219219    
    

खोकले fाने�र भगवानखोकले fाने�र भगवानखोकले fाने�र भगवानखोकले fाने�र भगवान    
िपपरफोडीिपपरफोडीिपपरफोडीिपपरफोडी    ((((27151513401271515134012715151340127151513401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

थाराथाराथाराथारा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . माळबोरगावमाळबोरगावमाळबोरगावमाळबोरगाव    
((((27151509101271515091012715150910127151509101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मारेगावमारेगावमारेगावमारेगाव    वववव    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

220220220220    
    

टेकाळे मारोती माधवरावटेकाळे मारोती माधवरावटेकाळे मारोती माधवरावटेकाळे मारोती माधवराव    
कंचलीकंचलीकंचलीकंचली    ((((27151507101271515071012715150710127151507101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

िशवणीिशवणीिशवणीिशवणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . चापलानाईकतांडाचापलानाईकतांडाचापलानाईकतांडाचापलानाईकतांडा    
((((27151502501271515025012715150250127151502501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

221221221221    
    

मोरे उuममोरे उuममोरे उuममोरे उuम    सोपानरावसोपानरावसोपानरावसोपानराव    
उमरीउमरीउमरीउमरी    तांडातांडातांडातांडा    ((((27151512101271515121012715151210127151512101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . उD तउD तउD तउD तमनगरमनगरमनगरमनगर    
((((27151503802271515038022715150380227151503802) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

222222222222    
    

िचवडे भगवान दuािचवडे भगवान दuािचवडे भगवान दuािचवडे भगवान दuा    
रायपरुरायपरुरायपरुरायपरु    तांडातांडातांडातांडा    ((((27151514103271515141032715151410327151514103) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब ु   तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कोलामपेठकोलामपेठकोलामपेठकोलामपेठ    
((((27151506802271515068022715150680227151506802) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब.ु . . . तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

223223223223    
    

कुणके चं]कांत हणमतंरावकुणके चं]कांत हणमतंरावकुणके चं]कांत हणमतंरावकुणके चं]कांत हणमतंराव    
अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    ((((27151600202271516002022715160020227151600202) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . दगुा पेठदगुा पेठदगुा पेठदगुा पेठ    ((((27151512203271515122032715151220327151512203) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

224224224224    
    

केसराळीकर �मोद नागोरावकेसराळीकर �मोद नागोरावकेसराळीकर �मोद नागोरावकेसराळीकर �मोद नागोराव    
उमरीउमरीउमरीउमरी    तांडातांडातांडातांडा    ((((27151512101271515121012715151210127151512101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . बाबाबाबाबाबाबाबा    नाईकतांडानाईकतांडानाईकतांडानाईकतांडा    
((((27151503803271515038032715150380327151503803) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

225225225225    
    

फसमले fानोबा गvिवदरावफसमले fानोबा गvिवदरावफसमले fानोबा गvिवदरावफसमले fानोबा गvिवदराव    
पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब ु   ((((27151512701271515127012715151270127151512701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब ु   तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कनकQकनकQकनकQकनकQ    ((((27151507201271515072012715150720127151507201) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कनकQकनकQकनकQकनकQ    तांडातांडातांडातांडा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

226226226226    
    

उ+केलवार आबासाहबे मलकाजीउ+केलवार आबासाहबे मलकाजीउ+केलवार आबासाहबे मलकाजीउ+केलवार आबासाहबे मलकाजी    
चौफुलीचौफुलीचौफुलीचौफुली    ((((27151611701271516117012715161170127151611701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

िसंदखेिसंदखेिसंदखेिसंदखेडडडड    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    
िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . मोहपरुमोहपरुमोहपरुमोहपरु    ((((27151510401271515104012715151040127151510401) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मोहपरुमोहपरुमोहपरुमोहपरु    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

227227227227    
    

शेख मशेख मशेख मशेख म....इलाई महबेबुइलाई महबेबुइलाई महबेबुइलाई महबेबु    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....दाताळादाताळादाताळादाताळा    

((((27150502701271505027012715050270127150502701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िशराढोणिशराढोणिशराढोणिशराढोण    
तालुकातालुकातालुकातालुका    कंधारकंधारकंधारकंधार    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िशरपरुिशरपरुिशरपरुिशरपरु    ((((27151515901271515159012715151590127151515901) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुबु. . . . तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

228228228228    
    

वालमपले िवजय झिटंगराववालमपले िवजय झिटंगराववालमपले िवजय झिटंगराववालमपले िवजय झिटंगराव    
डvगरगावडvगरगावडvगरगावडvगरगाव        ((((27151504801271515048012715150480127151504801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

थाराथाराथाराथारा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    
((((27151517101271515171012715151710127151517101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

229229229229    
    

डुबरे बळवंत संभाजीडुबरे बळवंत संभाजीडुबरे बळवंत संभाजीडुबरे बळवंत संभाजी    
पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब ु   ((((27151512701271515127012715151270127151512701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब ु   तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कोलामपेठकोलामपेठकोलामपेठकोलामपेठ    
((((27151506802271515068022715150680227151506802) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब.ु . . . तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

222230303030    
    

िहरवे घन�याम सदािशविहरवे घन�याम सदािशविहरवे घन�याम सदािशविहरवे घन�याम सदािशव    
दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    ((((27151503501271515035012715150350127151503501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िसंदगीिसंदगीिसंदगीिसंदगी    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151515502271515155022715151550227151515502) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मोहपरुमोहपरुमोहपरुमोहपरु    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

231231231231    
    

तुमेदवार �हाद िस]ामतुमेदवार �हाद िस]ामतुमेदवार �हाद िस]ामतुमेदवार �हाद िस]ाम    
िसंदगीिसंदगीिसंदगीिसंदगी    तांडातांडातांडातांडा    ((((27151515502271515155022715151550227151515502) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मोहपरुमोहपरुमोहपरुमोहपरु    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िसंदगीिसंदगीिसंदगीिसंदगी    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151515502271515155022715151550227151515502) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मोहपरुमोहपरुमोहपरुमोहपरु    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

232232232232    
    

िकशोर  िव�भंरराव बेलाळेिकशोर  िव�भंरराव बेलाळेिकशोर  िव�भंरराव बेलाळेिकशोर  िव�भंरराव बेलाळे    
िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....ट\भीट\भीट\भीट\भी        

((((27151407201271514072012715140720127151407201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    ट\भीट\भीट\भीट\भी        
तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . रायपरुरायपरुरायपरुरायपरु    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151514103271515141032715151410327151514103) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब ु   तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

233233233233    
    

जाUते संजय बाबरुावजाUते संजय बाबरुावजाUते संजय बाबरुावजाUते संजय बाबरुाव    
िपंपळगाविपंपळगाविपंपळगाविपंपळगाव    िसंिसंिसंिसं    ((((27151513001271515130012715151300127151513001) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कनकQकनकQकनकQकनकQ    तांडातांडातांडातांडा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पळशीपळशीपळशीपळशी    ((((27151511501271515115012715151150127151511501) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

234234234234    
    

सयू वंशी जगदीश  जनाध नसयू वंशी जगदीश  जनाध नसयू वंशी जगदीश  जनाध नसयू वंशी जगदीश  जनाध न    
अंजनखेडअंजनखेडअंजनखेडअंजनखेड        ((((27151600401271516004012715160040127151600401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

अंजनखेडअंजनखेडअंजनखेडअंजनखेड        तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . जमनुानगरजमनुानगरजमनुानगरजमनुानगर    
((((27151508203271515082032715150820327151508203) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

235235235235    
    

राठोड संजय fानोबाराठोड संजय fानोबाराठोड संजय fानोबाराठोड संजय fानोबा    
िसंगोडािसंगोडािसंगोडािसंगोडा    ((((27151512715151271515127151515701570157015701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब ु   तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कोलामगडुाकोलामगडुाकोलामगडुाकोलामगडुा    
((((27151506803271515068032715150680327151506803) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब.ु . . . तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

236236236236    
    

लोहारे ब+वे�र नागनाथलोहारे ब+वे�र नागनाथलोहारे ब+वे�र नागनाथलोहारे ब+वे�र नागनाथ    
िलंगीिलंगीिलंगीिलंगी    ((((27151508601271515086012715150860127151508601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . जमनुानगरजमनुानगरजमनुानगरजमनुानगर    
((((27151508203271515082032715150820327151508203) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

237237237237    
    

जाधव बालाजी पुंडिलकरावजाधव बालाजी पुंडिलकरावजाधव बालाजी पुंडिलकरावजाधव बालाजी पुंडिलकराव    
अनमाळअनमाळअनमाळअनमाळ    ((((27151600101271516001012715160010127151600101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    तालकुातालकुातालकुातालकुा    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कोठारीकोठारीकोठारीकोठारी    िसिसिसिस    
((((27151508201271515082012715150820127151508201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

238238238238    
    

वाघमारे रिवं] दuा:यवाघमारे रिवं] दuा:यवाघमारे रिवं] दuा:यवाघमारे रिवं] दuा:य    
जलधाराजलधाराजलधाराजलधारा    ((((27151506301271515063012715150630127151506301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

जलधाराजलधाराजलधाराजलधारा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िसंगोडािसंगोडािसंगोडािसंगोडा    ((((27151515701271515157012715151570127151515701) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुबु    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
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चौकटे �दीपकुमार िव�ंबरचौकटे �दीपकुमार िव�ंबरचौकटे �दीपकुमार िव�ंबरचौकटे �दीपकुमार िव�ंबर    
क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . लखमापरुलखमापरुलखमापरुलखमापरु    

((((27151604801271516048012715160480127151604801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    लखमापरुलखमापरुलखमापरुलखमापरु    
तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . रायपरुरायपरुरायपरुरायपरु    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151514103271515141032715151410327151514103) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब ु   तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

240240240240    
    

अदमनकर जावेद शेcिमयॉअदमनकर जावेद शेcिमयॉअदमनकर जावेद शेcिमयॉअदमनकर जावेद शेcिमयॉ    
कोठारीकोठारीकोठारीकोठारी    िसिसिसिस    ((((27151508201271515082012715150820127151508201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कोठारीकोठारीकोठारीकोठारी    िसिसिसिस    
((((27151508201271515082012715150820127151508201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

241241241241    
    

गबाळे बालाजी रामरावगबाळे बालाजी रामरावगबाळे बालाजी रामरावगबाळे बालाजी रामराव    
पाथरीपाथरीपाथरीपाथरी    ((((27151512601271515126012715151260127151512601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पाथरीपाथरीपाथरीपाथरी    ((((27151512601271515126012715151260127151512601) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

