
 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

1 
बालाजी  माधवराव  

अ पतवार 
बीड ा.शा.शहाजी नगर/ 

िव  णुनगर / नां देड 18.03.2000 ST संवग -1 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

2 
शंकर  पु षो म  

महादावाड 
जालना ा.शा.असरजन/ 

िव  णुनगर/ नां देड 13.10.2003 ST संवग -1 13.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

3 रंगराव  कंुडिलक   िपंपळे परभणी ा.शा. खरब/ अधापूर/ 
अधापूर 27.10.2004 ST संवग -1 02.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 
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     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

4 सनुीता  नारायण  ऐ लोड बीड ा.शा.वाघाळा/ 
िव  णुनगर / नां देड शहर 22.08.2005 ST संवग -1 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

5 
िणता  राजाराम  

भालेराव 
को हापूर िज.प. ा.शा. बेरळी 

ख.ु/ ॅच लोहा/ लोहा 13.11.2006 SC संवग -1 20.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
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     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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6 सजंय  साय ना  ग वार बीड िज.प. ा.शा. अतकुर/ 
र  नाळी/ धमाबाद 26.11.2007 ST संवग -1 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

7 
उ वला  मािणकराव  

लोलमवाड 
बीड ा.शा.इिंदरा तांडा/ 

िसडको/ नां देड 25.02.2008 ST संवग -1 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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8 
सिवता  बालाजीराव  

मारकवाड 
पुणे 

िज.प. ा.शा जनता 
कॉलोनी  क  या 

िहमायतनगर / 
िहमायतनगर 

02.01.2009 ST संवग -1 08.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

9 
अनसुया  केशवराव  

तमुलवाड  
बीड ा.शा.सायाळ /तरोडा 

(बु)/ नां देड 06.01.2009 ST संवग -1 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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10 
सिवता  सभंाजी  

तुंबलवाड 
बीड 

िज.प. ा.शा. 
काठेवाडी/ हो ल/ 

देगलूर 
09.01.2009 ST संवग -1 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

11 सं ाम  तकुाराम  वाघमारे  नं दु रबार ा.शा.िचखली/ िनळा/ 
नां देड ामीण 15.07.2010 SC संवग -1 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

12 भागवत  सटवा  सनेुवाड औरंगाबाद िज.प.हा. मालेगांव/ 
कामठा/ अधापूर 24.02.2011 SC संवग -1 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

13 
अचना   नारायण  

सोनट के 
परभणी 

ा.शा.ब ढार तफ 
हवेली/ चौफाळा/ 

नां देड ामीण 
03.05.2011 SC संवग -1 01.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

14 
गोपाळ ह लाजी  
राजेबोईनवाड 

जालना 
ा.शा.नागापूर/ 

वाजेगाव/ नां देड 
ामीण 

13.10.2003 ST संवग -1 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

15 मंजषुा  जग नाथ  दलेुवाड  अहमदनगर के. ा.शा. बाहदरपुरा / 
बहादरपूरा / कंधार 16.06.2004 ST संवग -1 08.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

16 ल मी  गंगाधरराव  मोरे जालना ा.शा.मुजामपेठ नवे/ 
वसरणी/ नां देड 18.07.2011 ST संवग -1 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

17 
गफुराना यासमीन   
अ दलु सलीम  

औरंगाबाद ा.शा.गाडीपुरा मलुी/ 
चौफाळा /नां देड 12.08.2014 OBC संवग -1 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

18 सजंय   धनंजयराव  जोशी िहंगोली ा.शा.मालवाडा / 
माहर/ माहर 23.07.1997 OPEN संवग -२ 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

19 अिनता  शामराव  मडके परभणी िज प हा इ लापुर/ 
िभसी/ िकनवट 31.07.2004 ST संवग -२ 01.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

20 इरशाद  इ ाहीम  पां डे औरंगाबाद 
िज प ा शा. 

सावरकरनगर/ िभसी/ 
िकनवट 

06.02.2006 OPEN संवग -२ 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

21 शंकर  भ ू तोटेवाड उ मानाबाद िज प ा शा. वाळक  
बु/ िभसी /िकनवट 15.06.2007 ST संवग -२ 15.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

22 
हणमंत  ल मणराव  

गंठोड 
उ मानाबाद 

िज प ा शा. राम णा 
नाईक ताडंा/ त टबा/ 

िकनवट 
04.10.2007 ST संवग -२ 14.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

23 
सनुीता  मोहनराव  

सरुोडवार 
बीड 

िज प के. ा शा. 
कोसमेट /कोसमेट/ 

िकनवट 
26.11.2007 ST संवग -२ 05.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

24 साईनाथ  ल मन  दारमोड जालना ा.शा.पापलवाडी/ 
लखमापूर/ माहर 26.11.2007 ST संवग -२ 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

25 
कलावती  सायलु  

बचुलवार  
लातूर ा.शा.मालवाडा/  

माहर/ माहर 06.02.2008 ST संवग -२ 08.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

26 
व पा  िसधे र  

दम यावार 
लातूर 

िज प के. ा 
शा.कमठाला/ 

कमठाला/ िकनवट 
16.02.2008 ST संवग -२ 08.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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27 िवजय  आनंदराव कुमरे सोलापूर 
िज प ा शा.िचखली 

ख/ु िचखली (बु)/ 
िकनवट 

14.10.2008 ST संवग -२ 23.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

28 
सतीश  िव लराव   

कोनेरी 
औरंगाबाद िज प के. ा शा. िभसी/ 

िभसी/ िकनवट 17.12.2008 ST संवग -२ 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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29 
िशवकला  गंगाधर  

मु ेपोड  
बीड ा.शा.पापलवाडी/ 

लखमापूर/ माहर 06.01.2009 ST संवग -२ 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

30 
ि यंका  हनमंतराव  

वाकडे 
बीड 

िज प ा शा. नं दगाव 
तां डा/ जलधारा/ 

िकनवट 
07.01.2009 ST संवग -२ 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

31 ि या  तकुाराम  गोडबोले  बीड ा.शा.वडरपुरा/ माहर/ 
माहर 12.01.2009 SC संवग -२ 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

32 गणशे  शंकर  यलपलवाड बीड 
िज प के. ा शा. 

