
िश ण िवभाग( ाथिमक) िज हा पिरषद सातारा 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
वाचले :-   १. शासन पिरप क ामिवकास िवभाग .िजपब-४८१९/ . .७१७/आ था-१४ ामिवकास िवभाग,बांधकाम    

     भवन,२५,मझबान  रोड,फोट, मुंबई -१. िदनांक – ४ स टबर २०१९ 
  २. िज हा पिरषद आदेश .िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/७१७५/२०१९.िद . ०९/०९/२०१९. 
  ३. िज हा पिरषद सातारा येथे झालेले समुपदेशन  िदनांक १३/०९/२०१९ 
 ४. ामिवकास िवभाग शासन पिरप क . पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ 
  ५. काय लयीन मंजरू िटपणी िदनांक १३/०९/२०१९. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
पद थापना आदेश         सातारा िज हा पिरषद सातारा 
                िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/7201/२०१९.  

            िदनांक :- १३/०९/२०१९. 
 मी मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद सातारा  या आदेशा वये असे आदेिशत करतो की, उपरो त संदभ मांक 
१ नुसार  पिव णाली म ये िनवड झाले या िश कांना, संदभ . २ नुसार िनयु ती आदेश दे यात आलेले आहेत. यानसुार 
उपरो त संदभ . ३ अ वये समुपदेशन िकया घे यात आली. याम ये खालील पिरिश ठात नमूद िश कांनी िदले या 
िवक पानुसार पद थापना आदेश दे यात येत आहेत. 

पद थापना आदेश ा त झा यानंतर ता काळ ज ू होणे आव यक आहे. याच माणे शासन पिरप क . 
पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ नुसार आपण मु यालयी राहाणे आव यक आहे. या बाबत संबंिधत 

ाम पंचायतीला सूचना देवून ाम सभेचा ठराव ा त क न यावा. यानंतरच आपला घरभाडे भ ा अदा कर यात येईल याची 
न द यावी. 
 

अ .नं.  नांव 
िज हा 
यादी 
माकं 

मूळ जात 
वग 

िनवड वग समांतर 
आर ण 

समुपदेशानाने  
िनवडलेली शाळा 

तालुका 
 

1 ीम. मिनषा 
िसताराम मोरे 
8830095191 

141 SC SC मिहला फुरसाई पाटण 

अटी व शत  :- 
१. वरील माणे आपण समुपदेशनाने िनवडले या शाळेनसुार आदेश दे यात आला आहे. आपण संबंिधत शाळेत ज ूहोवून    
तसा अहवाल गटिश णािधकारी यांचे कडे सादर कर यात यावा. 
२. आपले यावसाियक अहतेची मूळ कागदप े गटिश णािधकारी काय लयात हजर झा या पासून १५ िदवसा या आत सादर 
करणे बंधनकारक रािहल. 
३.  आदेश ा त झाले नंतर १५ िदवसाचे आत ज ूहोणे आव यक आहे.  
४. मूळ िनयु ती आदेशातील अटी व शत  जशा या तशा लाग ूअसतील. 
 
(संजय भागवत) 
मु य कायकारी अिधकारी 
सातारा िज हा पिरषद सातारा 
9422993333 
ceozpstr@gmail.com 
 

ित, 
१. मु य लेखा व िव  अिधकारी,सातारा िज हा पिरषद सातारा.  
२. गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती- पाटण ता.- पाटण 
३. गटिश णािधकारी पंचातय सिमती - पाटण ता.- पाटण 
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mailto:ceozpstr@gmail.com


िश ण िवभाग( ाथिमक) िज हा पिरषद सातारा 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
वाचले :-   १. शासन पिरप क ामिवकास िवभाग .िजपब-४८१९/ . .७१७/आ था-१४ ामिवकास िवभाग,बांधकाम    

     भवन,२५,मझबान  रोड,फोट, मुंबई -१. िदनांक – ४ स टबर २०१९ 
  २. िज हा पिरषद आदेश .िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/७१७५/२०१९.िद . ०९/०९/२०१९. 
  ३. िज हा पिरषद सातारा येथे झालेले समुपदेशन  िदनांक १३/०९/२०१९ 
 ४. ामिवकास िवभाग शासन पिरप क . पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ 
  ५. काय लयीन मंजरू िटपणी िदनांक १३/०९/२०१९. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
पद थापना आदेश         सातारा िज हा पिरषद सातारा 
                िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/7201/२०१९.  