242242242242    
    

वाकुरे दयानंद रमेशवाकुरे दयानंद रमेशवाकुरे दयानंद रमेशवाकुरे दयानंद रमेश    
मांडवीमांडवीमांडवीमांडवी    ((((27151509709271515097092715150970927151509709) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    
िजिजिजिज....पपपप....हाहाहाहा. . . . मांमांमांमांडवीडवीडवीडवी    ((((27151509709271515097092715150970927151509709) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

243243243243    
    

सयु वंशी अशोक हणमंतरावसयु वंशी अशोक हणमंतरावसयु वंशी अशोक हणमंतरावसयु वंशी अशोक हणमंतराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....बलरूबलरूबलरूबलरू    

((((27150700801271507008012715070080127150700801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कावळगावकावळगावकावळगावकावळगाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    

िजिजिजिज....पपपप....हाहाहाहा....मांडवीमांडवीमांडवीमांडवी    ((((27151509709271515097092715150970927151509709) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

244244244244    
    

जाUते चं]कांत गोिवंदरावजाUते चं]कांत गोिवंदरावजाUते चं]कांत गोिवंदरावजाUते चं]कांत गोिवंदराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िशवणीिशवणीिशवणीिशवणी    

((((27150707901271507079012715070790127150707901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हो�लहो�लहो�लहो�ल    
तालुकातालुकातालुकातालुका    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िलंगीिलंगीिलंगीिलंगी    ((((27151508601271515086012715150860127151508601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

245245245245    
    

शेख सिलम जमनशहाशेख सिलम जमनशहाशेख सिलम जमनशहाशेख सिलम जमनशहा    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....दगेावदगेावदगेावदगेाव    बुबबुुब ु   

((((27150702101271507021012715070210127150702101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    भायेगावभायेगावभायेगावभायेगाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िलंगीिलंगीिलंगीिलंगी    ((((27151508601271515086012715150860127151508601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 
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मोटरवार वभैव भारतमोटरवार वभैव भारतमोटरवार वभैव भारतमोटरवार वभैव भारत    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाळाशाळाशाळाशाळा    भरुभसुीभरुभसुीभरुभसुीभरुभसुी    

((((27151101101271511011012715110110127151101101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दवेठानादवेठानादवेठानादवेठाना    
तालुकातालुकातालुकातालुका    भोकरभोकरभोकरभोकर    

िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुबु    
((((27151512701271515127012715151270127151512701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब ु   तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

247247247247    
    

कळसकर िकरण नदंिकशोरकळसकर िकरण नदंिकशोरकळसकर िकरण नदंिकशोरकळसकर िकरण नदंिकशोर    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाळाशाळाशाळाशाळा    िहरडगाविहरडगाविहरडगाविहरडगाव    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151202602271512026022715120260227151202602) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िबतनाळिबतनाळिबतनाळिबतनाळ    

तालुकातालुकातालुकातालुका    उमरीउमरीउमरीउमरी    

िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुबु    
((((27151512701271515127012715151270127151512701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब ु   तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
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<ॅहxबल दािनयल नागोराव<ॅहxबल दािनयल नागोराव<ॅहxबल दािनयल नागोराव<ॅहxबल दािनयल नागोराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . रोषनगावरोषनगावरोषनगावरोषनगाव    

((((27151004001271510040012715100400127151004001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    जारीकोटजारीकोटजारीकोटजारीकोट    
तालुकातालुकातालुकातालुका    धमा बादधमा बादधमा बादधमा बाद    

िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुबु    
((((27151512701271515127012715151270127151512701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब ु   तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

249249249249    
    

शेख इिलयास इ+माईलशेख इिलयास इ+माईलशेख इिलयास इ+माईलशेख इिलयास इ+माईल    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िद<सिद<सिद<सिद<स    ((((जनुेजनुेजनुेजनुे) ) ) ) 

((((27151002002271510020022715100200227151002002) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    जारीकोटजारीकोटजारीकोटजारीकोट    
तालुकातालुकातालुकातालुका    धमा बादधमा बादधमा बादधमा बाद    

िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुबु    
((((27151512701271515127012715151270127151512701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब ु   तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

250250250250    
    

सोनटHके संतोष पंढरीसोनटHके संतोष पंढरीसोनटHके संतोष पंढरीसोनटHके संतोष पंढरी    
िसंगोडािसंगोडािसंगोडािसंगोडा    ((((27151515701271515157012715151570127151515701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुब ु   तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िसंगोडािसंगोडािसंगोडािसंगोडा    ((((27151515701271515157012715151570127151515701) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुबु. . . . तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

251251251251    
    

आतार मगदमू अमीरअलीसाबआतार मगदमू अमीरअलीसाबआतार मगदमू अमीरअलीसाबआतार मगदमू अमीरअलीसाब    
�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िवळेगाविवळेगाविवळेगाविवळेगाव    ((((धधधध) ) ) ) 

((((27151004701271510047012715100470127151004701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िचकनािचकनािचकनािचकना    
तालुकातालुकातालुकातालुका    धमा बादधमा बादधमा बादधमा बाद    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कोठारीकोठारीकोठारीकोठारी    िसिसिसिस    
((((27151508201271515082012715150820127151508201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

252252252252    
    

आंधळे रमेश भानदुासआंधळे रमेश भानदुासआंधळे रमेश भानदुासआंधळे रमेश भानदुास    
बोधडीबोधडीबोधडीबोधडी    बुबबुुबु    ((((2715150201271515020127151502012715150201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

थाराथाराथाराथारा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . नागापरुनागापरुनागापरुनागापरु    ((((27151510601271515106012715151060127151510601) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पपपपळशीळशीळशीळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

253253253253    
    

ढगे राहrल सरेुशरावढगे राहrल सरेुशरावढगे राहrल सरेुशरावढगे राहrल सरेुशराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . सालेगावसालेगावसालेगावसालेगाव    ((((धधधध) ) ) ) 

((((27151004201271510042012715100420127151004201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    जारीकोटजारीकोटजारीकोटजारीकोट    
तालुकातालुकातालुकातालुका    धमा बादधमा बादधमा बादधमा बाद    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कोठारीकोठारीकोठारीकोठारी    िसिसिसिस    
((((27151508201271515082012715150820127151508201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

254254254254    
    

आuार अ�दलुकादर इ+माईलआuार अ�दलुकादर इ+माईलआuार अ�दलुकादर इ+माईलआuार अ�दलुकादर इ+माईल    
नागापरुनागापरुनागापरुनागापरु    ((((27151510601271515106012715151060127151510601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . नागापरुनागापरुनागापरुनागापरु    ((((27151510601271515106012715151060127151510601) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

255255255255    
    

संजय मनोहर कंधारेसंजय मनोहर कंधारेसंजय मनोहर कंधारेसंजय मनोहर कंधारे    
िजिजिजिज....पपपप........�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....राजेवाडीराजेवाडीराजेवाडीराजेवाडी    

((((27241107002272411070022724110700227241107002) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खारापटीखारापटीखारापटीखारापटी    
तालुकातालुकातालुकातालुका    रोहारोहारोहारोहा    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . दहलेीतांडादहलेीतांडादहलेीतांडादहलेीतांडा    
((((27151503502271515035022715150350227151503502) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

256256256256    
    

जावेद िजलानी शेखजावेद िजलानी शेखजावेद िजलानी शेखजावेद िजलानी शेख    
वायरीवायरीवायरीवायरी    भतुनाथभतुनाथभतुनाथभतुनाथ    नंननंंनं....1 1 1 1 

((((27330513201273305132012733051320127330513201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दवेदवेदवेदवेबागबागबागबाग    
तालुकातालुकातालुकातालुका    मालवणमालवणमालवणमालवण    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    ((((27151503501271515035012715150350127151503501) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

257257257257    
    

लहr नरिसंग गरुमेलहr नरिसंग गरुमेलहr नरिसंग गरुमेलहr नरिसंग गरुमे    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....रेवलीरेवलीरेवलीरेवली    

((((27240605901272406059012724060590127240605901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वरवठणेवरवठणेवरवठणेवरवठणे    
तालुकातालुकातालुकातालुका    x हx हx हx हसळासळासळासळा    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . दहलेीतांडादहलेीतांडादहलेीतांडादहलेीतांडा    
((((27151503502271515035022715150350227151503502) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

258258258258    
    

भगवान गंगाधर तेलंगभगवान गंगाधर तेलंगभगवान गंगाधर तेलंगभगवान गंगाधर तेलंग    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....मोथेमामोथेमामोथेमामोथेमा    

((((27330804001273308040012733080400127330804001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    उमादांडानंउमादांडानंउमादांडानंउमादांडानं1 1 1 1 
तालुकातालुकातालुकातालुका    वेगलुा वेगलुा वेगलुा वेगलुा     

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    ((((27151503501271515035012715150350127151503501) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

259259259259    
    

� हा� हा� हा� हाद सावता गायकवाडद सावता गायकवाडद सावता गायकवाडद सावता गायकवाड    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . आरvदाआरvदाआरvदाआरvदा    सावरजवुासावरजवुासावरजवुासावरजवुा    

तालुकातालुकातालुकातालुका    सावंतवाडीसावंतवाडीसावंतवाडीसावंतवाडी    
िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    ((((27151503501271515035012715150350127151503501) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

260260260260    
    

िदनेश बालाजी चौडेकरिदनेश बालाजी चौडेकरिदनेश बालाजी चौडेकरिदनेश बालाजी चौडेकर    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....जांिभवलीजांिभवलीजांिभवलीजांिभवली    

((((27240816001272408160012724081600127240816001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वावेघरवावेघरवावेघरवावेघर    
तालुकातालुकातालुकातालुका    पनवेलपनवेलपनवेलपनवेल    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151503502271515035022715150350227151503502) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

261261261261    
    

चटलावार नर\]कुमार रामलुचटलावार नर\]कुमार रामलुचटलावार नर\]कुमार रामलुचटलावार नर\]कुमार रामलु    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....डाबीडाबीडाबीडाबी    

((((27270804101272708041012727080410127270804101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
कU याकU याकU याकU यानागापरुनागापरुनागापरुनागापरु    तालुकातालुकातालुकातालुका    परळीपरळीपरळीपरळी    वैवैवैव ै   

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151503502271515035022715150350227151503502) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