कोसमेट/ कोसमेट/ 
िकनवट 

06.03.2009 ST संवग -२ 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

33 
ि यदशनी  मारोतीराव  

मुंडकर 
जालना 

िज प के. ा शा. 
कोसमेट/ कोसमेट/ 

िकनवट 
12.07.2010 OPEN संवग -२ 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

34 
िश पा  सखारामराव  

धवसे 
िहंगोली ा.शा.लखमापुर तां डा/ 

लखमापूर/ माहर 04.09.2010 SC संवग -२ 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

35 
राजाराम  अशोक  

बचलवाड 
जालना िज प ा शा. सेवादास 

तां डा/ िशवणी/ िकनवट 07.07.2011 ST संवग -२ 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

36 उदगीरे  व पा िपराजी सोलापूर 
िज प ा शा. 

तोटंबागाव /त टबा / 
िकनवट 

30.04.2012 ST संवग -२ 23.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

37 
िशतल  िकशनराव  

पाटील 
नािशक िज प ा शा.गोकंुदा 

/नयाकॅ  प/ िकनवट 11.08.2014 SC संवग -२ 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

38 
ल मण  शंकरराव  

अनपलवार 
लातूर िज प ा शा. द नगर 

/अ  पारावपेठ/ िकनवट 19.08.2017 ST संवग -२ 08.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

39 
सलुोचना   गणपतराव  

बेलेवाड 
परभणी िज प ा शा. रठा/ 

जलधारा /िकनवट 26.06.1995 ST संवग -२ 01.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

40 
कांबळे  कुमार मुंजाजी 

भीमराव 
सातारा िज प ा शा. वाळक  

ख/ु कोसमेट/ िकनवट 22.06.2007 SC संवग -२ 22.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

41 
मीना ी  भमू ना  

कासलोड 
बीड 

िज प ा शा. दयाळ 
धानोरा/ िशवणी/ 

िकनवट 
26.11.2007 ST संवग -२ 05.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

42 चेतन  वसतंराव  तोटावार  बीड 
िज प ा शा. 
मलकजाम/ 

अ  पारावपेठ/ िकनवट 
12.01.2009 ST संवग -२ 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

43 
गंगाधर  शंकरराव  

वदलुवाड  
बीड िज प ा शा. िचखली 

इ/ त टबा/ िकनवट 17.01.2009 ST संवग -२ 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 
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44 िवजया िशवदास  तरटे बीड िज प ा शा. थारा 
तां डा/ थारा/ िकनवट 19.01.2009 ST संवग -२ 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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45 
क पना  िव लराव   

भसूवेाड  
बीड िज प ा शा. परोटी 

तां डा/ िभसी/ िकनवट 26.05.2009 ST सवंग -२ 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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मोह मद जलील अहमेद  
मोह मद खलील अहमेद 

िहंगोली ा.शा.गिनमपुरा/ 
चौफाळा /नां देड 09.07.1998 OBC संवग -२ 19.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

47 नदीम  सलीम  अ सारी औरंगाबाद िज.प. ा.शा.उदु  क  या 
/ कंधार /कंधार 12.06.2006 OBC संवग -२ 07.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

48 
नजमु नीसा  इकबाल 

पाशा   मोमीन 
औरंगाबाद िज.प.उदू  भोकर/ क या 

भोकर /भोकर 05.01.2011 OBC संवग -२ 03.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
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     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

49 
खदुजेा बेगम  शेख महेबबू  

मोमीन 
औरंगाबाद िज.प.हा.तामसा/ 

तामसा /हदगाव 23.04.2011 OBC संवग -२ 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 
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50 सजंय  नागोराव सदुवेाड  बीड 
िज प ा शा. 

सोनवाडी/कोसमेट/िक
नवट 

16.06.1992 ST सवसाधारण-    पेसा 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

51 
भरूाबाई  िव लराव   

मेटकर 
बीड 

िज प ा शा. 
आनंदवाडी/नयाकॅ  प/

िकनवट 
19.06.1992 ST सवसाधारण-    पेसा 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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52 दऊेबाई  भरूाजी  ढाकरे  बीड 
िज प के. ा 

शा.जलधरा/जलधारा/
िकनवट 

19.06.1992 ST सवसाधारण-    पेसा 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

53 
िवनायक  सीताराम  

कुडमते 
उ मानाबाद 

िज प ा शा. 
सारखणी/दहेली/िकनव

ट 
09.08.1995 ST सवसाधारण-    पेसा 16.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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54 राज ू  तळुशीराम  आडे  परभणी 
िज प ा शा. धानोरा 

बे/बे  लोरी 
(धा)/िकनवट 

19.09.2001 ST सवसाधारण-    पेसा 01.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

55 खंडू   ल मन  डाके जालना 
िज प ा 

शा.झळकवाडी/िशव
णी/िकनवट 

23.06.2003 ST सवसाधारण-    पेसा 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

56 बाळू  काळबा  डवरे बीड 
िज प ा 

शा.भुलजा/ धानसांग
वी/िकनवट 

01.03.2004 ST सवसाधारण-    पेसा 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

57 घन याम  दवेराव  कोवे बीड 
िज प ा शा. 

शिनवारपेठ/ धानसांग
वी/िकनवट 

01.03.2004 ST सवसाधारण-    पेसा 05.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

58 िव ल  काळबा डवरे बीड िज प के ा शा. 
मां डवा/मां डवा/िकनवट 01.03.2004 ST सवसाधारण-    पेसा 05.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

59 
तळुिशराम योतीराम  

टेकाम 
जालना िज प ा शा. वडोली 

/कमठाला/िकनवट 20.07.2004 ST सवसाधारण-    पेसा 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

60 भसुारे शामराव रामराव सोलापूर 
िज प ा शा. 
झळकवाडी /  

िशवणी/िकनवट 
31.07.2004 ST सवसाधारण-    पेसा 23.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

61 सयुभान गुणाजी  खंदारे सातारा 
िज प ा शा. 
यदा/बे  लोरी 
(धा)/िकनवट 

02.08.2004 ST सवसाधारण-    पेसा 08.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

62 
परशरुाम  बाबाराव  

दशेमखु  
अहमदनगर 

िज प ा शा. 
िपं परी/बे  लोरी 
(धा)/िकनवट 

09.08.2004 ST सवसाधारण-    पेसा 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

63 
परमे र  गंगाराम  

गायकवाड 
परभणी 

िज प ा शा. 
पोतरेडडी/पाटोदा 

(ख)ु/िकनवट 
13.08.2004 ST सवसाधारण-    पेसा 02.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

64 गोिवंद  सीताराम  करहाळे उ मानाबाद िज प ा शा. 
परोटी/िभसी/िकनवट 13.04.2005 ST सवसाधारण-    पेसा 14.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

65 िनतीन  श ु न  कनाके उ मानाबाद िज प ा शा. फुलेनगर 
/पळशी/िकनवट 19.04.2005 ST सवसाधारण-    पेसा 14.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

66 द ा  देवराव  कोवे उ मानाबाद 
िज प ा शा. 