            िदनांक :- १३/०९/२०१९. 
 मी मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद सातारा  या आदेशा वये असे आदेिशत करतो की, उपरो त संदभ मांक 
१ नुसार  पिव णाली म ये िनवड झाले या िश कांना, संदभ . २ नुसार िनयु ती आदेश दे यात आलेले आहेत. यानसुार 
उपरो त संदभ . ३ अ वये समुपदेशन िकया घे यात आली. याम ये खालील पिरिश ठात नमूद िश कांनी िदले या 
िवक पानुसार पद थापना आदेश दे यात येत आहेत. 

पद थापना आदेश ा त झा यानंतर ता काळ ज ू होणे आव यक आहे. याच माणे शासन पिरप क . 
पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ नुसार आपण मु यालयी राहाणे आव यक आहे. या बाबत संबंिधत 

ाम पंचायतीला सूचना देवून ाम सभेचा ठराव ा त क न यावा. यानंतरच आपला घरभाडे भ ा अदा कर यात येईल याची 
न द यावी. 
 

अ .नं.  नांव 
िज हा 
यादी 
माकं 

मूळ जात 
वग 

िनवड वग समांतर 
आर ण 

समुपदेशानाने  
िनवडलेली शाळा 

तालुका 
 

2 ीम.िसमा पचंद 
इनवाती 

7798149891 

187 ST ST मिहला काठीटेक पाटण 

अटी व शत  :- 
१. वरील माणे आपण समुपदेशनाने िनवडले या शाळेनसुार आदेश दे यात आला आहे. आपण संबंिधत शाळेत ज ूहोवून    
तसा अहवाल गटिश णािधकारी यांचे कडे सादर कर यात यावा. 
२. आपले यावसाियक अहतेची मूळ कागदप े गटिश णािधकारी काय लयात हजर झा या पासून १५ िदवसा या आत सादर 
करणे बंधनकारक रािहल. 
३.  आदेश ा त झाले नंतर १५ िदवसाचे आत ज ूहोणे आव यक आहे.  
४. मूळ िनयु ती आदेशातील अटी व शत  जशा या तशा लाग ूअसतील. 
 
(संजय भागवत) 
मु य कायकारी अिधकारी 
सातारा िज हा पिरषद सातारा 
9422993333 
ceozpstr@gmail.com 
 

ित, 
१. मु य लेखा व िव  अिधकारी,सातारा िज हा पिरषद सातारा.  
२. गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती- पाटण ता.- पाटण 
३. गटिश णािधकारी पंचातय सिमती - पाटण ता.- पाटण 

mailto:ceozpstr@gmail.com


िश ण िवभाग( ाथिमक) िज हा पिरषद सातारा 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
वाचले :-   १. शासन पिरप क ामिवकास िवभाग .िजपब-४८१९/ . .७१७/आ था-१४ ामिवकास िवभाग,बांधकाम    

     भवन,२५,मझबान  रोड,फोट, मुंबई -१. िदनांक – ४ स टबर २०१९ 
  २. िज हा पिरषद आदेश .िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/७१७५/२०१९.िद . ०९/०९/२०१९. 
  ३. िज हा पिरषद सातारा येथे झालेले समुपदेशन  िदनांक १३/०९/२०१९ 
 ४. ामिवकास िवभाग शासन पिरप क . पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ 
  ५. काय लयीन मंजरू िटपणी िदनांक १३/०९/२०१९. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
पद थापना आदेश         सातारा िज हा पिरषद सातारा 
                िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/7201/२०१९.  

            िदनांक :- १३/०९/२०१९. 
 मी मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद सातारा  या आदेशा वये असे आदेिशत करतो की, उपरो त संदभ मांक 
१ नुसार  पिव णाली म ये िनवड झाले या िश कांना, संदभ . २ नुसार िनयु ती आदेश दे यात आलेले आहेत. यानसुार 
उपरो त संदभ . ३ अ वये समुपदेशन िकया घे यात आली. याम ये खालील पिरिश ठात नमूद िश कांनी िदले या 
िवक पानुसार पद थापना आदेश दे यात येत आहेत. 