262262262262    
    

गडुलवार सायU नागडुलवार सायU नागडुलवार सायU नागडुलवार सायU ना पोतU ना पोतU ना पोतU ना पोतU ना    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....जायकोवाडीतांडाजायकोवाडीतांडाजायकोवाडीतांडाजायकोवाडीतांडा    
((((27270709301272707093012727070930127270709301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    राजेगावराजेगावराजेगावराजेगाव    

तालुकातालुकातालुकातालुका    माजलगावमाजलगावमाजलगावमाजलगाव    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . उमरीउमरीउमरीउमरी    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151512101271515121012715151210127151512101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

263263263263    
    

बरुावाड आरबरुावाड आरबरुावाड आरबरुावाड आर....एनएनएनएन....    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....ढपळपडीढपळपडीढपळपडीढपळपडी    

((((27190104701271901047012719010470127190104701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    शेकटाशेकटाशेकटाशेकटा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . उमरीउमरीउमरीउमरी    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151512101271515121012715151210127151512101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

264264264264    
    

िपटलेवाड बालाजी मारोतीिपटलेवाड बालाजी मारोतीिपटलेवाड बालाजी मारोतीिपटलेवाड बालाजी मारोती    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....झालगावझालगावझालगावझालगाव    

((((27180504201271805042012718050420127180504201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खांडवीखांडवीखांडवीखांडवी    
तालुकातालुकातालुकातालुका    परतुरपरतुरपरतुरपरतुर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . उमरीउमरीउमरीउमरी    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151512101271515121012715151210127151512101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

265265265265    
    

मंगनाळे cH ममंगनाळे cH ममंगनाळे cH ममंगनाळे cH मण िकशनरावण िकशनरावण िकशनरावण िकशनराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . जोडपरळीजोडपरळीजोडपरळीजोडपरळी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

परभणीपरभणीपरभणीपरभणी    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . उमरीउमरीउमरीउमरी    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151512101271515121012715151210127151512101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

266266266266    
    

शंकर बापU नाशंकर बापU नाशंकर बापU नाशंकर बापU ना तोटावार तोटावार तोटावार तोटावार    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . नगदीवानगदीवानगदीवानगदीवा    व+तीव+तीव+तीव+ती    
कवडगावकवडगावकवडगावकवडगाव        तालुकातालुकातालुकातालुका    वडवणीवडवणीवडवणीवडवणी    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . गोलापेठगोलापेठगोलापेठगोलापेठ    पाडIपाडIपाडIपाडI    
((((27151507403271515074032715150740327151507403) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 
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267267267267    
    

चातरमल ल~ मचातरमल ल~ मचातरमल ल~ मचातरमल ल~ मण मोगलाजीण मोगलाजीण मोगलाजीण मोगलाजी    
िजिजिजिज....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....सावरगावसावरगावसावरगावसावरगाव    

((((27270709601272707096012727070960127270709601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    सावरगावसावरगावसावरगावसावरगाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    माजलगावमाजलगावमाजलगावमाजलगाव    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . उमरीउमरीउमरीउमरी    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151512101271515121012715151210127151512101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 
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दD तादD तादD तादD ता िकसन कांबळे िकसन कांबळे िकसन कांबळे िकसन कांबळे    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....जोगेटेकजोगेटेकजोगेटेकजोगेटेक    

((((27310801502273108015022731080150227310801502) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    घाणबीघाणबीघाणबीघाणबी    
तालुकातालुकातालुकातालुका    पाटणपाटणपाटणपाटण    

िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    
((((27151517101271515171012715151710127151517101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

269269269269    
    

शंकर नामदवे गJ चेशंकर नामदवे गJ चेशंकर नामदवे गJ चेशंकर नामदवे गJ चे    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िलंबोणीिलंबोणीिलंबोणीिलंबोणी    

((((27180405801271804058012718040580127180405801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कुभांरकुभांरकुभांरकुभांर    
िपपळगाविपपळगाविपपळगाविपपळगाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    घनसांगवीघनसांगवीघनसांगवीघनसांगवी    

िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    
((((27151507401271515074012715150740127151507401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

270270270270    
    

संजय रघनुाथ वगावाडसंजय रघनुाथ वगावाडसंजय रघनुाथ वगावाडसंजय रघनुाथ वगावाड    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....पाडोळीपाडोळीपाडोळीपाडोळी    खुखखुुखु    

((((27180407001271804070012718040700127180407001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मममम....िचंचोलीिचंचोलीिचंचोलीिचंचोली    
तालुकातालुकातालुकातालुका    घनसावंगीघनसावंगीघनसावंगीघनसावंगी    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . ट\भीगावट\भीगावट\भीगावट\भीगाव    ((((27151516701271515167012715151670127151516701) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

271271271271    
    

�ेमानंद जय�काश सवुण कार�ेमानंद जय�काश सवुण कार�ेमानंद जय�काश सवुण कार�ेमानंद जय�काश सवुण कार    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....घोडघारघोडघारघोडघारघोडघार    

((((27241100101272411001012724110010127241100101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    शेनवाईशेनवाईशेनवाईशेनवाई    
तालुकातालुकातालुकातालुका    रोनरोनरोनरोन    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िनराळािनराळािनराळािनराळा    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151511401271515114012715151140127151511401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

272272272272    
    

भरण ेसं<ाम गणपतरावभरण ेसं<ाम गणपतरावभरण ेसं<ाम गणपतरावभरण ेसं<ाम गणपतराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....फुलवाडीफुलवाडीफुलवाडीफुलवाडी    

((((27180501501271805015012718050150127180501501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कU याकU याकU याकU याआ{ हीआ{ हीआ{ हीआ{ ही    
तालुकातालुकातालुकातालुका    परतुरपरतुरपरतुरपरतुर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . जावरलाजावरलाजावरलाजावरला    ((((27151506801271515068012715150680127151506801) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पाटोदापाटोदापाटोदापाटोदा    बुबबुुबु    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

273273273273    
    

गोदलवाड मारोती ल~ मगोदलवाड मारोती ल~ मगोदलवाड मारोती ल~ मगोदलवाड मारोती ल~ मणणणण    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....पवु तांडापवु तांडापवु तांडापवु तांडा    

((((27180600601271806006012718060060127180600601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दहीकळंबदहीकळंबदहीकळंबदहीकळंब    
तालुतालुतालुतालुकाकाकाका    मंठामंठामंठामंठा    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पाथरीपाथरीपाथरीपाथरी    ((((27151512601271515126012715151260127151512601) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

274274274274    
    

घाटे मारोती रामाघाटे मारोती रामाघाटे मारोती रामाघाटे मारोती रामा    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....कवरवाडीकवरवाडीकवरवाडीकवरवाडी    

((((27310828101273108281012731082810127310828101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पाटणपाटणपाटणपाटण    
तालुकातालुकातालुकातालुका    पाटणपाटणपाटणपाटण    

िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    
((((27151507401271515074012715150740127151507401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

275275275275    
    

सरोद ेजळबा उमाजीसरोद ेजळबा उमाजीसरोद ेजळबा उमाजीसरोद ेजळबा उमाजी    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....मोरवाडीमोरवाडीमोरवाडीमोरवाडी    

((((27270101701272701017012727010170127270101701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    बेसीकबेसीकबेसीकबेसीक    
तालुकातालुकातालुकातालुका    अबंाजोगाईअबंाजोगाईअबंाजोगाईअबंाजोगाई    

िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    
((((27151507401271515074012715150740127151507401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
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    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

276276276276    
    

+ वा+ वा+ वा+ वामी शंकर महादवेमी शंकर महादवेमी शंकर महादवेमी शंकर महादवे    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....नागापरुनागापरुनागापरुनागापरु    

((((27270804002272708040022727080400227270804002) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कU याकU याकU याकU या    
नागापरुनागापरुनागापरुनागापरु    तालुकातालुकातालुकातालुका    परळीपरळीपरळीपरळी    वैवैवैव ै   

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िचचंखेडिचचंखेडिचचंखेडिचचंखेड    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151517106271515171062715151710627151517106) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    उमरीउमरीउमरीउमरी    बाबाबाबा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

277277277277    
    

सयु कांत शंकराव मोकलेसयु कांत शंकराव मोकलेसयु कांत शंकराव मोकलेसयु कांत शंकराव मोकले    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....गायडvगरीगायडvगरीगायडvगरीगायडvगरी    

((((27100701201271007012012710070120127100701201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    बेटाळाबेटाळाबेटाळाबेटाळा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    पवणीपवणीपवणीपवणी    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . स!ुस!ुस!ुस!ु    नाईकनाईकनाईकनाईक    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151514601271515146012715151460127151514601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 
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अcण संभाजीनराव बसवंतेअcण संभाजीनराव बसवंतेअcण संभाजीनराव बसवंतेअcण संभाजीनराव बसवंते    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....मानवळेमानवळेमानवळेमानवळे    

((((27340955101273409551012734095510127340955101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िदडंवाडीिदडंवाडीिदडंवाडीिदडंवाडी    
तालुकातालुकातालुकातालुका    भुभभुुभुदरगडदरगडदरगडदरगड    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पाथरीपाथरीपाथरीपाथरी    ((((27151513601271515136012715151360127151513601) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 
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कांबळे राहrल मरीबाकांबळे राहrल मरीबाकांबळे राहrल मरीबाकांबळे राहrल मरीबा    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िकिकिकिक....मममम....मेघोळीमेघोळीमेघोळीमेघोळी    

((((27340959101273409591012734095910127340959101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    शेकोळीशेकोळीशेकोळीशेकोळी    
तालुकातालुकातालुकातालुका    भदुरगडभदुरगडभदुरगडभदुरगड    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पाथरीपाथरीपाथरीपाथरी    ((((27151512601271515126012715151260127151512601) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

280280280280    
    

सदानंद जळबा सयु वंशीसदानंद जळबा सयु वंशीसदानंद जळबा सयु वंशीसदानंद जळबा सयु वंशी    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....उिकरभाटलेउिकरभाटलेउिकरभाटलेउिकरभाटले    

((((27340960601273409606012734096060127340960601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दासववाडीदासववाडीदासववाडीदासववाडी    
तालुकातालुकातालुकातालुका    भदुरगडभदुरगडभदुरगडभदुरगड    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पाथरीपाथरीपाथरीपाथरी    ((((27151512601271515126012715151260127151512601) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

281281281281    
    

िव	 णुिव	 णुिव	 णुिव	 ण ु� हा � हा � हा � हादराव राऊतदराव राऊतदराव राऊतदराव राऊत    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . चांदीटोलाचांदीटोलाचांदीटोलाचांदीटोला    तालुकातालुकातालुकातालुका    

