
  
सदंभः- १.शासन िनणय ाम िवकास िवभाग शासन िनणय मांक िजपब-४१४/ . .११२/आ  था-१४ िद. १५ मे २०१४. 
 २.महारा   शासन ाम िवकास िवभाग शासन शु  दीप क मांक िजपब-४१४/ .क.-११२/आ  था-१४ मं ालय, मुंबई िदनांक ०२ जलैू २०१४. 
 ३.महारा   शासन ाम िवकास िवभाग शासन शु  दीप क मांक िजपब/४८१६/ . .१३६/आ  था-१४ मं ालय, मुंबई िद. ०२ जाने.२०१७. 
 ४.महारा   शासन ाम िवकास िवभाग शासन परुक प  मांक िजपब४८१७/ १२८/आ  था-१४ मं ालय, मुंबई िदनांक ०७ माच २०१९. 
 ५.महारा  शासन सामा य शासन िवभाग शासन िनणय .एसआर ही-२०२१/ . -२०/काया-१२िदनांक ९ जलुै २०२१. 
 ६.उप सिचव ाम िवकास िवभाग, म.शा. यांचे प   सकं ण २०२१/  ५८९/आ  था –१४ िद. १४.०७.२०२१ 
 ७.या कायालयाचे िदनांक ३१.०५.२०२१ रोजीचे अिंतम वा  त  य सेवा जे  ठता यादी िदनांक २५.०७.२०२१ 
 ८.िदनांक ३०.०७.२०२१  रोजी झालेले  समपुदेशन. 

   जा. ./िजपना/ंिशअ/ ा-१९/ ३५०९/२०२१ 
   कायालय, नांदडे िज  हा प रषद,नांदडे 
   िदनांकः -   ३०/०७/२०२१. 

आदेश 
 याअथ  उपरो  त संदभ .(०१) व (०६) अ  वये शासन िनणयात नमदू केले  या तरतदूीनुसार नांदडे िज हा प रषद िश ण िवभाग ( ा.) 
अतंगत मा यिमक िश क या सवंगातील कमचा याचंी वा  त  य सेवा जे  ठता यादी संदभ .(०७) नुसार िस  द क न  यातील बदली पा  
कमचा यांच े समपुदशेन िदनांक ३०.०७.२०२१ रोजी घे  यात आल.े सदर समपुदशेनात  यां  याकडून िवक  प घेवून  यां  या मागणी माणे र  त 
पदावर पद  थापना दणेे बाबत िवनंती केली आहे.  
  याअथ  मी मु  य कायकारी अिधकारी,िज  हा प रषद नांदडे संदभ मांक (०१)  या शासन िनणयानुसार ा  त अिधकाराचा वापर क न 
खालील प रिश  टात नमदू मा यिमक िश क यांची  यांच ेनावासमोर दशिवले  या िठकाणी शासक य / िवनंती कारणाव न बदली करीत आह.े 

प रिश  ट 

अ. ं  मा  यिमक  िश काचे नाव  कायरत िठकाण मा  यम िवषय बदलीचा कार पद  थापनेने िदलेली  शाळा 

सोबत  बदलीचे प रिश  ट  ं ००१ ते   ०३७ जोडले  आहे. 
 

::अटी व शत  :: 
१. वरील प रिश  टात नमूद कमचा-याची बदली शासक य कारणाव न कर  यात आली असेल तर  यानंा बदली वास भ  ता अनु ेय राहील.   
२. संबिंधत कमचा यास  बदली  या िठकाणी ज ूहोणसेाठी िद .30.07.2021 रोजी म  या होनंतर या आदेशा  दारे कायमु  त कर  यात येत आह.े मा  सं बंिधत कमचा-

यां  या पदाचा अित र  त कायभार आव  यकतेनुसार इतर कमचा यांकडे सोपिव  याबाबतची कायवाही सबंं िधत कायालय मुख यांनी करावी.  
३. कायालय मुख यांना दवेनू सुिचत कर  यात येते क , बदली झाले  या कमचा यांचे वेतन व भ  ते िदनांक 31.07.2021 पयतचे मूळ पद थापने या िठकाणाहन अदा 

कर यात यावेत व िदनाकं 01.08.2021 पासूनच ेवेतन व भ  ते बदली न ेपद  थापना िदले या कायालयातनू काढ  यात यावेत. अशा कमचा याचंे वेतन व भ  ते िदनांक 
31.07.2021 नंतरच ेबदली हो  या  या पुव  या मळू कायालयातनू काढ  यास  याची जबाबदारी संबंिधत कायालय मखु व आहरण व संिवतरण अिधकारी यांची 
राहील याची न द  यावी.  