पद थापना आदेश ा त झा यानंतर ता काळ ज ू होणे आव यक आहे. याच माणे शासन पिरप क . 
पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ नुसार आपण मु यालयी राहाणे आव यक आहे. या बाबत संबंिधत 

ाम पंचायतीला सूचना देवून ाम सभेचा ठराव ा त क न यावा. यानंतरच आपला घरभाडे भ ा अदा कर यात येईल याची 
न द यावी. 
 

अ .नं.  नांव 
िज हा 
यादी 
माकं 

मूळ जात 
वग 

िनवड वग समांतर 
आर ण 

समुपदेशानाने  
िनवडलेली शाळा 

तालुका 
 

3 ीम. देवीनंदा 
नाना मळघणे 
9075280743 

202 ST ST मिहला वाटोळे पाटण 

अटी व शत  :- 
१. वरील माणे आपण समुपदेशनाने िनवडले या शाळेनसुार आदेश दे यात आला आहे. आपण संबंिधत शाळेत ज ूहोवून    
तसा अहवाल गटिश णािधकारी यांचे कडे सादर कर यात यावा. 
२. आपले यावसाियक अहतेची मूळ कागदप े गटिश णािधकारी काय लयात हजर झा या पासून १५ िदवसा या आत सादर 
करणे बंधनकारक रािहल. 
३.  आदेश ा त झाले नंतर १५ िदवसाचे आत ज ूहोणे आव यक आहे.  
४. मूळ िनयु ती आदेशातील अटी व शत  जशा या तशा लाग ूअसतील. 
 
(संजय भागवत) 
मु य कायकारी अिधकारी 
सातारा िज हा पिरषद सातारा 
9422993333 
ceozpstr@gmail.com 
 

ित, 
१. मु य लेखा व िव  अिधकारी,सातारा िज हा पिरषद सातारा.  
२. गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती- पाटण ता.- पाटण 
३. गटिश णािधकारी पंचातय सिमती - पाटण ता.- पाटण 

mailto:ceozpstr@gmail.com


िश ण िवभाग( ाथिमक) िज हा पिरषद सातारा 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
वाचले :-   १. शासन पिरप क ामिवकास िवभाग .िजपब-४८१९/ . .७१७/आ था-१४ ामिवकास िवभाग,बांधकाम    

     भवन,२५,मझबान  रोड,फोट, मुंबई -१. िदनांक – ४ स टबर २०१९ 
  २. िज हा पिरषद आदेश .िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/७१७५/२०१९.िद . ०९/०९/२०१९. 
  ३. िज हा पिरषद सातारा येथे झालेले समुपदेशन  िदनांक १३/०९/२०१९ 
 ४. ामिवकास िवभाग शासन पिरप क . पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ 
  ५. काय लयीन मंजरू िटपणी िदनांक १३/०९/२०१९. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
पद थापना आदेश         सातारा िज हा पिरषद सातारा 
                िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/7201/२०१९.  

            िदनांक :- १३/०९/२०१९. 
 मी मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद सातारा  या आदेशा वये असे आदेिशत करतो की, उपरो त संदभ मांक 
१ नुसार  पिव णाली म ये िनवड झाले या िश कांना, संदभ . २ नुसार िनयु ती आदेश दे यात आलेले आहेत. यानसुार 
उपरो त संदभ . ३ अ वये समुपदेशन िकया घे यात आली. याम ये खालील पिरिश ठात नमूद िश कांनी िदले या 
िवक पानुसार पद थापना आदेश दे यात येत आहेत. 

पद थापना आदेश ा त झा यानंतर ता काळ ज ू होणे आव यक आहे. याच माणे शासन पिरप क . 
पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ नुसार आपण मु यालयी राहाणे आव यक आहे. या बाबत संबंिधत 

ाम पंचायतीला सूचना देवून ाम सभेचा ठराव ा त क न यावा. यानंतरच आपला घरभाडे भ ा अदा कर यात येईल याची 
न द यावी. 
 