गोरेगावगोरेगावगोरेगावगोरेगाव    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . मथरुाताडामथरुाताडामथरुाताडामथरुाताडा    1 1 1 1 
((((27151510102271515101022715151010227151510102) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

282282282282    
    

अमोल िसताराम जाधवअमोल िसताराम जाधवअमोल िसताराम जाधवअमोल िसताराम जाधव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....लोळाणेलोळाणेलोळाणेलोळाणे    

((((27340105601273401056012734010560127340105601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    परळेिननाईपरळेिननाईपरळेिननाईपरळेिननाई    
तालुकातालुकातालुकातालुका    शाहrवाडीशाहrवाडीशाहrवाडीशाहrवाडी    

िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    
((((27151507401271515074012715150740127151507401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 
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जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

283283283283    
    

वसंत आनंदा गोवंदेवसंत आनंदा गोवंदेवसंत आनंदा गोवंदेवसंत आनंदा गोवंद े   
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िकिकिकिक....मममम....मेढेवाडीमेढेवाडीमेढेवाडीमेढेवाडी    

((((27341002902273410029022734100290227341002902) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दाभीलदाभीलदाभीलदाभील    
तालुकातालुकातालुकातालुका    आजराआजराआजराआजरा    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . मथरुामथरुामथरुामथरुा    तांडातांडातांडातांडा    1 1 1 1 
((((27151510102271515101022715151010227151510102) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

284284284284    
    

चं]कांत दवेराव कदमचं]कांत दवेराव कदमचं]कांत दवेराव कदमचं]कांत दवेराव कदम    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िकिकिकिक....मममम....शेळपशेळपशेळपशेळप    

((((27341008101273410081012734100810127341008101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दाभीलदाभीलदाभीलदाभील    
तालुकातालुकातालुकातालुका    आजराआजराआजराआजरा    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . ट\भीगावट\भीगावट\भीगावट\भीगाव    ((((27151516701271515167012715151670127151516701) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

285285285285    
    

�ी काळे िकशन दD ता�ी काळे िकशन दD ता�ी काळे िकशन दD ता�ी काळे िकशन दD ता    
दठैणावाडीदठैणावाडीदठैणावाडीदठैणावाडी    ((((27150504801271505048012715050480127150504801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

फुलवळफुलवळफुलवळफुलवळ    तालुकातालुकातालुकातालुका    कंधारकंधारकंधारकंधार    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . आसोलीआसोलीआसोलीआसोली` ` ` ` 
((((27151600801271516008012715160080127151600801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    आ�ाआ�ाआ�ाआ�ा        तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    
अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    

१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

286286286286    
    

पवार शलेैश हरीहररावपवार शलेैश हरीहररावपवार शलेैश हरीहररावपवार शलेैश हरीहरराव    
िसरंजनीिसरंजनीिसरंजनीिसरंजनी    ((((27151609201271516092012715160920127151609201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    
((((27151600202271516002022715160020227151600202) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 
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संगेवार राजे�र  दuा:यसंगेवार राजे�र  दuा:यसंगेवार राजे�र  दuा:यसंगेवार राजे�र  दuा:य    
तुळशीतांडातुळशीतांडातुळशीतांडातुळशीतांडा        ((((27151605901271516059012715160590127151605901) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अजंनखेडअजंनखेडअजंनखेडअजंनखेड        तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . हनमुाननगरहनमुाननगरहनमुाननगरहनमुाननगर    
((((27151600206271516002062715160020627151600206) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 
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पनुलवार संजय मकंुुदरावपनुलवार संजय मकंुुदरावपनुलवार संजय मकंुुदरावपनुलवार संजय मकंुुदराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....सांगवीसांगवीसांगवीसांगवी    भाभाभाभा. . . . 

((((27150613901271506139012715061390127150613901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अबंलुगाअबंलुगाअबंलुगाअबंलुगा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . भरकतांडाभरकतांडाभरकतांडाभरकतांडा    
((((27151601101271516011012715160110127151601101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    करंजीकरंजीकरंजीकरंजी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

289289289289    
    

सोमवंशी संजय पंढरीनाथसोमवंशी संजय पंढरीनाथसोमवंशी संजय पंढरीनाथसोमवंशी संजय पंढरीनाथ    
हनमुाननगरहनमुाननगरहनमुाननगरहनमुाननगर    ((((27151600206271516002062715160020627151600206) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पवनाळापवनाळापवनाळापवनाळा    वरचावरचावरचावरचा    
((((27151607901271516079012715160790127151607901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

290290290290    
    

गमुलवाड रमेश राजारामगमुलवाड रमेश राजारामगमुलवाड रमेश राजारामगमुलवाड रमेश राजाराम    
धानोराधानोराधानोराधानोरा    बेबेबेबे    ((((27151504101271515041012715150410127151504101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
बेलोरीबेलोरीबेलोरीबेलोरी    धाधाधाधा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . साकूरसाकूरसाकूरसाकूर    ((((27151608701271516087012715160870127151608701) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

291291291291    
    

बोराटे दवेानदं दuरामबोराटे दवेानदं दuरामबोराटे दवेानदं दuरामबोराटे दवेानदं दuराम    
साकूरसाकूरसाकूरसाकूर    ((((27151608701271516087012715160870127151608701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . इवळे�रइवळे�रइवळे�रइवळे�र    ((((27151603801271516038012715160380127151603801) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

292292292292    
    

�ी मोकले िव!म मारोती�ी मोकले िव!म मारोती�ी मोकले िव!म मारोती�ी मोकले िव!म मारोती    
फुलवळफुलवळफुलवळफुलवळ    ((((27150510801271505108012715051080127150510801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

फुलवळफुलवळफुलवळफुलवळ    तालुकातालुकातालुकातालुका    कंधारकंधारकंधारकंधार    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वाईवाईवाईवाई    बाजारबाजारबाजारबाजार    
((((27151610701271516107012715161070127151610701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वाईवाईवाईवाई    बाजारबाजारबाजारबाजार    

तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

293293293293    
    

राठोड राजाराम  मारोतीराठोड राजाराम  मारोतीराठोड राजाराम  मारोतीराठोड राजाराम  मारोती    
इवळे�रइवळे�रइवळे�रइवळे�र    ((((27151603801271516038012715160380127151603801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    तालकुातालकुातालकुातालकुा    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . इवळे�रइवळे�रइवळे�रइवळे�र    ((((27151603801271516038012715160380127151603801) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

294294294294    
    

मuेुपवार सिुनल दuा:यमuेुपवार सिुनल दuा:यमuेुपवार सिुनल दuा:यमuेुपवार सिुनल दuा:य    
वानोळावानोळावानोळावानोळा    ((((27151611001271516110012715161100127151611001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

वानोळावानोळावानोळावानोळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . इवळे�रइवळे�रइवळे�रइवळे�र    ((((27151603801271516038012715160380127151603801) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

295295295295    
    

मोरे संजय गणपतरावमोरे संजय गणपतरावमोरे संजय गणपतरावमोरे संजय गणपतराव    
�रठातांडा�रठातांडा�रठातांडा�रठातांडा    ((((27151514401271515144012715151440127151514401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

जलधाराजलधाराजलधाराजलधारा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . गvडेगावगvडेगावगvडेगावगvडेगाव    ((((27151602601271516026012715160260127151602601) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वाईवाईवाईवाई    बाजारबाजारबाजारबाजार    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

296296296296    
    

पािटल भा+कर आनंदरावपािटल भा+कर आनंदरावपािटल भा+कर आनंदरावपािटल भा+कर आनंदराव    
िजिजिजिज....पपपप....हाहाहाहा....हाणगेावहाणगेावहाणगेावहाणगेाव    

((((27150702903271507029032715070290327150702903) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हाणगेावहाणगेावहाणगेावहाणगेाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िहगंणीिहगंणीिहगंणीिहगंणी    ((((27151603601271516036012715160360127151603601) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

297297297297    
    

�ी राठोड बालाजी िसताराम�ी राठोड बालाजी िसताराम�ी राठोड बालाजी िसताराम�ी राठोड बालाजी िसताराम    
वाखरडवाखरडवाखरडवाखरड    ((((27150513601271505136012715051360127150513601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

फुलवळफुलवळफुलवळफुलवळ    तालुकातालुकातालुकातालुका    कंधारकंधारकंधारकंधार    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िहगंणीिहगंणीिहगंणीिहगंणी    ((((27151603601271516036012715160360127151603601) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

298298298298    
    

जाधव संजयकुमार रामरावजाधव संजयकुमार रामरावजाधव संजयकुमार रामरावजाधव संजयकुमार रामराव    
कता रिसंगकता रिसंगकता रिसंगकता रिसंग    तांडातांडातांडातांडा    ((((27151604301271516043012715160430127151604301) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पवनाळापवनाळापवनाळापवनाळा    वरचावरचावरचावरचा    
((((27151607901271516079012715160790127151607901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
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लाळे परमे�र समथ रावलाळे परमे�र समथ रावलाळे परमे�र समथ रावलाळे परमे�र समथ राव    
िहगंणीिहगंणीिहगंणीिहगंणी    ((((27151603601271516036012715160360127151603601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    तालकुातालकुातालकुातालकुा    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िहगंणीिहगंणीिहगंणीिहगंणी    ((((27151603601271516036012715160360127151603601) ) ) ) 

क\क\क\क\ ]]]]    हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

300300300300    
    

पवार चं]कांत �ीरामपवार चं]कांत �ीरामपवार चं]कांत �ीरामपवार चं]कांत �ीराम    
माळबोरगावमाळबोरगावमाळबोरगावमाळबोरगाव    ((((27151509101271515091012715150910127151509101) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मारेगावमारेगावमारेगावमारेगाव    वववव    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िदगडीिदगडीिदगडीिदगडी    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151600204271516002042715160020427151600204) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

301301301301    
    

नरवाडे सदुाम िखरबानरवाडे सदुाम िखरबानरवाडे सदुाम िखरबानरवाडे सदुाम िखरबा    
िदघडीिदघडीिदघडीिदघडी((((धाधाधाधा) () () () (27151602301271516023012715160230127151602301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . इवळे�रइवळे�रइवळे�रइवळे�र    ((((27151603801271516038012715160380127151603801) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हडसनीहडसनीहडसनीहडसनी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