ल मीनगर/कनक ताडंा
/िकनवट 

04.07.2005 ST सवसाधारण-    पेसा 14.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

67 रामेशवर भ ूआ ाम  
िज प ा शा. 

नागझरी/मां डवा/िकनव
ट 

26.12.2005 ST सवसाधारण-    पेसा 23.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

68 सदंीप अमतृा भरुके  सोलापूर 
िज प ा 

शा.चापलानाईक 
तां डा/दहेली/िकनवट 

09.01.2006 ST सवसाधारण-    पेसा 23.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

69 परमे र  गणपती  बोडके औरंगाबाद 
िज प ा 

शा.माळबोरगाव/मारेगा
व (व)/िकनवट 

12.06.2006 ST सवसाधारण-    पेसा 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

70 सिंगता  नागोराव  मडावी  जालना िज प ा शा. 
खेरडा/घोटी/िकनवट 12.06.2006 ST सवसाधारण-    पेसा 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

71 खंदारे  किवता भजुाजी सोलापूर िज प ा शा. 
वझरा/दहेली/िकनवट 29.06.2006 ST सवसाधारण-    पेसा 23.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

72 
िशवाजी   रामा  

िपंपळेवाड 
उ मानाबाद 

िज प के. ा 
शा.दहेली/दहेली/िकनव

ट 
19.09.2006 ST सवसाधारण-    पेसा 14.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

73 रमाकांता  धनराज  पदोर उ मानाबाद िज प ा शा. 
िलंगी/पळशी/िकनवट 15.06.2007 ST सवसाधारण-    पेसा 14.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

74 उषा  यादवराव  मरुमरेु  उ मानाबाद िज प ा शा. परोटी 
ताडंा/िभसी/िकनवट 20.06.2007 ST सवसाधारण-    पेसा 14.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

75 भारत  तकुाराम  तोडसाम  सोलापूर 
िज प के ा शा.उमरी 

बाजार/उमरी 
(बा)/िकनवट 

02.08.2007 ST सवसाधारण-    पेसा 24.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

76 
गणशे  ल मणराव  

सकुंरवार 
औरंगाबाद 

िज प ा शा. 
सुभाषनगर /उमरी 

(बा)/िकनवट 
23.10.2007 ST सवसाधारण-    पेसा 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
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     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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77 दीपक  सुगंाजी कुडमेते बीड 
िज प ा शा. 

िसं दगीगाव/मोहपूर/िक
नवट 

26.11.2007 ST सवसाधारण-    पेसा 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

78 नागनाथ  भरुाजी  पोटे  बीड 
िज प ा शा. 

िसं दगीगाव/मोहपूर/िक
नवट 

26.11.2007 ST सवसाधारण-    पेसा 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
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     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

79 गणशे  मारोती  आतराम बीड 
िज प ा शा. 
रामपुर/उमरी 
(बा)/िकनवट 

30.11.2007 ST सवसाधारण-    पेसा 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

80 िदनेश  िसनाबाप ू तोटावार औरंगाबाद ा.शा.रामुनाईकतां डा/
करंजी/माहर 17.12.2008 ST सवसाधारण-    पेसा 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
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     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

81 केशव आ माराम  भरुके लातूर िज प ा शा. परोटी 
तां डा/िभसी/िकनवट 20.12.2008 ST सवसाधारण-    पेसा 08.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

82 
गजानन  ह रभाऊ  

िकरवले 
बीड ा.शा.मदनापुर / 

अंजनखेड/ माहर 09.01.2009 ST सवसाधारण-    पेसा 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 
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83 रामे र  िदगंबर  डूडूळे बीड 
िज प ा शा. 

िसं दगीगाव/मोहपूर/िक
नवट 

12.01.2009 ST सवसाधारण-    पेसा 05.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

84 मंगल काश  िमराशे बीड 
िज प ा शा. 

ग डखेडा/बे  लोरी 
(धा)/िकनवट 

12.01.2009 ST सवसाधारण-    पेसा 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

85 क हाळे दयु धन गंगाराम सोलापूर ा.शा.दहेगाव/वानोळा 
/माहर 13.01.2009 ST सवसाधारण-    पेसा 23.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

86 िवजय  रामराव  लोखं डे पुणे 
िज प ा 

शा. िचंचखेड/उमरी 
(बा)/िकनवट 

31.08.2009 ST सवसाधारण-    पेसा 02.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

87 िवशाल  द ा  डुकरे पुणे 
िज प ा 

शा. िचंचखेड/उमरी 
(बा)/िकनवट 

31.08.2009 ST सवसाधारण-    पेसा 02.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

88 सधुीर  गोिवंदराव  बोिथंग े पुणे 
िज प ा शा. 

जावरला/पाटोदा 
(बु)/िकनवट 

07.09.2009 ST सवसाधारण-    पेसा 30.08.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

89 
स यनारायण  मारोती  

लोखं डे 
औरंगाबाद 

िज प ा शा. 
नागसवाडी/बे  लोरी 

(धा)/िकनवट 
09.07.2010 ST सवसाधारण-    पेसा 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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90 द ा  मारोती  डुकरे जालना िज प ा शा. िसं दगी 
ताडा/मोहपूर/िकनवट 12.07.2010 ST सवसाधारण-    पेसा 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

91 रामदास  िव ंभर धमुाळे परभणी िज प ा शा. िसं दगी 
ताडा/मोहपूर/िकनवट 02.08.2010 ST सवसाधारण-    पेसा 01.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

92 कैलास   काश  िमराशे बीड ा.शा.भगवती/करजंी/
माहर 03.08.2010 ST सवसाधारण-    पेसा 07.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

93 राज ू  मारोती  झळके बीड 
िज प ा शा. 

कनक /कनक तां डा/िक
नवट 

05.08.2010 ST सवसाधारण-    पेसा 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

94 दादाराव  आनंदराव  दमुारे बुलढाना ा.शा.पाच दा 
/वानोळा /माहर 10.08.2010 ST सवसाधारण-    पेसा 16.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

95 शांत  तकुाराम  झरीवाड परभणी ा.शा.रामुनाईकतां डा/
करंजी/माहर 04.03.2011 ST सवसाधारण-    पेसा 01.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

96 िकशन  देवराव  टारपे परभणी 
िज प के. ा शा. 