अ .नं.  नांव 
िज हा 
यादी 
माकं 

मूळ जात 
वग 

िनवड वग समांतर 
आर ण 

समुपदेशानाने  
िनवडलेली शाळा 

तालुका 
 

4 ीम. रंजतूाई 
भोलाराम टेकाम 
9545091966 

203 ST ST मिहला कुसवडे -देवघर पाटण 

अटी व शत  :- 
१. वरील माणे आपण समुपदेशनाने िनवडले या शाळेनसुार आदेश दे यात आला आहे. आपण संबंिधत शाळेत ज ूहोवून    
तसा अहवाल गटिश णािधकारी यांचे कडे सादर कर यात यावा. 
२. आपले यावसाियक अहतेची मूळ कागदप े गटिश णािधकारी काय लयात हजर झा या पासून १५ िदवसा या आत सादर 
करणे बंधनकारक रािहल. 
३.  आदेश ा त झाले नंतर १५ िदवसाचे आत ज ूहोणे आव यक आहे.  
४. मूळ िनयु ती आदेशातील अटी व शत  जशा या तशा लाग ूअसतील. 
 
(संजय भागवत) 
मु य कायकारी अिधकारी 
सातारा िज हा पिरषद सातारा 
9422993333 
ceozpstr@gmail.com 
 

ित, 
१. मु य लेखा व िव  अिधकारी,सातारा िज हा पिरषद सातारा.  
२. गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती- पाटण ता.- पाटण 
३. गटिश णािधकारी पंचातय सिमती - पाटण ता.- पाटण 

mailto:ceozpstr@gmail.com


िश ण िवभाग( ाथिमक) िज हा पिरषद सातारा 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
वाचले :-   १. शासन पिरप क ामिवकास िवभाग .िजपब-४८१९/ . .७१७/आ था-१४ ामिवकास िवभाग,बांधकाम    

     भवन,२५,मझबान  रोड,फोट, मुंबई -१. िदनांक – ४ स टबर २०१९ 
  २. िज हा पिरषद आदेश .िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/७१७५/२०१९.िद . ०९/०९/२०१९. 
  ३. िज हा पिरषद सातारा येथे झालेले समुपदेशन  िदनांक १३/०९/२०१९ 
 ४. ामिवकास िवभाग शासन पिरप क . पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ 
  ५. काय लयीन मंजरू िटपणी िदनांक १३/०९/२०१९. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
पद थापना आदेश         सातारा िज हा पिरषद सातारा 
                िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/7201/२०१९.  

            िदनांक :- १३/०९/२०१९. 
 मी मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद सातारा  या आदेशा वये असे आदेिशत करतो की, उपरो त संदभ मांक 
१ नुसार  पिव णाली म ये िनवड झाले या िश कांना, संदभ . २ नुसार िनयु ती आदेश दे यात आलेले आहेत. यानसुार 
उपरो त संदभ . ३ अ वये समुपदेशन िकया घे यात आली. याम ये खालील पिरिश ठात नमूद िश कांनी िदले या 
िवक पानुसार पद थापना आदेश दे यात येत आहेत. 

पद थापना आदेश ा त झा यानंतर ता काळ ज ू होणे आव यक आहे. याच माणे शासन पिरप क . 
पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ नुसार आपण मु यालयी राहाणे आव यक आहे. या बाबत संबंिधत 

ाम पंचायतीला सूचना देवून ाम सभेचा ठराव ा त क न यावा. यानंतरच आपला घरभाडे भ ा अदा कर यात येईल याची 
न द यावी. 
 

अ .नं.  नांव 
िज हा 
यादी 
माकं 

मूळ जात 
वग 

िनवड वग समांतर 
आर ण 

समुपदेशानाने  
िनवडलेली शाळा 

तालुका 
 

5 ीम. अिनता 
तकुाराम मुंढे 

7083567180 

230 ST ST मिहला िद ी पाटण 

अटी व शत  :- 
१. वरील माणे आपण समुपदेशनाने िनवडले या शाळेनसुार आदेश दे यात आला आहे. आपण संबंिधत शाळेत ज ूहोवून    
तसा अहवाल गटिश णािधकारी यांचे कडे सादर कर यात यावा. 
२. आपले यावसाियक अहतेची मूळ कागदप े गटिश णािधकारी काय लयात हजर झा या पासून १५ िदवसा या आत सादर 
करणे बंधनकारक रािहल. 
३.  आदेश ा त झाले नंतर १५ िदवसाचे आत ज ूहोणे आव यक आहे.  
४. मूळ िनयु ती आदेशातील अटी व शत  जशा या तशा लाग ूअसतील. 
 