302302302302    
    

पाटील माधव हणमंतरावपाटील माधव हणमंतरावपाटील माधव हणमंतरावपाटील माधव हणमंतराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....कोळगावकोळगावकोळगावकोळगाव    

((((27151310806271513108062715131080627151310806) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    पाथरडपाथरडपाथरडपाथरड    
तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . सेलूसेलूसेलूसेलू    ((((27151609101271516091012715160910127151609101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
करंजीकरंजीकरंजीकरंजी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

303303303303    
    

च{हाण संतोष रामधनच{हाण संतोष रामधनच{हाण संतोष रामधनच{हाण संतोष रामधन    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा    भानेगावभानेगावभानेगावभानेगाव    तांडातांडातांडातांडा    

((((27151308104271513081042715130810427151308104) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    भानेगावभानेगावभानेगावभानेगाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . अनमाळअनमाळअनमाळअनमाळ    ((((27151600101271516001012715160010127151600101) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

304304304304    
    

शेख महमद हिनफ शेख चाँदशेख महमद हिनफ शेख चाँदशेख महमद हिनफ शेख चाँदशेख महमद हिनफ शेख चाँद    
खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    ((((27151507401271515074012715150740127151507401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िसरंजनीिसरंजनीिसरंजनीिसरंजनी    ((((27151609201271516092012715160920127151609201) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 
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प\दाप\दाप\दाप\दा    ((((27151512901271515129012715151290127151512901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
बेलोरीबेलोरीबेलोरीबेलोरी    धाधाधाधा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . अजंनखेडअजंनखेडअजंनखेडअजंनखेड        
((((27151600401271516004012715160040127151600401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अजंनखेडअजंनखेडअजंनखेडअजंनखेड        

तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

306306306306    
    

िकडे राज ूगणपतराविकडे राज ूगणपतराविकडे राज ूगणपतराविकडे राज ूगणपतराव    
िजिजिजिज....पपपप....हाहाहाहा....येताळायेताळायेताळायेताळा    ((((27151005101271510051012715100510127151005101) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िचकनािचकनािचकनािचकना    तालुकातालुकातालुकातालुका    धमा बादधमा बादधमा बादधमा बाद    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . धानोराधानोराधानोराधानोरा    डीडीडीडी    
((((27151602201271516022012715160220127151602201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

307307307307    
    

कvडे िवठल तुकारामकvडे िवठल तुकारामकvडे िवठल तुकारामकvडे िवठल तुकाराम    
वाईवाईवाईवाई    बाजारबाजारबाजारबाजार    ((((27151610701271516107012715161070127151610701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

वाईवाईवाईवाई    बाजारबाजारबाजारबाजार    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िदगडीिदगडीिदगडीिदगडी    कुकुकुकु    ((((27151602401271516024012715160240127151602401) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हडसनीहडसनीहडसनीहडसनी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

308308308308    
    

पवार िशवराज पंढरीपवार िशवराज पंढरीपवार िशवराज पंढरीपवार िशवराज पंढरी    
cपानाईकcपानाईकcपानाईकcपानाईक    तांडातांडातांडातांडा    ((((27151608401271516084012715160840127151608401) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसंदखेडिसंदखेडिसंदखेडिसंदखेड    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . zपाzपाzपाzपा    नाईकनाईकनाईकनाईक    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151608271516082715160827151608401401401401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसंदखेडिसंदखेडिसंदखेडिसंदखेड    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

309309309309    
    

मदने बालाजी िदगंबरमदने बालाजी िदगंबरमदने बालाजी िदगंबरमदने बालाजी िदगंबर    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....ना{हाना{हाना{हाना{हा    

((((27151314221271513142212715131422127151314221) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    तामसातामसातामसातामसा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    हदगावहदगावहदगावहदगाव    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . अनमाळअनमाळअनमाळअनमाळ    ((((27151600101271516001012715160010127151600101) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

310310310310    
    

कोकण े{यंकट रामाकोकण े{यंकट रामाकोकण े{यंकट रामाकोकण े{यंकट रामा    
िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....माळेगावमाळेगावमाळेगावमाळेगाव    

((((27150705301271507053012715070530127150705301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    माळेगावमाळेगावमाळेगावमाळेगाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िदघडीिदघडीिदघडीिदघडी((((धाधाधाधा) ) ) ) 
((((27151602301271516023012715160230127151602301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

311311311311    
    

फड {यकंटी भगवानरावफड {यकंटी भगवानरावफड {यकंटी भगवानरावफड {यकंटी भगवानराव    
गोडेगावगोडेगावगोडेगावगोडेगाव    ((((27151602601271516026012715160260127151602601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

वाईवाईवाईवाई    बाजारबाजारबाजारबाजार    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . गvडेगावगvडेगावगvडेगावगvडेगाव    ((((27151602601271516026012715160260127151602601) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वाईवाईवाईवाई    बाजारबाजारबाजारबाजार    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

312312312312    
    

गाढवे िदपक िशवराजPपागाढवे िदपक िशवराजPपागाढवे िदपक िशवराजPपागाढवे िदपक िशवराजPपा    
क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....लखमापरुलखमापरुलखमापरुलखमापरु    

((((27151604801271516048012715160480127151604801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    लखमापरुलखमापरुलखमापरुलखमापरु    
तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . लसनवाडीलसनवाडीलसनवाडीलसनवाडी    
((((27151605101271516051012715160510127151605101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    गvडवडसागvडवडसागvडवडसागvडवडसा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

313313313313    
    

बनकर सिुनल दuरामबनकर सिुनल दuरामबनकर सिुनल दuरामबनकर सिुनल दuराम    
मथरुामथरुामथरुामथरुा    तांडातांडातांडातांडा    1 1 1 1 ((((27151510102271515101022715151010227151510102) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कता रिसंगकता रिसंगकता रिसंगकता रिसंग    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151604301271516043012715160430127151604301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडीअनंतवाडी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

313131314444    
    

िबhजेवार िव�िदपक गगंाधरिबhजेवार िव�िदपक गगंाधरिबhजेवार िव�िदपक गगंाधरिबhजेवार िव�िदपक गगंाधर    
�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . जोशीजोशीजोशीजोशी    सांगवीसांगवीसांगवीसांगवी    

((((27150405601271504056012715040560127150405601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कापशीकापशीकापशीकापशी    बुबबुुब ु   
तालुकातालुकातालुकातालुका    लोहालोहालोहालोहा    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    
((((27151603201271516032012715160320127151603201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

315315315315    
    

शेख चांदपाशा इ�ािहमशेख चांदपाशा इ�ािहमशेख चांदपाशा इ�ािहमशेख चांदपाशा इ�ािहम    
करंजीकरंजीकरंजीकरंजी    ((((27151611301271516113012715161130127151611301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

करंजीकरंजीकरंजीकरंजी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा.  .  .  .  लोकरवाडीलोकरवाडीलोकरवाडीलोकरवाडी    
((((27151605301271516053012715160530127151605301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    करंजीकरंजीकरंजीकरंजी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

316316316316    
    

काडवाद ेिवजयकुमार वेजना�रावकाडवाद ेिवजयकुमार वेजना�रावकाडवाद ेिवजयकुमार वेजना�रावकाडवाद ेिवजयकुमार वेजना�राव    
गvडवडसागvडवडसागvडवडसागvडवडसा    ((((27151602901271516029012715160290127151602901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

गvडवडसागvडवडसागvडवडसागvडवडसा    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . अिमनगडुाअिमनगडुाअिमनगडुाअिमनगडुा    
((((27151600501271516005012715160050127151600501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    गvडवडसागvडवडसागvडवडसागvडवडसा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

317317317317    
    

चेHके िवnासागर िभवाजीचेHके िवnासागर िभवाजीचेHके िवnासागर िभवाजीचेHके िवnासागर िभवाजी    
दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    ((((27151503501271515035012715150350127151503501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

दहलेीदहलेीदहलेीदहलेी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकिकिकिकनवटनवटनवटनवट    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . चौफुलीचौफुलीचौफुलीचौफुली    ((((27151611701271516117012715161170127151611701) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसंदखेडिसंदखेडिसंदखेडिसंदखेड    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

318318318318    
    

ढोकळे अLणासाहबे  आDमारामढोकळे अLणासाहबे  आDमारामढोकळे अLणासाहबे  आDमारामढोकळे अLणासाहबे  आDमाराम    
तुळशीतांडातुळशीतांडातुळशीतांडातुळशीतांडा        ((((27151605901271516059012715160590127151605901) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अजंनखेडअजंनखेडअजंनखेडअजंनखेड        तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . अजंनखेडअजंनखेडअजंनखेडअजंनखेड        
((((27151600401271516004012715160040127151600401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अजंनखेडअजंनखेडअजंनखेडअजंनखेड        

तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

319319319319    
    

डvगरे सिुनल नामदवेडvगरे सिुनल नामदवेडvगरे सिुनल नामदवेडvगरे सिुनल नामदवे    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाळाशाळाशाळाशाळा    िचचvलीिचचvलीिचचvलीिचचvली    

((((27151001501271510015012715100150127151001501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    बाळापरुबाळापरुबाळापरुबाळापरु    
तालुकातालुकातालुकातालुका    धमा बादधमा बादधमा बादधमा बाद    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    
((((27151603201271516032012715160320127151603201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

320320320320    
    

रॅपनवाड िशवशंकर हrलाजीरॅपनवाड िशवशंकर हrलाजीरॅपनवाड िशवशंकर हrलाजीरॅपनवाड िशवशंकर हrलाजी    
पाडIपाडIपाडIपाडI----बोधडीबोधडीबोधडीबोधडी    खुखखुुखु    ((((27151512202271515122022715151220227151512202) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    थाराथाराथाराथारा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कालOगावकालOगावकालOगावकालOगाव    ((((27151604101271516041012715160410127151604101) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अजंनखेडअजंनखेडअजंनखेडअजंनखेड        तालुकातालुकातालुकातालुका    मामामामाह�रह�रह�रह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

321321321321    
    

धरण ेपांडुरंग मारोतरावधरण ेपांडुरंग मारोतरावधरण ेपांडुरंग मारोतरावधरण ेपांडुरंग मारोतराव    
मांडवीमांडवीमांडवीमांडवी    ((((27151509709271515097092715150970927151509709) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    
क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....लखमापरुलखमापरुलखमापरुलखमापरु    ((((27151604801271516048012715160480127151604801) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    लखमापरुलखमापरुलखमापरुलखमापरु    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

322322322322    
    

धतुमल �िदप बालाजीधतुमल �िदप बालाजीधतुमल �िदप बालाजीधतुमल �िदप बालाजी    
वानोळावानोळावानोळावानोळा    ((((27151611001271516110012715161100127151611001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

वानोळावानोळावानोळावानोळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . मुंगशीमुंगशीमुंगशीमुंगशी    ((((27151606601271516066012715160660127151606601) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वानोळावानोळावानोळावानोळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

323323323323    
    

मानाजी रिवं] शेषरावमानाजी रिवं] शेषरावमानाजी रिवं] शेषरावमानाजी रिवं] शेषराव    
हाहाहाहा....मांडवीमांडवीमांडवीमांडवी    ((((27151509709271515097092715150970927151509709) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

पळशीपळशीपळशीपळशी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पापलवाडीपापलवाडीपापलवाडीपापलवाडी    
((((27151607701271516077012715160770127151607701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    लखमापरुलखमापरुलखमापरुलखमापरु    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

324324324324    
    

ितडके बाळासाहबे fानोबाितडके बाळासाहबे fानोबाितडके बाळासाहबे fानोबाितडके बाळासाहबे fानोबा    
कोपराकोपराकोपराकोपरा    ((((27151507901271515079012715150790127151507901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
बेलोरीबेलोरीबेलोरीबेलोरी    धाधाधाधा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . करंजीकरंजीकरंजीकरंजी    ((((27151271512715127151611301611301611301611301) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    करंजीकरंजीकरंजीकरंजी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

325325325325    
    

मसुने शंकर रामिकशनमसुने शंकर रामिकशनमसुने शंकर रामिकशनमसुने शंकर रामिकशन    
दरसांगवीदरसांगवीदरसांगवीदरसांगवी    िचिचिचिच    ((((27151503801271515038012715150380127151503801) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    �धानसांगवी�धानसांगवी�धानसांगवी�धानसांगवी    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . करंजीकरंजीकरंजीकरंजी    ((((27151611301271516113012715161130127151611301) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    करंजीकरंजीकरंजीकरंजी    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

326326326326    
    

नागनाथ गगंाधर सयु वंशीनागनाथ गगंाधर सयु वंशीनागनाथ गगंाधर सयु वंशीनागनाथ गगंाधर सयु वंशी    
पाडIपाडIपाडIपाडI    खुखखुुखु    ((((27151512301271515123012715151230127151512301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
बेलोरीबेलोरीबेलोरीबेलोरी    धाधाधाधा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िसंदखेडिसंदखेडिसंदखेडिसंदखेड    ((((27151611401271516114012715161140127151611401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
िसंदखेडिसंदखेडिसंदखेडिसंदखेड    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

327327327327    
    

वटृमवार आिशष आशोकराववटृमवार आिशष आशोकराववटृमवार आिशष आशोकराववटृमवार आिशष आशोकराव    
िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....म!ुमाबादम!ुमाबादम!ुमाबादम!ुमाबाद    कUयाकUयाकUयाकUया    
((((27150611401271506114012715061140127150611401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    म!ुमाबादम!ुमाबादम!ुमाबादम!ुमाबाद    

तालुकातालुकातालुकातालुका    मखुेडमखुेडमखुेडमखुेड    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वाईवाईवाईवाई    बाजारबाजारबाजारबाजार    
((((27151610701271516107012715161070127151610701) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वाईवाईवाईवाई    बाजारबाजारबाजारबाजार    

तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

328328328328    
    

लासरेु सिुनल अशोकरावलासरेु सिुनल अशोकरावलासरेु सिुनल अशोकरावलासरेु सिुनल अशोकराव    
माळबोरगावमाळबोरगावमाळबोरगावमाळबोरगाव    तांडातांडातांडातांडा    

((((27151509102271515091022715150910227151509102) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मारेगावमारेगावमारेगावमारेगाव    वववव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . म\डकQम\डकQम\डकQम\डकQ    ((((27151606301271516063012715160630127151606301) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वानोळावानोळावानोळावानोळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

329329329329    
    

हrडें गजानन सं<ामहrडें गजानन सं<ामहrडें गजानन सं<ामहrडें गजानन सं<ाम    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....येडुरयेडुरयेडुरयेडुर    ( ( ( ( खुखखुुखु    ) ) ) ) 

((((27150709901271507099012715070990127150709901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    मानरूमानरूमानरूमानरू    
तालुकातालुकातालुकातालुका    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . गोकुळनगरगोकुळनगरगोकुळनगरगोकुळनगर    
((((27151602501271516025012715160250127151602501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वाईवाईवाईवाई    बाजारबाजारबाजारबाजार    

तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

330330330330    
    

हगंरगे बालाजी िनवuृीरावहगंरगे बालाजी िनवuृीरावहगंरगे बालाजी िनवuृीरावहगंरगे बालाजी िनवuृीराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....खDुमापरुखDुमापरुखDुमापरुखDुमापरु    

((((27150704401271507044012715070440127150704401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हाणगेावहाणगेावहाणगेावहाणगेाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . सायफळसायफळसायफळसायफळ    ((((27151609001271516090012715160900127151609001) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वाईवाईवाईवाई    बाजारबाजारबाजारबाजार    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

331331331331    
    

काळे राघव\] रामचं]काळे राघव\] रामचं]काळे राघव\] रामचं]काळे राघव\] रामचं]    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िबजलवाडीिबजलवाडीिबजलवाडीिबजलवाडी    पवु पवु पवु पवु     तांडातांडातांडातांडा    
((((27150701402271507014022715070140227150701402) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    हाणगेावहाणगेावहाणगेावहाणगेाव    

तालुकातालुकातालुकातालुका    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . मममम. . . . पाडIपाडIपाडIपाडI            ((((27151605501271516055012715160550127151605501) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वाईवाईवाईवाई    बाजारबाजारबाजारबाजार    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

332332332332    
    

�दीप  �भदुास सेलोकार�दीप  �भदुास सेलोकार�दीप  �भदुास सेलोकार�दीप  �भदुास सेलोकार    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....िपचvडीिपचvडीिपचvडीिपचvडी        

((((27151405801271514058012715140580127151405801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कUयाकUयाकUयाकUया    
िहिहिहिह....नगरनगरनगरनगर        तालुकातालुकातालुकातालुका    िहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगरिहमायतनगर    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . गvडवडसागvडवडसागvडवडसागvडवडसा    
((((27151602901271516029012715160290127151602901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    गvडवडसागvडवडसागvडवडसागvडवडसा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

333333333333    
    

ढवळे राह�ल  सदुामरावढवळे राह�ल  सदुामरावढवळे राह�ल  सदुामरावढवळे राह�ल  सदुामराव    
वझरावझरावझरावझरा    शेशेशेशे....फफफफ. (. (. (. (27151611203271516112032715161120327151611203) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

वानोळावानोळावानोळावानोळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . तुळशीतांडातुळशीतांडातुळशीतांडातुळशीतांडा        
((((27151605901271516059012715160590127151605901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अजंनखेडअजंनखेडअजंनखेडअजंनखेड        

तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

334334334334    
    

पािटल ब+वराज जगUनाथरावपािटल ब+वराज जगUनाथरावपािटल ब+वराज जगUनाथरावपािटल ब+वराज जगUनाथराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....मजुळगामजुळगामजुळगामजुळगा        

((((27150706101271507061012715070610127150706101) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    चनैपरुचनैपरुचनैपरुचनैपरु    
तालुकातालुकातालुकातालुका    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . गvगvगvगvडवडसाडवडसाडवडसाडवडसा    
((((27151602901271516029012715160290127151602901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    गvडवडसागvडवडसागvडवडसागvडवडसा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

335335335335    
    

साळंुके सारंग संतोषसाळंुके सारंग संतोषसाळंुके सारंग संतोषसाळंुके सारंग संतोष    
गvडवडसागvडवडसागvडवडसागvडवडसा    ((((27151602901271516029012715160290127151602901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

गvडवडसागvडवडसागvडवडसागvडवडसा    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . तुळशीतांडातुळशीतांडातुळशीतांडातुळशीतांडा        
((((27151605901271516059012715160590127151605901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अजंनखेडअजंनखेडअजंनखेडअजंनखेड        

तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

336336336336    
    

मखुेडी सधुाकर गोपाळरावमखुेडी सधुाकर गोपाळरावमखुेडी सधुाकर गोपाळरावमखुेडी सधुाकर गोपाळराव    
िजिजिजिज....पपपप....केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....आलरूआलरूआलरूआलरू    

((((27150700301271507003012715070030127150700301) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    आलूरआलूरआलूरआलूर    
तालुकातालुकातालुकातालुका    दगेलरूदगेलरूदगेलरूदगेलरू    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . तुळशीतांडातुळशीतांडातुळशीतांडातुळशीतांडा        
((((27151605901271516059012715160590127151605901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अजंनखेडअजंनखेडअजंनखेडअजंनखेड        

तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

337337337337    
    

मान ेरावसाहबे धvडीबारावमान ेरावसाहबे धvडीबारावमान ेरावसाहबे धvडीबारावमान ेरावसाहबे धvडीबाराव    
गाडेगावगाडेगावगाडेगावगाडेगाव    जनुेजनुेजनुेजनुे        ((((27150102201271501022012715010220127150102201) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    चौफाळाचौफाळाचौफाळाचौफाळा        तालुकातालुकातालुकातालुका    नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पानोळापानोळापानोळापानोळा    ((((27151607501271516075012715160750127151607501) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वानोळावानोळावानोळावानोळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

339339339339    
    

िस�े�रे िशवशंकर गगंाधरिस�े�रे िशवशंकर गगंाधरिस�े�रे िशवशंकर गगंाधरिस�े�रे िशवशंकर गगंाधर    
वानोळावानोळावानोळावानोळा    तांडातांडातांडातांडा    ((((27151610501271516105012715161050127151610501) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वानोळावानोळावानोळावानोळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पानोळापानोळापानोळापानोळा    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151607601271516076012715160760127151607601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वानोळावानोळावानोळावानोळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

340340340340    
    

बंडे दuा:य {यंकटरावबंडे दuा:य {यंकटरावबंडे दuा:य {यंकटरावबंडे दuा:य {यंकटराव    
पाथरीपाथरीपाथरीपाथरी    ((((27151512601271515126012715151260127151512601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
खंबाळाखंबाळाखंबाळाखंबाळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . पानोळापानोळापानोळापानोळा        ((((27151607501271516075012715160750127151607501) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वानोळावानोळावानोळावानोळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