४. बदली कमचा याचा संपणू पदभार  थािनक  यव  था क न अ  य कमचा याकडे सुपूद क न पदभार यादीसह संबंिधत कायालयास सादर करावा.  
५. सदर आदशेाचे पालन ज ेकमचारी करणार नाहीत  यां  या िव  द िश  तभगं िवषयक कायवाही कर  यात येईल याचंी न द यावी. 

वा रीत/- 
( वषा ठाकुर - घुगे भा से) 

मु  य कायकारी अिधकारी, 
िज  हा प रषद नांदडे क रता 

ितलीपी, 
1.मु  य लेखा व िव  त अिधकारी िज  हा प रषद नांदडे यांना मािहती तव.  
2.उप मु य कायकारी अिधकारी (सा) िज हा प रषद नांदडे यांना मािहती तव. 
3.गट िवकास अिधकारी, पंचायत सिमती संबंिधत यांना कायवाही तव व अनपुालना तव. 
4.गटिश ण अिधकारी, पंचायत सिमती  सबंं िधत यांना कायवाही तव व अनुपालना तव. 
5. मु या यापक संबंधीत 
6.संबं िधतास अनपुालना तव. 

            

                                                                                                        मु  य कायकारी अिधकारी 
थळ त मा. मु.का.अ. यांची वा री अस.े        िज  हा प रषद नांदडे क रता 

 



  

साव ीक बदली २०२१ प रिश  - अ (०१ ते ३६ ) 

अ. ं  
मा  यिमक  िश काचे 

नाव  
कायरत िठकाण मा  यम िवषय 

बदलीचा 
कार 

पद  थापनेने िदलेली  िजपहा 

1 ु रकर देिवदास साय  ना 
िज.प.हा.जारीकोट /  
धमाबाद 

मराठी सा.शा  शासक य िज.प.हा. पाड बोधडी /  िकनवट 

2 गोरे  वषा  गौतमराव 
िज.प.हा.िकनवट (मुल चे) /  
िकनवट 

मराठी िव ान शासक य िज.प.हा. येळेगाव /  अधापरु 

3 डहाळे सुधीर बालाजी  
िज.प.हा. (मुलांच)े 
विजराबाद नां देड /  नां देड 

मराठी इं जी शासक य िज.प.हा. िशवणी /  िकनवट 

4 ठमके   सरेुखा गणपतराव   िज प हा तामसा  /  हदगाव मराठी िहंदी शासक य िज.प.हा. बोधडीबु  /  िकनवट 

5 
कछवे बालासाहेब 
मारोतराव  

िज.प.हा. (मुलांच)े 
विजराबाद नां देड /  नां देड 

मराठी िहंदी शासक य िज.प.हा. िशवणी /  िकनवट 

6 
च हाण  बापूराम  
मोतीराम 

िज.प.हा. मांडवी /  िकनवट मराठी इं जी शासक य 
िज.प.हा. (मुलांच)े विजराबाद 
नांदेड/ नांदेड 

7 
बुरकुले  बाजीराव  
नारायण 

िज.प.हा. बोधडी /  िकनवट मराठी इं जी शासक य िज.प.हा. तामसा /  हादगाव 

8 
म मवार  ल मण  
गंगाराम 

िज.प.हा. िशवणी /  
िकनवट 

मराठी िहंदी शासक य िज.प.हा. शहापरू /  देगलुर 

9 ताटे  माधव  जळबा िज.प.हा. बोधडी /  िकनवट मराठी िव ान शासक य िज.प.हा. कलबंर /  लोहा 

10 
भोजनकर  ानकुमार  
पु षो मराव 

िज.प.हा. िशवणी /  
िकनवट 

मराठी गिणत शासक य िज.प.हा. अधापरू /  अधापरु  

11 जाधव माधव बळीराम 
िज.प.हा.मु माबाद /  
मुखेड 

मराठी सा.शा  शासक य िज.प.हा. इ  लापरू /  िकनवट 

12 कदम  अशोक  बाबरुाव िज.प.हा.कोसमेट /  िकनवट मराठी िव ान शासक य िज.प.हा. िकनी /  भोकर 

13 िशंद ेबाब ूअमतृराव 
िज.प.हा.धमाबाद /  
धमाबाद 

मराठी इं जी शासक य िज.प.हा. बोधडी /  िकनवट 

14 ब े  उ वला  बाबाराव 
िज.प.हा. पाड -बोधडी (ख)ु 
/  िकनवट 

मराठी िव ान शासक य िज.प.हा. लोहगाव /  िबलोली 

15 कागणे  सजंय  माधवराव िज.प.हा. मांडवी /  िकनवट मराठी गिणत शासक य िज.प.हा. लोहा /  लोहा 