(संजय भागवत) 
मु य कायकारी अिधकारी 
सातारा िज हा पिरषद सातारा 
9422993333 
ceozpstr@gmail.com 
 

ित, 
१. मु य लेखा व िव  अिधकारी,सातारा िज हा पिरषद सातारा.  
२. गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती- पाटण ता.- पाटण 
३. गटिश णािधकारी पंचातय सिमती - पाटण ता.- पाटण 

mailto:ceozpstr@gmail.com


िश ण िवभाग( ाथिमक) िज हा पिरषद सातारा 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
वाचले :-   १. शासन पिरप क ामिवकास िवभाग .िजपब-४८१९/ . .७१७/आ था-१४ ामिवकास िवभाग,बांधकाम    

     भवन,२५,मझबान  रोड,फोट, मुंबई -१. िदनांक – ४ स टबर २०१९ 
  २. िज हा पिरषद आदेश .िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/७१७५/२०१९.िद . ०९/०९/२०१९. 
  ३. िज हा पिरषद सातारा येथे झालेले समुपदेशन  िदनांक १३/०९/२०१९ 
 ४. ामिवकास िवभाग शासन पिरप क . पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ 
  ५. काय लयीन मंजरू िटपणी िदनांक १३/०९/२०१९. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
पद थापना आदेश         सातारा िज हा पिरषद सातारा 
                िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/7201/२०१९.  

            िदनांक :- १३/०९/२०१९. 
 मी मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद सातारा  या आदेशा वये असे आदेिशत करतो की, उपरो त संदभ मांक 
१ नुसार  पिव णाली म ये िनवड झाले या िश कांना, संदभ . २ नुसार िनयु ती आदेश दे यात आलेले आहेत. यानसुार 
उपरो त संदभ . ३ अ वये समुपदेशन िकया घे यात आली. याम ये खालील पिरिश ठात नमूद िश कांनी िदले या 
िवक पानुसार पद थापना आदेश दे यात येत आहेत. 

पद थापना आदेश ा त झा यानंतर ता काळ ज ू होणे आव यक आहे. याच माणे शासन पिरप क . 
पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ नुसार आपण मु यालयी राहाणे आव यक आहे. या बाबत संबंिधत 

ाम पंचायतीला सूचना देवून ाम सभेचा ठराव ा त क न यावा. यानंतरच आपला घरभाडे भ ा अदा कर यात येईल याची 
न द यावी. 
 

अ .नं.  नांव 
िज हा 
यादी 
माकं 

मूळ जात 
वग 

िनवड वग समांतर 
आर ण 

समुपदेशानाने  
िनवडलेली शाळा 

तालुका 
 

6 ीम. सुिनता 
मा ती तळपे 

8600746133 

233 ST ST मिहला पाटीलव ती पाटण 

अटी व शत  :- 
१. वरील माणे आपण समुपदेशनाने िनवडले या शाळेनसुार आदेश दे यात आला आहे. आपण संबंिधत शाळेत ज ूहोवून    
तसा अहवाल गटिश णािधकारी यांचे कडे सादर कर यात यावा. 
२. आपले यावसाियक अहतेची मूळ कागदप े गटिश णािधकारी काय लयात हजर झा या पासून १५ िदवसा या आत सादर 
करणे बंधनकारक रािहल. 
३.  आदेश ा त झाले नंतर १५ िदवसाचे आत ज ूहोणे आव यक आहे.  
४. मूळ िनयु ती आदेशातील अटी व शत  जशा या तशा लाग ूअसतील. 
 