341341341341    
    

कदम गजानन रामरावकदम गजानन रामरावकदम गजानन रामरावकदम गजानन रामराव    
मममम. . . . पाडIपाडIपाडIपाडI            ((((27151605501271516055012715160550127151605501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

वाईवाईवाईवाई    बाजारबाजारबाजारबाजार    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . गvडवडसागvडवडसागvडवडसागvडवडसा    
((((27151602901271516029012715160290127151602901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    गvडवडसागvडवडसागvडवडसागvडवडसा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

342342342342    
    

क\ ] ेिकशन हानमंतरावक\ ] ेिकशन हानमंतरावक\ ] ेिकशन हानमंतरावक\ ] ेिकशन हानमंतराव    
भंडारवाडीभंडारवाडीभंडारवाडीभंडारवाडी    ((((27151501401271515014012715150140127151501401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

बेलोरीबेलोरीबेलोरीबेलोरी    धाधाधाधा    तालुकातालुकातालुकातालुका    िकनवटिकनवटिकनवटिकनवट    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . टाकळीटाकळीटाकळीटाकळी    नवीनवीनवीनवी    
((((27151609601271516096012715160960127151609601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    तालकुातालकुातालकुातालकुा    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

343343343343    
    

आरगलुवार बालाजी  सभुाषरावआरगलुवार बालाजी  सभुाषरावआरगलुवार बालाजी  सभुाषरावआरगलुवार बालाजी  सभुाषराव    
िहगंणीिहगंणीिहगंणीिहगंणी    ((((27151603601271516036012715160360127151603601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

हडसणीहडसणीहडसणीहडसणी    तालकुातालकुातालकुातालकुा    मामामामाहrरहrरहrरहrर    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वानोळावानोळावानोळावानोळा    
((((27151611001271516110012715161100127151611001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वानोळावानोळावानोळावानोळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

344344344344    
    

शेख मोबीन मौलासाबशेख मोबीन मौलासाबशेख मोबीन मौलासाबशेख मोबीन मौलासाब    
पानोळापानोळापानोळापानोळा    तांडातांडातांडातांडा    ((((27151607601271516076012715160760127151607601) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वानोळावानोळावानोळावानोळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वानोळावानोळावानोळावानोळा    
((((27151611001271516110012715161100127151611001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वानोळावानोळावानोळावानोळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

345345345345    
    

गरुव बालाजी शामरावगरुव बालाजी शामरावगरुव बालाजी शामरावगरुव बालाजी शामराव    
गvडवडसागvडवडसागvडवडसागvडवडसा    ((((27151602901271516029012715160290127151602901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

गvडवडसागvडवडसागvडवडसागvडवडसा    तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . मदनापरूमदनापरूमदनापरूमदनापरू        ((((27151605601271516056012715160560127151605601) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    अजंनखेडअजंनखेडअजंनखेडअजंनखेड        तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

346346346346    
    

�िवण रामराव ठाकरे�िवण रामराव ठाकरे�िवण रामराव ठाकरे�िवण रामराव ठाकरे    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वसोलीवसोलीवसोलीवसोली    िवरवाडीिवरवाडीिवरवाडीिवरवाडी    

तालुकातालुकातालुकातालुका    कुडाळकुडाळकुडाळकुडाळ    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . मिनराममिनराममिनराममिनराम    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151611601271516116012715161160127151611601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसंदखेडिसंदखेडिसंदखेडिसंदखेड    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

347347347347    
    

बालाजी बापरुाव क\ ]ेबालाजी बापरुाव क\ ]ेबालाजी बापरुाव क\ ]ेबालाजी बापरुाव क\ ] े   
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....टोळटोळटोळटोळ    बुबबुुबु11 11 11 11 

((((27240412102272404121022724041210227240412102) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    दासगावदासगावदासगावदासगाव        मममम    
तालुकातालुकातालुकातालुका    महाडमहाडमहाडमहाड    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वानोळावानोळावानोळावानोळा    
((((27151611001271516110012715161100127151611001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वानोळावानोळावानोळावानोळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

348348348348    
    

कvके रमेश बळीरामकvके रमेश बळीरामकvके रमेश बळीरामकvके रमेश बळीराम    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....माझोडमाझोडमाझोडमाझोड    

((((27160210801271602108012716021080127160210801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कडोळीकडोळीकडोळीकडोळी    
तालुकातालुकातालुकातालुका    सेनगावसेनगावसेनगावसेनगाव    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वानोळावानोळावानोळावानोळा    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151610501271516105012715161050127151610501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वानोळावानोळावानोळावानोळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

349349349349    
    

बावण ेगजानन रामरावबावण ेगजानन रामरावबावण ेगजानन रामरावबावण ेगजानन रामराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....वाघोरावाघोरावाघोरावाघोरा    

((((27270708801272707088012727070880127270708801) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    राजेगावराजेगावराजेगावराजेगाव    
तालुकातालुकातालुकातालुका    माजलगावमाजलगावमाजलगावमाजलगाव    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . मिनराममिनराममिनराममिनराम    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151611601271516116012715161160127151611601) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसंदखेडिसंदखेडिसंदखेडिसंदखेड    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

350350350350    
    

बावण ेिवजय रामरावबावण ेिवजय रामरावबावण ेिवजय रामरावबावण ेिवजय रामराव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....पcुषोD तपcुषोD तपcुषोD तपcुषोD तमपरुीमपरुीमपरुीमपरुी    

((((27270704901272707049012727070490127270704901) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    सादोळासादोळासादोळासादोळा    
तालुकातालुकातालुकातालुका    माजलगावमाजलगावमाजलगावमाजलगाव    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . cपानाईकcपानाईकcपानाईकcपानाईक    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151608401271516084012715160840127151608401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसंदखेडिसंदखेडिसंदखेडिसंदखेड    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

351351351351    
    

उD तउD तउD तउD तम यादव सोनकांबळेम यादव सोनकांबळेम यादव सोनकांबळेम यादव सोनकांबळे    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....दरावसतीदरावसतीदरावसतीदरावसती    ((((टाकेवाडीटाकेवाडीटाकेवाडीटाकेवाडी) ) ) ) 
((((27310704603273107046032731070460327310704603) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    तvडलेतvडलेतvडलेतvडले    

तालुकातालुकातालुकातालुका    माणमाणमाणमाण    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वानोळावानोळावानोळावानोळा    तांडातांडातांडातांडा    
((((27151610501271516105012715161050127151610501) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वानोळावानोळावानोळावानोळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

352352352352    
    

संजय माधवराव चं]ेसंजय माधवराव चं]ेसंजय माधवराव चं]ेसंजय माधवराव चं] े   
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....उदळीउदळीउदळीउदळी    

((((27031410401270314104012703141040127031410401) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    थोरग{ हाथोरग{ हाथोरग{ हाथोरग{ हाणणणण    
तालुकातालुकातालुकातालुका    रावेररावेररावेररावेर    

िजिजिजिज....पपपप....क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वानोळावानोळावानोळावानोळा    
((((27151611001271516110012715161100127151611001) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    वानोळावानोळावानोळावानोळा    तालुकातालुकातालुकातालुका    

माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

353353353353    
    

राहrल मरीबा वाघमारेराहrल मरीबा वाघमारेराहrल मरीबा वाघमारेराहrल मरीबा वाघमारे    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . खामखेडेखामखेडेखामखेडेखामखेडे            तालुकातालुकातालुकातालुका    

धरणगावधरणगावधरणगावधरणगाव    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . सावरखेडसावरखेडसावरखेडसावरखेड    ((((27151608901271516089012715160890127151608901) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसंदखेडिसंदखेडिसंदखेडिसंदखेड    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
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    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

354354354354    
    

वाघमारे अिनलकुमार गंगाधरवाघमारे अिनलकुमार गंगाधरवाघमारे अिनलकुमार गंगाधरवाघमारे अिनलकुमार गंगाधर    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . कालगावकालगावकालगावकालगाव        तालुकातालुकातालुकातालुका    

कराडकराडकराडकराड    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . सावरखेडसावरखेडसावरखेडसावरखेड    ((((27151608901271516089012715160890127151608901) ) ) ) 

क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िसंदखेडिसंदखेडिसंदखेडिसंदखेड    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

355355355355    
    

अखतरी बेगम  मअखतरी बेगम  मअखतरी बेगम  मअखतरी बेगम  म....नवाजनवाजनवाजनवाज    
उदू उदू उदू उदू     श\बोलीश\बोलीश\बोलीश\बोली    ((((27150302703271503027032715030270327150302703))))क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

बारडबारडबारडबारड        तालुकातालुकातालुकातालुका    मदुखेडमदुखेडमदुखेडमदुखेड    
केकेकेके....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . वाजेगाववाजेगाववाजेगाववाजेगाव((((27150108201271501082012715010820127150108201) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    

वाजेगाववाजेगाववाजेगाववाजेगाव    तालुकातालुकातालुकातालुका    नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

356356356356    
    

फहीम बेगम स}यद अ�दलु खादरफहीम बेगम स}यद अ�दलु खादरफहीम बेगम स}यद अ�दलु खादरफहीम बेगम स}यद अ�दलु खादर    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाळाशाळाशाळाशाळा    उदू उदू उदू उदू     

भोकरभोकरभोकरभोकर((((27151100919271511009192715110091927151100919))))क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    कUयाकUयाकUयाकUया    
भोकरभोकरभोकरभोकर    तालुकातालुकातालुकातालुका    भोकरभोकरभोकरभोकर    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िबलालिबलालिबलालिबलाल    नगरनगरनगरनगर    उदू उदू उदू उदू     भोकरभोकरभोकरभोकर    
((((27151100941271511009412715110094127151100941) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    ब\बरब\बरब\बरब\बर        तालुकातालुकातालुकातालुका    

भोकरभोकरभोकरभोकर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

357357357357    
    

साहबेा जमाल महमद सिलमसाहबेा जमाल महमद सिलमसाहबेा जमाल महमद सिलमसाहबेा जमाल महमद सिलम    
िजिजिजिज. . . . पपपप. . . . हाहाहाहा. . . . करखलेीकरखलेीकरखलेीकरखलेी    ((((उदु उदु उदु उदु     

माd यमाd यमाd यमाd यमममम)()()()(27151002604271510026042715100260427151002604))))क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
िचकनािचकनािचकनािचकना    तातातातालुकालुकालुकालुका    धमा बादधमा बादधमा बादधमा बाद    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....उदू उदू उदू उदू     स}यदस}यदस}यदस}यद    नगरनगरनगरनगर    खाजाखाजाखाजाखाजा    
((((27151100942271511009422715110094227151100942) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    भोसीभोसीभोसीभोसी    तालुकातालुकातालुकातालुका    