16 
खानसोळे िव ा 
क डीबाराव  

िज प हा हदगाव /  हदगाव  मराठी गिणत शासक य िज.प.हा. िशवणी /  िकनवट 

17 ध ड े िजते   कारभारी 
िज.प.हा. कामारी /  
िहमायतनगर 

मराठी िव ान शासक य 
िज.प.हा. पाड -बोधडी (ख)ु /  
िकनवट 

18 
धेांगडे िशवशंकर 
पां डुरंगराव 

िजपहा (अन)ु िपपंळगाव म  
/  अधापरू  

मराठी सा.शा  शासक य िज.प.हा. कोसमेट /  िकनवट 

19 इदुं रकर    िदनेश  िस ाम  िज प हा तामसा  /  हदगाव  मराठी सा.शा  शासक य िज.प.हा. िशवणी /  िकनवट 

20 
बो लावार  बालाजी 
गंगाराम 

िज.प.हा.बारड /  मुदखेड मराठी सा.शा  शासक य िज.प.हा. मांडवी /  िकनवट 

21 
दरब तवार अ ण 
नागनाथराव 

िज.प.हा. मुल चे मखेुड /  
मुखेड 

मराठी िव ान शासक य िज.प.हा.कोसमेट /  िकनवट 

22 जाधव परसराम बाबूलाल िज प हा आ ी  /  हदगाव मराठी इं जी  शासक य िज.प.हा. मांडवी /  िकनवट 

23 काळे िवजय िव णू िज.प.हा.मांजरम / नायगाव मराठी गिणत शासक य िज.प.हा. मांडवी /  िकनवट 

24 
गजलवार गोिवदं 
मोगलाजी 

िज.प.हा.सावरगाव /  मुखेड मराठी सा.शा  िवनंती िज.प.हा. खानापरू /  देगलुर 



  

अ. ं  
मा  यिमक  िश काचे 

नाव  
कायरत िठकाण मा  यम िवषय 

बदलीचा 
कार 

पद  थापनेने िदलेली  िजपहा 

25 िटकाणे  हाद  राजाराम 
िज.प.हा.िबलोली / 
िबलोली 

मराठी गिणत िवनंती िज.प.हा.मांजरम / नायगाव 

26 रामोड   बाबरुाव  ह मा त ु 
िज.प.हा.कंुडलवाडी /  
िबलोली 

मराठी सा.शा. िवनंती िज.प.हा. धमाबाद /  धमाबाद 

27 छपरे मारोती  राच पा िज.प.हा.मातुळ /  भोकर मराठी इं जी िवनंती िज.प.हा.धमाबाद /  धमाबाद 

28 पांचाळ गणेश शंकरराव िज प हा आ ी  /  हदगाव मराठी सा.शा  िवनंती िज.प.हा. वडपेुरी /  लोहा 

29 
जाधव उ वला 
कृ णाजीराव  

िज.प.हा.िव णपूरुी  /  नां देड मराठी मराठी िवनंती िज.प.हा. माळकौठा /  मुदखेड 

30 
अ लडवाड िहरामणी 
नरिसंग 

िज.प.हा.सावरगाव /  मुखेड मराठी इं जी िवनंती िज.प.हा. मुलांचे देगलरू /  देगलूर 

31 
बर उ ला   खाजा 
नाजीमो ीन 

िज.प.हा. शहापरू /  देगलूर मराठी इं जी िवनंती िज.प.हा. क  या मुखेड /  मुखेड 

32 जाधव धनाजी सोपानराव िजपहा पेठवडज /  कंधार मराठी इं जी िवनंती िज.प.हा.सावरगाव /  मुखेड 

33 उषलवार  गंगाधर  गंगाराम िज.प.हा.मातुळ /  भोकर मराठी गिणत िवनंती िज.प.हा. जारीकोट /  धमाबाद 

34 
इलतेपोड अशोक  
भुमारेड्डी  

िज.प.हा.भोकर /  भोकर मराठी सा.शा  िवनंती िज.प.हा.जारीकोट /  धमाबाद 

35 
गोडाजी  बालाजी  
शंकरराव 

िज.प.हा.जवळगाव /  
िहमायतनगर 

मराठी इं जी िवनंती िज.प.हा. शहापरू /  देगलूर 

36 गडपवार  ाने र ल मण िज.प.हा. जाहर /  मुखेड मराठी मराठी िवनंती िज.प.हा. करडखेड /  देगलूर  

37 जबीन बेगम शेख कासीम 
िज.प.हा. िहमायतनगर / 
िहमायतनगर 

उदु गिणत िवनंती 
िज.प.हा. इतवारा सौ. याि मन बान ु

यां या पदो तीने र  होणा-या 
पदावर 

 
            

                                                                                                        

           मु  य कायकारी अिधकारी 
थळ त मा. मु.का.अ. यांची वा री अस.े        िज  हा प रषद नांदडे क रता 

 