(संजय भागवत) 
मु य कायकारी अिधकारी 
सातारा िज हा पिरषद सातारा 
9422993333 
ceozpstr@gmail.com 
 

ित, 
१. मु य लेखा व िव  अिधकारी,सातारा िज हा पिरषद सातारा.  
२. गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती- पाटण ता.- पाटण 
३. गटिश णािधकारी पंचातय सिमती - पाटण ता.- पाटण 

mailto:ceozpstr@gmail.com


िश ण िवभाग( ाथिमक) िज हा पिरषद सातारा 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
वाचले :-   १. शासन पिरप क ामिवकास िवभाग .िजपब-४८१९/ . .७१७/आ था-१४ ामिवकास िवभाग,बांधकाम    

     भवन,२५,मझबान  रोड,फोट, मुंबई -१. िदनांक – ४ स टबर २०१९ 
  २. िज हा पिरषद आदेश .िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/७१७५/२०१९.िद . ०९/०९/२०१९. 
  ३. िज हा पिरषद सातारा येथे झालेले समुपदेशन  िदनांक १३/०९/२०१९ 
 ४. ामिवकास िवभाग शासन पिरप क . पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ 
  ५. काय लयीन मंजरू िटपणी िदनांक १३/०९/२०१९. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
पद थापना आदेश         सातारा िज हा पिरषद सातारा 
                िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/7201/२०१९.  

            िदनांक :- १३/०९/२०१९. 
 मी मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद सातारा  या आदेशा वये असे आदेिशत करतो की, उपरो त संदभ मांक 
१ नुसार  पिव णाली म ये िनवड झाले या िश कांना, संदभ . २ नुसार िनयु ती आदेश दे यात आलेले आहेत. यानसुार 
उपरो त संदभ . ३ अ वये समुपदेशन िकया घे यात आली. याम ये खालील पिरिश ठात नमूद िश कांनी िदले या 
िवक पानुसार पद थापना आदेश दे यात येत आहेत. 

पद थापना आदेश ा त झा यानंतर ता काळ ज ू होणे आव यक आहे. याच माणे शासन पिरप क . 
पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ नुसार आपण मु यालयी राहाणे आव यक आहे. या बाबत संबंिधत 

ाम पंचायतीला सूचना देवून ाम सभेचा ठराव ा त क न यावा. यानंतरच आपला घरभाडे भ ा अदा कर यात येईल याची 
न द यावी. 
 

अ .नं.  नांव 
िज हा 
यादी 
माकं 

मूळ जात 
वग 

िनवड वग समांतर 
आर ण 

समुपदेशानाने  
िनवडलेली शाळा 

तालुका 
 

7 ी. राहुल 
अमरदीप भोसले 
9689290661 

99 SC SC -- बाजे-वरसरकून पाटण 

अटी व शत  :- 
१. वरील माणे आपण समुपदेशनाने िनवडले या शाळेनसुार आदेश दे यात आला आहे. आपण संबंिधत शाळेत ज ूहोवून    
तसा अहवाल गटिश णािधकारी यांचे कडे सादर कर यात यावा. 
२. आपले यावसाियक अहतेची मूळ कागदप े गटिश णािधकारी काय लयात हजर झा या पासून १५ िदवसा या आत सादर 
करणे बंधनकारक रािहल. 
३.  आदेश ा त झाले नंतर १५ िदवसाचे आत ज ूहोणे आव यक आहे.  
४. मूळ िनयु ती आदेशातील अटी व शत  जशा या तशा लाग ूअसतील. 
 
(संजय भागवत) 
मु य कायकारी अिधकारी 
सातारा िज हा पिरषद सातारा 
9422993333 
ceozpstr@gmail.com 
 

ित, 
१. मु य लेखा व िव  अिधकारी,सातारा िज हा पिरषद सातारा.  
२. गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती- पाटण ता.- पाटण 
३. गटिश णािधकारी पंचातय सिमती - पाटण ता.- पाटण 

mailto:ceozpstr@gmail.com


िश ण िवभाग( ाथिमक) िज हा पिरषद सातारा 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
वाचले :-   १. शासन पिरप क ामिवकास िवभाग .िजपब-४८१९/ . .७१७/आ था-१४ ामिवकास िवभाग,बांधकाम    

     भवन,२५,मझबान  रोड,फोट, मुंबई -१. िदनांक – ४ स टबर २०१९ 
  २. िज हा पिरषद आदेश .िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/७१७५/२०१९.िद . ०९/०९/२०१९. 
  ३. िज हा पिरषद सातारा येथे झालेले समुपदेशन  िदनांक १३/०९/२०१९ 
 ४. ामिवकास िवभाग शासन पिरप क . पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ 
  ५. काय लयीन मंजरू िटपणी िदनांक १३/०९/२०१९. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
पद थापना आदेश         सातारा िज हा पिरषद सातारा 
                िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/7201/२०१९.  