कनक ताडंा/कनक तां
डा/िकनवट 

28.04.2011 ST सवसाधारण-    पेसा 02.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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97 परशरुाम  सदािशव  मडके  उ मानाबाद 
िज प के. ा शा. 

अ पारावपेठ 
/अ  पारावपेठ /िकनवट 

26.06.1992 ST सवसाधारण 16.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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98 
िशवाजी   कामाजी  

गायकवाड 
बीड ा.शा.शेकापुर /माहर 

/माहर 08.10.1992 ST सवसाधारण 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

99 सजंय  िनवृ ी  पपुलवाड  उ मानाबाद िज प ा शा. कंचली 
/िशवणी/ िकनवट 09.08.1995 ST सवसाधारण 14.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

100 
कािशनाथ  मोहनराव  

अटपलवार 
उ मानाबाद ा.शा.द मांजरी ताडंा/ 

माहर /माहर 09.08.1995 ST सवसाधारण 14.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

101 माधव  दशरथ  बोईनवाड उ मानाबाद ा.शा.द मांजरी/ माहर 
/माहर 09.08.1995 ST सवसाधारण 15.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

102 डुकरे  पुंजाराम  खंडोजी उ मानाबाद ा.शा.केरेाळी/ माहर 
/माहर 09.08.1995 ST सवसाधारण 23.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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िशवकुमार   िशवाजी  

गोपवुार 
बीड 

िज प ा शा. 
मारलागुं डा /त टबा 

/िकनवट 
11.08.1995 ST सवसाधारण 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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िज प ा शा. 

ग डेमहागाव /त टबा 
/िकनवट 

14.08.1995 ST सवसाधारण 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 
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105 बालाजी  िव ल  इरमवाड बीड िज प ा शा. दहेली 
तां डा/ दहेली /िकनवट 17.08.1995 ST सवसाधारण 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 
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     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 
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106 
गंगाधर  नागोराव  

पपुलुवाड  
बीड ा.शा.बोरवाडी 

/अनतंवाडी /माहर 17.08.1995 ST सवसाधारण 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

107 
जय ी   मारोतीराव  

पाळेकर 
जालना िज प ा शा. दगड 

वझरा /दहेली / िकनवट 04.08.1997 NT-B सवसाधारण 13.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 
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108 सनैाजी  सटवाजी  गारोळे बीड ा.शा.द मांजरी /माहर 
/माहर 12.09.1997 ST सवसाधारण 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

109 नागवुाड सतीश  पोशटटी  िहंगोली िज प ा शा. नागापुर/ 
पळशी /िकनवट 08.07.1998 ST सवसाधारण 19.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

110 बाब ू ल मण  पोशटी  जालना िज प ा शा.उनके र 
/उमरी/ (बा) िकनवट 28.02.2000 ST सवसाधारण 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

111 
मनोजकुमार  नामदवेराव  

मदवेाड 
जालना ा.शा.हनुमाननगर 

/अनतंवाडी /माहर 28.02.2000 ST सवसाधारण 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
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     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

112 
बालाजी   शंकरराव  

आकुलवार 
जालना ा.शा.वानोळा तां डा/  

वानोळा / माहर 29.02.2000 ST सवसाधारण 13.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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113 सरेुश   पोशटी पैडीवार  जालना िज प ा शा. रामनुाईक 
तां डा/ पळशी/ िकनवट 03.03.2000 ST सवसाधारण 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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114 
रवी  कानबाराव 

िक नरवाड 
लातूर 

िज प हास कुल 
मां डवी/ पळशी 

/िकनवट 
30.03.2000 ST सवसाधारण 08.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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मीरा  गोिवंदराव  

परोडवाड 
धुळे क. ा.शा. करंजी/ 

करंजी /माहर 26.11.2002 ST सवसाधारण 03.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
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     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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िशवाजी   नागनाथराव  

अंकमवार 
नािशक ा.शा.मुरली 

/लखमापूर /माहर 09.06.2003 ST सवसाधारण 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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सयुकांत   ल मणराव  

गोिवंदवार 
परभणी ा.शा.लोकरवाडी 

/करंजी /माहर 16.06.2003 ST सवसाधारण 01.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

118 सनुंदा   दशरथ  कांबळे जालना क. ा.शा.अंजनखेड 
/अंजनखेड /माहर 26.06.2003 SC सवसाधारण 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

119 िस ाथ  दौलतराव  पारडे जालना 
िज प ा शा. ज र 
तां डा /कनक ताडंा 

/िकनवट 
27.06.2003 SC सवसाधारण 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

120 
अचना  मि लकाजनु  

उमाटे 
वाशीम ा.शा.असोली/ आ  ट 

/माहर 20.12.2005 OPEN सवसाधारण 08.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

121 बसवे र  मारोती  मंगनाळे वाशीम ा.शा.असोली तां डा 
/आ  ट /माहर 19.01.2006 OPEN सवसाधारण 08.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

122 गौतम  िनवृ ी  वाघमारे जालना ा.शा.तां दळा/ 
हडसणी/ माहर 12.06.2006 SC सवसाधारण 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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123 
रिवराज  माधवराव  

जाधव 
बीड ा.शा.पापलवाडी 

/लखमापूर /माहर 12.01.2009 SC सवसाधारण 23.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

124 
पंचफुला  पुंडिलकराव  

घाटे 
बीड ा.शा.िहवळणी 

/लखमापूर /माहर 12.01.2009 SC सवसाधारण 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
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     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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125 शेषराव  खं डू  नरवटे नािशक ा.शा.पवनाळा वरचा / 
अनतंवाडी / माहर 15.01.2009 SC सवसाधारण 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
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ध मपाल  िव लराव   

होनसांगडे 
बीड ा.शा.द मांजरी ताडंा/ 

माहर/ माहर 06.03.2009 SC सवसाधारण 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
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ध मिकरण  िपराजी  

कोकण े
पुणे ा.शा.तां दळा /हडसणी 

/माहर 14.07.2010 SC सवसाधारण 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