भोकरभोकरभोकरभोकर    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

358358358358    
    

गजाला जबीन अ� दुगजाला जबीन अ� दुगजाला जबीन अ� दुगजाला जबीन अ� दुलगणीलगणीलगणीलगणी    
िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाळशाळशाळशाळ    िसरजखोडिसरजखोडिसरजखोडिसरजखोड    
((((उदु उदु उदु उदु )()()()(27151004602271510046022715100460227151004602))))क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
बाळापरुबाळापरुबाळापरुबाळापरु    तालुकातालुकातालुकातालुका    धमा बादधमा बादधमा बादधमा बाद    

िजिजिजिज....पपपप....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा. . . . िसरजखोडिसरजखोडिसरजखोडिसरजखोड        ((((उदु उदु उदु उदु     ) ) ) ) 
((((27151004602271510046022715100460227151004602) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    बाळापरुबाळापरुबाळापरुबाळापरु    तालुकातालुकातालुकातालुका    

धमा बादधमा बादधमा बादधमा बाद    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

359359359359    
    

नसुरत अबंरीन  जलील अहमेदनसुरत अबंरीन  जलील अहमेदनसुरत अबंरीन  जलील अहमेदनसुरत अबंरीन  जलील अहमेद    
समतानगरसमतानगरसमतानगरसमतानगर((((27150200415271502004152715020041527150200415))))क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    
कUयाकUयाकUयाकUया    अधा परूअधा परूअधा परूअधा परू    तालुकातालुकातालुकातालुका    अधा परूअधा परूअधा परूअधा परू    

िजिजिजिज. . . . पपपप. . . . हाहाहाहा.  .  .  .  करखेलीकरखेलीकरखेलीकरखेली        ((((उदु उदु उदु उदु     माd यमाd यमाd यमाd यमममम) ) ) ) 
((((27151002604271510026042715100260427151002604) ) ) ) क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    िचकनािचकनािचकनािचकना    तालुकातालुकातालुकातालुका    

धमा बादधमा बादधमा बादधमा बाद    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.



वाचावाचावाचावाचा    1 महारा	 
 िज हा प�रषद सेवा (सेवा�वेश) िनयम १९६७  

    २ शासन िनण य !मांक िजपब-४८१७/�.!.७/आ+ था-१४/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २७/०२/२०१७ 

    ३ शासन परूकप: !मांक िजपब-४८१९/�.!.३७३/आ+ था-/२५-मझ बान पथ,बांधकाम भवन,फोट  मुंबई-४००००१ िदनांक २८/०५/२०१९ 

    ४ मा अवर सिचव, <ामिवकास िवभाग, मबुई यांचे प: ! िजपब४८१९/� ! २३४/आ+ था-१४  िदनांक १८/०६/२०१९ 

    ५ िश>क बदली समपदुेशन िदनांक ०१/०७/२०१९ इितवDृ त. 

जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ––––        ०६०६०६०६////०७०७०७०७////२०१९ २०१९ २०१९ २०१९     

आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

360360360360    
    

अUसारी िफरदोसजहा महमद फाcकअUसारी िफरदोसजहा महमद फाcकअUसारी िफरदोसजहा महमद फाcकअUसारी िफरदोसजहा महमद फाcक    
क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

ऊदु ऊदु ऊदु ऊदु ((((27151605722271516057222715160572227151605722))))क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    
तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    ऊदु ऊदु ऊदु ऊदु     ((((27151605722271516057222715160572227151605722) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.
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जा.!./िज पनां/िशअ-�ा/�ा-१ब/४०४०४०४०३०३०३०३०/२०१९ 
काया लय िश>ण िवभाग (�ा.) िज.प. नांदडे 
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आदशेआदशेआदशेआदशे    
 उपरोH त संदभIय ! २  शासन आदशेानसुार िश>कांJ या बद या बाबत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  ! ३ 

शासन परुकप:ानसुार िज हा प�रषदJे या िश>कांJ या िज हाअतंग त बदयासाठी सधुा�रत धोरण िनिKत करL यात आलेले आह.े संदभ  

! ४ शासन प:ाNारे िज हाअतंग त बदली बाबतJया प:ातील अन ु! १ ते ७ नसुार काय वाही करL याबाबत िनदOश �ाP त आहते. 

D यानसुार िश>कांचे संगणकQय बदली �!Qया पणु  झा यानतंर िज हाअतंग त बदलीबाबत समपदुशेन घLे यात आले व सव  

सबंधीताJया िनवडीनसुार खालील �माण ेपद+ थापना दLे यात येत आह.े 

अअअअ....!!!!    िश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाविश>कांचे नाव    काय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळाकाय रत शाळा    
या आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वया आदशेाU वये ये ये ये पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली पद+थापनेने िदलेली 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    
    

361361361361    
    

मोहहमद मजुमीलोदीन मोहहमद मजुमीलोदीन मोहहमद मजुमीलोदीन मोहहमद मजुमीलोदीन 
मोमोमोमो....मजुोफरोदीनमजुोफरोदीनमजुोफरोदीनमजुोफरोदीन    

क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    
ऊदु ऊदु ऊदु ऊदु ((((27151605722271516057222715160572227151605722))))क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

तालुकातालुकातालुकातालुका    माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    

क\क\क\क\ ....�ा�ा�ा�ा....शाशाशाशा....माहrरमाहrरमाहrरमाहrर    ऊदु ऊदु ऊदु ऊदु     ((((27151605722271516057222715160572227151605722) ) ) ) 
क\ ]क\ ]क\ ]क\ ]    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    तालुकातालुकातालुकातालुका    माह�रमाह�रमाह�रमाह�र    

अटी व शतIअटी व शतIअटी व शतIअटी व शतI    
१ संदभIय शासन िनण यातील संदभ  ! २ नसुार म_ुा ! (५) (III) नसुार आपणांस शाळेवर उपि+थत होणे बंधनकारक आह.े 
२ बदलीने पद+ थापना िदले या िश>कांना या आदेशाJ या तारखेपासनु काय मHु त करL यात येत आह.े 
३ सबंधीतांनी केले या िवनंती�माणे व सादर केलेली कागदप:े सD य आहते, असे समजनु बदली करL यात येत आह.े 
४ बदलीसाठी भरलेली मािहती व �D य> सादर केलेली कागदप:े चकुQची आढळ यास, सबंधीतांची बदली र_ करL यात येऊन सबिधता िवcd द 

िश+ तभंगाची कारवाई �+ तािवत करL यात येईल. 
५ सबंधीत उपिश>क/पदवीधर िश>क/मुe याd यापक नवीन शाळेवर cज ु झा याबाबतचा अहवाल D या शाळेJ या मeु याd यापकाने गटिश>ण 

अिधकारी यांJ यामाफ त मeु य काय कारी अिधकारी यांJ याकडे सादर करावा. 
६ बदली झाले या उपिश>क/पदवीधर िश>क/मeु याd यापक यांनी िविहत कालावधीत बदलीने िनयHु ती िदले या शाळेवर हजर न झा यास असे 

िश>क िश+ तभंग िवषयक कारवाईस पा: ठरतील. 
७ आंतरिज हा बदलीने उपि+थत झाले या िश>कांचे वेतन या िज हयात उपि+थत झा याचा िदनांकापासनु अदा कराव.े 
८ इतर िज हा प�रषदेकडे येणा-या िश>कांकडे असले या कोणD याही �कारची थकबाकQJ या वसलुीस िज हा प�रषद नांदेड जवाबदार राहणार 

नाही. 
९ आंतर िज हा बदली िवनंतीनसुार अस याने कोणतेही भD ते व पद<हण अवधी अनfेुय असणार नाही. 
१० आंतर िज हा बदली िवनंती अस याने या िज हा प�रषदेमd ये उपि+थत होतांना D याची िनयHु ती �वगा चे आदेश व मागासवगIय �वगा तील 

अस यास जातीचे वधैता �माणे सादर करणे बंधकनकारक रािहल. अथवा शासन िनण य िदनांक २४/०४/२०१७ मधील अट ! ९.४ मधी १३ 
नसुार ६ मिहL याचा कालावधीत जात पडताळणी �माणप: सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

११ नांदेड िज हा प�रषदेचे िनयम व अटी तसेच या बाबत शासनाचे वेळोवेळी िनग िमत आदेश संबिधतावर  बंधनकारक रािहल. 
१२ सबंधीत िश>क नांदेड िज हा प�रषदेकडे h या िदनांकापासनु उपि+थत होईल D या िदवसापासनु D याची सेवा जे	 ठता धरL यात येईल. 
१३ सबंधीत िश>काJ या नावावर इतर िज हा प�रषदेJ या भ.िन.िन /DCPS J या खाD यात जमा असलेली रH कम या िज हा प�रषदे अंतग त + वतं: 

खाते उघडुन वग  करLयात येईल. 
१४ सबंधीत िश>क यांचे शासन िनण य िदनांक २४ एि�ल २०१७ J या प�रप:कातील अटीची पतु ता के याची खा:ी के यानंतरच िदले या 

पद+ थापनेJ या िठकाणी उपि+थती बाबत काय वाही करL यात येईल अU यथा सदरील आदेश र_ समजL यात येईल. 
१५ सबंधीत िश>कांनी सादर केलेले वnैिकय �माणप: खोटे आढळुन आ यास, सबंधीताJ या िवcd द िश+ तभंगाची काय वाही करL यात येईल. 

 
मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी काय कारी काय कारी काय कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

                                +थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा+थळ �त मा. . . . मeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असेमeुय काय कारी अिधकारी यांचे +वा>री असे....                        िज हा प�रषद, नांदडे. क�रताक�रताक�रताक�रता    
    

    

�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी�ितिलपी    ::::----    सबंधीतांना मािहती+तव व योpय Dया काय वाही+तव.    
१ मeु य काय कारी अिधकारी, िज हा प�रषद. 
२ मeु य लेखा व िवD त लेखा अिधकारी िज हा नांदेड. 
३ िश>णािधकारी (�ा) िज हा प�रषद. सबंिधत. 
४ गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
५ गटिश>णािधकारी, पंचायत सिमती. सबंिधत. 
६ मeु याd यापक / सबंिधतास.             +वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत+वा>रीत////----     

मeु यमeु यमeु यमeु य काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी काय कारी अिधकारी    
िज हा प�रषद, नांदडे.

 