            िदनांक :- १३/०९/२०१९. 
 मी मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद सातारा  या आदेशा वये असे आदेिशत करतो की, उपरो त संदभ मांक 
१ नुसार  पिव णाली म ये िनवड झाले या िश कांना, संदभ . २ नुसार िनयु ती आदेश दे यात आलेले आहेत. यानसुार 
उपरो त संदभ . ३ अ वये समुपदेशन िकया घे यात आली. याम ये खालील पिरिश ठात नमूद िश कांनी िदले या 
िवक पानुसार पद थापना आदेश दे यात येत आहेत. 

पद थापना आदेश ा त झा यानंतर ता काळ ज ू होणे आव यक आहे. याच माणे शासन पिरप क . 
पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ नुसार आपण मु यालयी राहाणे आव यक आहे. या बाबत संबंिधत 

ाम पंचायतीला सूचना देवून ाम सभेचा ठराव ा त क न यावा. यानंतरच आपला घरभाडे भ ा अदा कर यात येईल याची 
न द यावी. 
 

अ .नं.  नांव 
िज हा 
यादी 
माकं 

मूळ जात 
वग 

िनवड वग समांतर 
आर ण 

समुपदेशानाने  
िनवडलेली शाळा 

तालुका 
 

8 ी. अनमोल 
िकशोर राऊत 
7798306230 

101 SC SC -- पलासरी पाटण 

अटी व शत  :- 
१. वरील माणे आपण समुपदेशनाने िनवडले या शाळेनसुार आदेश दे यात आला आहे. आपण संबंिधत शाळेत ज ूहोवून    
तसा अहवाल गटिश णािधकारी यांचे कडे सादर कर यात यावा. 
२. आपले यावसाियक अहतेची मूळ कागदप े गटिश णािधकारी काय लयात हजर झा या पासून १५ िदवसा या आत सादर 
करणे बंधनकारक रािहल. 
३.  आदेश ा त झाले नंतर १५ िदवसाचे आत ज ूहोणे आव यक आहे.  
४. मूळ िनयु ती आदेशातील अटी व शत  जशा या तशा लाग ूअसतील. 
 
(संजय भागवत) 
मु य कायकारी अिधकारी 
सातारा िज हा पिरषद सातारा 
9422993333 
ceozpstr@gmail.com 
 

ित, 
१. मु य लेखा व िव  अिधकारी,सातारा िज हा पिरषद सातारा.  
२. गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती- पाटण ता.- पाटण 
३. गटिश णािधकारी पंचातय सिमती - पाटण ता.- पाटण 

mailto:ceozpstr@gmail.com


िश ण िवभाग( ाथिमक) िज हा पिरषद सातारा 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
वाचले :-   १. शासन पिरप क ामिवकास िवभाग .िजपब-४८१९/ . .७१७/आ था-१४ ामिवकास िवभाग,बांधकाम    

     भवन,२५,मझबान  रोड,फोट, मुंबई -१. िदनांक – ४ स टबर २०१९ 
  २. िज हा पिरषद आदेश .िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/७१७५/२०१९.िद . ०९/०९/२०१९. 
  ३. िज हा पिरषद सातारा येथे झालेले समुपदेशन  िदनांक १३/०९/२०१९ 
 ४. ामिवकास िवभाग शासन पिरप क . पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ 
  ५. काय लयीन मंजरू िटपणी िदनांक १३/०९/२०१९. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
पद थापना आदेश         सातारा िज हा पिरषद सातारा 
                िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/7201/२०१९.  

            िदनांक :- १३/०९/२०१९. 
 मी मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद सातारा  या आदेशा वये असे आदेिशत करतो की, उपरो त संदभ मांक 
१ नुसार  पिव णाली म ये िनवड झाले या िश कांना, संदभ . २ नुसार िनयु ती आदेश दे यात आलेले आहेत. यानसुार 
उपरो त संदभ . ३ अ वये समुपदेशन िकया घे यात आली. याम ये खालील पिरिश ठात नमूद िश कांनी िदले या 
िवक पानुसार पद थापना आदेश दे यात येत आहेत. 