128 सोनकांबळे मनोज यादव अहमदनगर क. ा.शा.वानोळा/ 
वानोळा / माहर 05.08.2010 SC सवसाधारण 23.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 
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129 िशवराज  िन ी  सोमवारे परभणी ा.शा.मां डवा/ वानोळा 
/ माहर 12.10.2010 SC सवसाधारण 02.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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130 सरेुश   शंकर  चाबकुसार परभणी ा.शा.मां डवा/ 
वानोळा/  माहर 28.10.2010 SC सवसाधारण 02.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 
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     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 
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131 
रजनीकांत  गंगाधर  

बनकर 
बीड 

िज प ा शा. िभकु 
नाईक ताडंा/ पाटोदा/ 

(बु) िकनवट 
15.12.2010 SC सवसाधारण 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

132 
काश   िवजय  
सोनकांबळे 

जालना 
िज प ा शा. म थरुा 
तां डा न.ं1/ खंबाळा 

/िकनवट 
01.01.2011 SC सवसाधारण 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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133 मह   िनवृ ीराव  कांबळे जालना िज प ा शा. नागापुर/ 
पळशी /िकनवट 01.01.2011 SC सवसाधारण 12.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

134 राहल  गंगाधर  वाघमारे औरंगाबाद क. ा.शा. करंजी 
/करंजी/ माहर 05.01.2011 SC सवसाधारण 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

135 गौतम गोिवंद भतुाळे परभणी ा.शा.पानोळा 
/वानोळा / माहर 29.04.2011 SC सवसाधारण 01.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

136 किपल  सोमाजी  कावळे परभणी ा.शा.भगवती/ करजंी 
/माहर 29.04.2011 SC सवसाधारण 02.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

137 िदलीप  माधव  फिकरे जालना ा.शा. आ ा तां डा/ 
आ  ट/ माहर 06.07.2011 SC सवसाधारण 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 
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138 
रिवकुमार  आडेल ू

गडचांदा 
परभणी ा.शा.भरकताडंा 

करंजी/ माहर/ 26.07.2011 SC सवसाधारण 02.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

139 अमोल  बाबरुाव  सयूवंशी परभणी क. ा.शा.हडसणी/ 
हडसणी/ माहर 26.07.2011 SC सवसाधारण 02.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

140 ाने र  हाद  यजने पुणे ा.शा.तां दळा ताडंा/ 
हडसणी/ माहर 20.08.2011 OBC सवसाधारण 07.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
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     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
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िशविलंग  गौराजी  

गायकवाड 
नािशक ा.शा.मनीरामथड/ 

करंजी /माहर 29.08.2011 SC सवसाधारण 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 
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142 सिचन  उ मराव  पतंग े जालना 
िज प ा शा. 

िपं पळशडा/ उमरी/ (बा) 
िकनवट 

30.08.2011 SC सवसाधारण 12.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

143 
बालासाहेब  नामदवेराव  

गवलवाड 
नािशक ा.शा.िदगडी ताडंा/  

अनतंवाडी / माहर 26.08.2014 SC सवसाधारण 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 
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144 ीती  ल मणराव  लोकडे नं दु रबार ा.शा.पापलवाडी/ 
लखमापूर /माहर 22.12.2014 SC सवसाधारण 03.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

145 ध मदीप िदगंबर  कावळे नािशक िज प ा शा. कोठारी 
िस/ पळशी/ िकनवट 09.03.2015 SC सवसाधारण 07.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 
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146 
मह   बाबरुाव  
आंबुलगेकर 

नािशक ा.शा.कतारिसंग तां डा/ 
अनतंवाडी / माहर 09.03.2015 SC सवसाधारण 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

147 िव ल  बंकटराव  ब रे अहमदनगर ा.शा.वझरा शे.फ./ 
वानोळा / माहर 11.06.2015 OBC सवसाधारण 07.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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148 ेता  आ पाराव  खोत अहमदनगर 
िज प के. ा 

शा.ख/ंबाळा/ खंबाळा 
िकनवट 

12.06.2015 OBC सवसाधारण 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

149 राजेश  िवण  धळुधज  धुळे ा.शा.गोकुळनगर /वाई 
बु /माहर 15.07.2015 SC सवसाधारण 07.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

150 चंदा  शंकरराव  गारोळे बुलढाना 
िज प के ा शा.उमरी 
बाजा/र उमरी (बा)/ 

िकनवट 
30.08.2016 SC सवसाधारण 16.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

151 ओम पंडीतराव  सयूवंशी पुणे ा.शा.तुळशी/  
अंजनखेड /माहर 02.01.2017 SC सवसाधारण 07.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

152 सीमा बेगम  शेख त यब अमरावती 

िज.प. ा.शा.नई 
आबादी / क या 
िहमायत नगर  
/िहमायत नगर 

30.06.2006 NT-B सवसाधारण 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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153 शबाना बेगम  शेख त यब अमरावती िज.प. क  या िकनवट / 
नया  कॅ प /िकनवट 30.06.2006 NT-B सवसाधारण 10.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 
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154 
अ दलु गिण अ दलु 

अिजज 
िहंगोली ा.शा.नवी आबादी/ 

माहर /माहर 13.06.2011 OBC सवसाधारण 09.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
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आयेशा अंजमु उजमा  

म.दबीर अहमेद 
िहंगोली क. ा.शा.माहर/ माहर 

/माहर 29.07.2011 OBC सवसाधारण 09.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 
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अकबरी अंजमु  अ दलु 

रउफ 
पुणे क. ा.शा.माहर/ माहर 

/माहर 09.08.2011 OBC सवसाधारण 07.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा, िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२     
         
       जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775  /२०२२ कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  आदेश  
               याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा, िज हा सवेा वेश िनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत 
होणा या िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते. सदंभ  २ या शासन िनणयानुसार  शासनाने ऑनलाईन सगंणक य णाली ारे ाथिमक िश क 
सवंग य बद या कर याकरीता व पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आहे . यात समपुदशेन प तीने िश कांना पद थापना देणबेाबत िनदश 
िदलेले आहते .संदभ  ३ नसुार शासनाकडून इतर िज हा प रषदांतनू नांदडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी 

ा  झालेली आहे .आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदेड येथे उपि थत झालेले 
आहते . 
              याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून 
आंतरिज हा बदली ारे नांदेड िज हा प रषदते उपि थत झालेले आहते यांचे  िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी समपुदशेन घे यात आले यात यांनी 
पसतंी दशिवले या िठकाणी आंतरिज हा बदलीने िनयु  क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०४ म ये नमदू िठकाणी पद थापना करीत 
आह.े                      
                                                                                 प रिश   
अ

 
ाथिमक िश काचे नाव पवू चा 

कायरत 
िज हा 

पद थापना िदलेली 
शाळा /  क  
/  तालकुा 

थम िनयु चा 
िदनांक 

िनयु चा 
वग 

आंतरिज हा 
बदलीचा संवग 

ततु िज हा 
प रषदकेडील 
उपि थत िदनांक 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

157 
अरिफया अंजमु   अहमेद  

शेख 
औरंगाबाद के. ा.शा.ग डवडसा/ 

ग डवडसा /माहर 12.08.2014 OBC सवसाधारण 06.09.2022  

            ततु पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समपुदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घेवनू ाधा याने भरावयाची पदे  िनि त क नच पद थापना कर यात आली आहे.  
            सदर िश काची सवेा प रिश ातील रकाना मांक ८ म ये  नमदू िदनांकापासनू नांदेड िज हा प रषदमे ये  सवेाजे ता गहृीत धर यात येईल 
तसचे सबंं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालेनंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताचे वेतन व भ े अदा करावेत .सबंं िधत िश काची आंतरिज हा 
बदलीने पद थापना िवनंतीव न अस यामळेु यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ेय राहणार नाही. संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी 
सबंं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास सादर करावा. 
अटी व शत   
१) आंतरिज हा बदलीनंतर िश कांना हजर झा यानंतर ६ मिह या या कालावधीत जात वैधता माणप  सादर करण ेबंधनकारक  राहील . 
२) कोण याही वेळी आंतरिज हा बदली पोटलवर भरलेली मािहती चुक ची आढळून आ यास िनयमानसुार कायवाही कर यात येईल. 
३) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल.कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होण ेबंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वेतन व भ े अदा कर यात येणार नाही. 
४) बदली अिधिनयम २००५ नुसार िदलेली पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .बदली ही सपंूणपण े शासक य बाब अस याने  
     राजक य व इतर दबाव तं ाचा  वापर के यास महारा  िज हा प रषदा ,िज हा सवेा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नसुार िश तभंगाची  
     कायवाही कर यात येईल. 
                                                                                                                                                   
      
    मु य कायकारी अिधकारी  
     िज हा प रषद नांदडे करीता   

ितिलपी , 
१) मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद संबं िधत यांना मािहती तव सादर. 
२) मु य लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव. 
३) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी पंचायत सिमती संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव. संबं िधत िश क सोमवार िदनांक ०३/१०/२०२ रोजी  
    आप या शाळेवर उपि थत झाले िकंवा नाही याचां  अहवाल ता काळ सादर करने तव. 
५) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणीव तीव. 
                वा रीत/- 
                                                                                                                                           मु य कायकारी अिधकारी  
                      िज हा प रषद नांदेड करीता 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा  िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२  
 

  जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  / 5775 /२०२२  कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक  िज हा प रषद नांदेड   िदनांक :30/09/2022 
  

    आदेश  
     याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा  ,िज हा सेवा वशे अिधिनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत होणा या 
िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते.संदभ  २ म ये शासनाने ऑनलाईन संगणक य णाली ारे ाथिमक िश क संवग य बद या कर याकरीता व 
पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आह.े यात समुपदशेन प तीने िश कांना पद थापना दणेबेाबत िनदश िदलले ेआहते . संदभ  ३ नुसार शासनाकडून 
इतर िज हा प रदांतुन नां दडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी ा  झाललेी आह.े आंतरिज हा बदली झाले या २६० 
िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदडे येथ ेउपि थत झाललेे आहते . 
     याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून आंतरिज हा बदली ारे 
नां दडे िज हा प रषदते उपि थत झालले े आहते, यापैक  संवग ०२ मधील जोडीदारासह बदली मािगतले या िश कां या जोडीदार पती/प नी  ाथिमक 
िश कांना खालील प रिश ातील मांक ४ मधील जोडीदारास िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी झाले या समुपदशेनाम ये यानंी मािगतले या िठकाणी िनयु  
क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०६ नुसार यांची पद थापना करीत आह.े                                                                                 

                                                                                 प रिश   
अ  आंतरिज हा बदलीने 

आले या जोडीदाराचे नाव 

आंतरिज हा बदलीने 

आले या जोडीदारास 

पदा थापनेणे िदलेली 

शाळा 

नां दडे िज हा 

प रषदतेील 

जोडीदार िश काचे 

नाव 

पवू ची  कायरत 

शाळा/तालकुा/ िज हा 

पद थापना िदलेली शाळा / 

क / तालकुा 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 

1 सजंय    धनंजयराव  
जोशी 

ा.शा.मालवाडा  /  
माहर /माहर 

 

ीमती कुलकण  
लताबेबी 

भाकरराव (स िश) 

िज.प. ा.शाळा 
दशेमखुवाडी ता 
/हदगाव/ िज.नांदडे 

क. ा.शा.माहर / माहर/ 
माहर 

जोडीदारासह 
बदली 

              तुत पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पदे  ाधा याने किन तम िश कांमधनू समुपदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घवेनू ाधा याने भरावयाची पद े िनि त क नच पद थापना कर यात आली आह.े  
            संबं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालनेंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताच ेवतेन व भ  ेअदा करावते संबं िधत िश काची पद थापना िवनंतीव न 
अस यामुळे यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ये राहणार नाही .संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी संबं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास 
सादर करावा. 
 
अटी व शत   
१) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल. कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होणे बंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वतेन व भ  ेअदा कर यात येणार नाही. 
२) िदललेी पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .तसेच ,राजक य व इतर दबाव तं ाचा वापर के यास महारा  िज हा     
    प रषद,िज हा सेवा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नुसार िश तभंगाची कायवाही कर यात येईल. 
 
      
  मु य कायकारी अिधकारी  
  िज हा प रषद नांदेड करीता   

ितिलपी , 
१) मु य  लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव.  
२) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी संबं िधत पंचायत सिमती यांना यो य या कायवाही तव.  
३) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा. संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणी तव.                                                                                      
                                                                                                                                                          वा रीत  
                                                                                                                                       मु य कायकारी अिधकारी  
             िज हा प रषद नांदेड करीता  

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषद िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२  
 
     जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  /5775  /२०२२   कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक   िज हा प रषद नांदेड  िदनांक :30/09/2022 

                                                                                                         
    आदेश  
     याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा  ,िज हा सेवा वशे अिधिनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत होणा या 
िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते.संदभ  २ म ये शासनाने ऑनलाईन संगणक य णाली ारे ाथिमक िश क संवग य बद या कर याकरीता व 
पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आह.े यात समुपदशेन प तीने िश कांना पद थापना दणेबेाबत िनदश िदलले ेआहते . संदभ  ३ नुसार शासनाकडून 
इतर िज हा प रदांतुन नां दडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी ा  झाललेी आह.े आंतरिज हा बदली झाले या २६० 
िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदडे येथ ेउपि थत झाललेे आहते . 
     याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून आंतरिज हा बदली ारे 
नां दडे िज हा प रषदते उपि थत झालले े आहते, यापैक  संवग ०२ मधील जोडीदारासह बदली मािगतले या िश कां या जोडीदार पती/प नी  ाथिमक 
िश कांना खालील प रिश ातील मांक ४ मधील जोडीदारास िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी झाले या समुपदशेनाम ये यांनी मािगतले या िठकाणी िनयु  
क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०६ नुसार यांची पद थापना करीत आह.े                                                                                 

                                                                                 प रिश   
अ  आंतरिज हा बदलीने 

आले या जोडीदाराचे नाव 

आंतरिज हा बदलीने 

आले या जोडीदारास 

पदा थापनेणे िदलेली 

शाळा 

नां दडे िज हा 

प रषदतेील 

जोडीदार िश काचे 

नाव 

पवू ची  कायरत 

शाळा/तालकुा/ िज हा 

पद थापना िदलेली शाळा / 

क / तालकुा 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 

2 ि या  तकुाराम  गोडबोले  
 

ा.शा.वडरपरुा / माहर/  

माहर 
 

ी मानकरी 

शरदचं  सोपानराव 

स.िश.  

िज.प. ा.शाळा    
थोटवाडी /ता.मखेुड/ नां दडे  

 

ा.शा.िदगडी (कु) / हडसनी 

/ माहर  
जोडीदारासह 
बदली 

           तुत पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पद े ाधा याने किन तम िश कांमधनू समुपदशेनाने कर यात आली आह.ेतसेच 
तालु यातील पदांची र ता ल ात घवेनू ाधा याने भरावयाची पद े िनि त क नच पद थापना कर यात आली आह.े  
            संबं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालनेंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताच ेवतेन व भ  ेअदा करावते संबं िधत िश काची पद थापना िवनंतीव न 
अस यामुळे यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ये राहणार नाही .संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी संबं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास 
सादर करावा. 
 
अटी व शत   
१) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल. कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होणे बंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वतेन व भ  ेअदा कर यात येणार नाही. 
२) िदललेी पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .तसेच ,राजक य व इतर दबाव तं ाचा वापर के यास महारा  िज हा     
    प रषद,िज हा सेवा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नुसार िश तभंगाची कायवाही कर यात येईल. 
 
                                                                                                                                                                  
  मु य कायकारी अिधकारी  
  िज हा प रषद नांदेड करीता   

ितिलपी , 
१) मु य  लेखा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव.  
२) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी सबंं िधत पंचायत सिमती यांना यो य या कायवाही तव.  
३) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा. संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) सबंं िधतास ता काळ अंमलबजावणी तव.                                                                                      
                                                                                                                                               वा रीत  
                                                                                                                                       मु य कायकारी अिधकारी  
             िज हा प रषद नांदेड करीता  

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा  िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२  
 

     जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  /5775  /२०२२   कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक   िज हा प रषद नांदेड  िदनांक :30/09/2022                                
    

    आदेश  
     याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा  ,िज हा सेवा वशे अिधिनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत होणा या 
िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते.संदभ  २ म ये शासनाने ऑनलाईन संगणक य णाली ारे ाथिमक िश क संवग य बद या कर याकरीता व 
पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आह.े यात समुपदशेन प तीने िश कांना पद थापना दणेबेाबत िनदश िदलले ेआहते . संदभ  ३ नुसार शासनाकडून 
इतर िज हा प रदांतुन नां दडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी ा  झाललेी आह.े आंतरिज हा बदली झाले या २६० 
िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदडे येथ ेउपि थत झाललेे आहते . 
     याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून आंतरिज हा बदली ारे 
नां दडे िज हा प रषदते उपि थत झालले े आहते, यापैक  संवग ०२ मधील जोडीदारासह बदली मािगतले या िश कां या जोडीदार पती/प नी  ाथिमक 
िश कांना खालील प रिश ातील मांक ४ मधील जोडीदारास िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी झाले या समुपदशेनाम ये यांनी मािगतले या िठकाणी िनयु  
क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०६ नुसार यांची पद थापना करीत आह.े                                                                                 

                                                                                 प रिश   
अ  आंतरिज हा बदलीने 

आले या जोडीदाराचे नाव 

आंतरिज हा बदलीने 

आले या जोडीदारास 

पदा थापनेणे िदलेली 

शाळा 

नां दडे िज हा 

प रषदतेील 

जोडीदार िश काचे 

नाव 

पवू ची  कायरत 

शाळा/तालकुा/ िज हा 

पद थापना िदलेली शाळा / 

क / तालकुा 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 
3 िश पा  सखारामराव  

धवसे 
 

ा.शा.लखमापरु तां डा 
/लखमापरू /माहर 

 

ी . िशंगनकर 

अिवनाश भारत  

स.िश. 

िज.प. ा.शाळा 
तालंग/कोळी/हदगाव 

 

ा.शा.लखमापरु तांडा 
/लखमापरू / माहर 

 

जोडीदारासह 
बदली 

              तुत पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पदे  ाधा याने किन तम िश कांमधनू समुपदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घवेनू ाधा याने भरावयाची पद े िनि त क नच पद थापना कर यात आली आह.े  
            संबं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालनेंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताच ेवतेन व भ  ेअदा करावते संबं िधत िश काची पद थापना िवनंतीव न 
अस यामुळे यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ये राहणार नाही .संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी संबं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास 
सादर करावा. 
 
अटी व शत   
१) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल. कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होणे बंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वतेन व भ  ेअदा कर यात येणार नाही. 
२) िदललेी पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .तसेच ,राजक य व इतर दबाव तं ाचा वापर के यास महारा  िज हा     
    प रषद,िज हा सेवा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नुसार िश तभंगाची कायवाही कर यात येईल. 
 
      
  मु य कायकारी अिधकारी  
  िज हा प रषद नांदेड करीता   

ितिलपी , 
१) मु य  लेखा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव.  
२) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी सबंं िधत पंचायत सिमती यांना यो य या कायवाही तव.  
३) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा. संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) सबंं िधतास ता काळ अंमलबजावणी तव.                                                                                      
                                                              वा रीत 
                                                                                                                                       मु य कायकारी अिधकारी  
             िज हा प रषद नांदेड करीता 

 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com


 

     िश ण िवभाग ( ाथिमक ) िज हा प रषद, नां देड 
रे वे टेशन रोड कोट समोर विजराबाद, नांदेड ४३१६०१ 

वेबसाईट :- www.zpnanded.in       ई-मेल :- ssananded1@gmail.com 

  

वाचा :१) महारा  िज हा प रषदा  िज हा (सवेा वेश) िनयम १९६७ या िनयम ६(८) 
              २) ाम िवकास िवभाग  महारा  शासन ,शासन िनणय . आंिजब ४८२०/ . .२९१/आ था. १४, िद.०७.०४.२०२१. 
              ३) ामिवकास िवभाग महारा  शासन , यांचेकडील आंतरिज हा िश क बदली ा  यादी िदनांक २२/०८/२०२२  
 

  जा .िजपना/ंिशअ ा/ ा-१ ब  /5775  /२०२२    कायालय िश ण  िवभाग , ाथिमक    िज हा प रषद नांदेड    िदनांक :30/09/2022  
 

    आदेश  
     याअथ  ,महारा  िज हा प रषदा  ,िज हा सेवा वशे अिधिनयम १९६७ मधील िनयम ६ (८) म ये शासनाने आंतरिज हा  बदलीने उपि थत होणा या 
िश कांसाठी िनयम िविहत केलेले आहते.संदभ  २ म ये शासनाने ऑनलाईन संगणक य णाली ारे ाथिमक िश क संवग य बद या कर याकरीता व 
पद थापनेकरीता िनयमावली िनि त केली आह.े यात समुपदशेन प तीने िश कांना पद थापना दणेबेाबत िनदश िदलले ेआहते . संदभ  ३ नुसार शासनाकडून 
इतर िज हा प रदांतुन नां दडे िज हा प रषदमे ये आंतरिज हा बदली झाले या २६० िश कांची यादी ा  झाललेी आह.े आंतरिज हा बदली झाले या २६० 
िश कां या ा  यादीतील एकूण १५७ िश क िज हा प रषद नांदडे येथ ेउपि थत झाललेे आहते . 
     याअथ ,मी मु य कायकारी अिधकारी ,िज हा प रषद नांदडे ,मला ा  अिधकारांचा वापर क न जे िश क इतर िज हा प रषदकेडून आंतरिज हा बदली ारे 
नां दडे िज हा प रषदते उपि थत झालले े आहते, यापैक  संवग ०२ मधील जोडीदारासह बदली मािगतले या िश कां या जोडीदार पती/प नी  ाथिमक 
िश कांना खालील प रिश ातील मांक ४ मधील जोडीदारास िदनांक २७/०९/२०२२ रोजी झाले या समुपदशेनाम ये यांनी मािगतले या िठकाणी िनयु  
क न खालील प रिश ातील रकाना मांक ०६ नुसार यांची पद थापना करीत आह.े                                                                                 

                                                                                 प रिश   
अ  आंतरिज हा बदलीने 

आले या जोडीदाराचे नाव 

आंतरिज हा बदलीने 

आले या जोडीदारास 

पदा थापनेणे िदलेली 

शाळा 

नां दडे िज हा 

प रषदतेील 

जोडीदार िश काचे 

नाव 

पवू ची  कायरत 

शाळा/तालकुा/ िज हा 

पद थापना िदलेली 

शाळा / क / तालकुा 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 

4 
खदुजेा  बेगम  शेख 

महबेबू   मोमीन  

िज.प.हा.तामसा/ 

तामसा /हदगाव 

शेख इिलयास  

इ माईल (िव ान 

िव.िश.) 

ा.शा.शहाजीनगर ता. 

दगेलरू  

िज.प.हा.तामसा 

/तामसा /हदगाव  

जोडीदारासह 
बदली 

              तुत पद थापना करताना िज ातील आिदवासी व अवघड े ातील पदे  ाधा याने किन तम िश कांमधनू समुपदशेनाने कर यात आली 
आह.ेतसेच तालु यातील पदांची र ता ल ात घवेनू ाधा याने भरावयाची पद े िनि त क नच पद थापना कर यात आली आह.े  
            संबं िधत िश क शाळेवर उपि थत झालनेंतरच उ  िदनांकापासनु  संबं िधताच ेवतेन व भ  ेअदा करावते संबं िधत िश काची पद थापना िवनंतीव न 
अस यामुळे यांना पद हण अवधी व वासभ ा अनु ये राहणार नाही .संबं िधत शाळे या मु या यापकांनी संबं िधताचा उपि थतीचा अहवाल या कायालयास 
सादर करावा. 
अटी व शत   
१) पद थापना िदले या िठकाणी ता काळ उपि थत हावे लागेल. कुठ याही  ि थतीत सोमवार िद.०३/१०/२०२२ रोजी उपि थत होणे बंधनकारक  
      राहील.उपि थत झा यािशवाय वतेन व भ  ेअदा कर यात येणार नाही. 
२) िदललेी पद थापना कुठ याही प रि थतीत बदलनू िमळणार नाही .तसेच ,राजक य व इतर दबाव तं ाचा वापर के यास महारा  िज हा     
    प रषद,िज हा सेवा (िश त व अपील ) िनयम १९६४ नुसार िश तभंगाची कायवाही कर यात येईल. 
 
      
  मु य कायकारी अिधकारी  
  िज हा प रषद नांदेड करीता   

ितिलपी , 
१) मु य  लखेा व िव  अिधकारी िज हा प रषद नांदडे यांना यो य या कायवाही तव.  
२) गटिवकास अिधकारी /गटिश णिधकारी संबं िधत पंचायत सिमती यांना यो य या कायवाही तव.  
३) मु या यापक िज.प. ा.शा /क. ा.शा./िज.प.हा. संबं िधत यांना यो य या कायवाही तव.  
४) संबं िधतास ता काळ अंमलबजावणी तव.                                                                                      
                                                                                                                                                  वा रीत  
                                                                                                                                       मु य कायकारी अिधकारी  
             िज हा प रषद नांदेड करीता 

 

http://www.zpnanded.in
mailto:ssananded1@gmail.com