पद थापना आदेश ा त झा यानंतर ता काळ ज ू होणे आव यक आहे. याच माणे शासन पिरप क . 
पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ नुसार आपण मु यालयी राहाणे आव यक आहे. या बाबत संबंिधत 

ाम पंचायतीला सूचना देवून ाम सभेचा ठराव ा त क न यावा. यानंतरच आपला घरभाडे भ ा अदा कर यात येईल याची 
न द यावी. 
 

अ .नं.  नांव 
िज हा 
यादी 
माकं 

मूळ जात 
वग 

िनवड वग समांतर 
आर ण 

समुपदेशानाने  
िनवडलेली शाळा 

तालुका 
 

9 ी. िनतीन 
जागे वर शहारे 
9623132486 

106 SC SC -- वनकुसवडे पाटण 

अटी व शत  :- 
१. वरील माणे आपण समुपदेशनाने िनवडले या शाळेनसुार आदेश दे यात आला आहे. आपण संबंिधत शाळेत ज ूहोवून    
तसा अहवाल गटिश णािधकारी यांचे कडे सादर कर यात यावा. 
२. आपले यावसाियक अहतेची मूळ कागदप े गटिश णािधकारी काय लयात हजर झा या पासून १५ िदवसा या आत सादर 
करणे बंधनकारक रािहल. 
३.  आदेश ा त झाले नंतर १५ िदवसाचे आत ज ूहोणे आव यक आहे.  
४. मूळ िनयु ती आदेशातील अटी व शत  जशा या तशा लाग ूअसतील. 
 
(संजय भागवत) 
मु य कायकारी अिधकारी 
सातारा िज हा पिरषद सातारा 
9422993333 
ceozpstr@gmail.com 
 

ित, 
१. मु य लेखा व िव  अिधकारी,सातारा िज हा पिरषद सातारा.  
२. गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती- पाटण ता.- पाटण 
३. गटिश णािधकारी पंचातय सिमती - पाटण ता.- पाटण 

mailto:ceozpstr@gmail.com


िश ण िवभाग( ाथिमक) िज हा पिरषद सातारा 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
वाचले :-   १. शासन पिरप क ामिवकास िवभाग .िजपब-४८१९/ . .७१७/आ था-१४ ामिवकास िवभाग,बांधकाम    

     भवन,२५,मझबान  रोड,फोट, मुंबई -१. िदनांक – ४ स टबर २०१९ 
  २. िज हा पिरषद आदेश .िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/७१७५/२०१९.िद . ०९/०९/२०१९. 
  ३. िज हा पिरषद सातारा येथे झालेले समुपदेशन  िदनांक १३/०९/२०१९ 
 ४. ामिवकास िवभाग शासन पिरप क . पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ 
  ५. काय लयीन मंजरू िटपणी िदनांक १३/०९/२०१९. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
पद थापना आदेश         सातारा िज हा पिरषद सातारा 
                िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/7201/२०१९.  

            िदनांक :- १३/०९/२०१९. 
 मी मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद सातारा  या आदेशा वये असे आदेिशत करतो की, उपरो त संदभ मांक 
१ नुसार  पिव णाली म ये िनवड झाले या िश कांना, संदभ . २ नुसार िनयु ती आदेश दे यात आलेले आहेत. यानसुार 
उपरो त संदभ . ३ अ वये समुपदेशन िकया घे यात आली. याम ये खालील पिरिश ठात नमूद िश कांनी िदले या 
िवक पानुसार पद थापना आदेश दे यात येत आहेत. 

पद थापना आदेश ा त झा यानंतर ता काळ ज ू होणे आव यक आहे. याच माणे शासन पिरप क . 
पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ नुसार आपण मु यालयी राहाणे आव यक आहे. या बाबत संबंिधत 

ाम पंचायतीला सूचना देवून ाम सभेचा ठराव ा त क न यावा. यानंतरच आपला घरभाडे भ ा अदा कर यात येईल याची 
न द यावी. 
 

अ .नं.  नांव 
िज हा 
यादी 
माकं 

मूळ जात 
वग 

िनवड वग समांतर 
आर ण 

समुपदेशानाने  
िनवडलेली शाळा 

तालुका 
 

10 ी. लिलत काश 
अंभोरे 

9527727407 

114 SC SC अशंकालीन 
ऐवजी 

िचरंबे- मणेरी पाटण 

अटी व शत  :- 
१. वरील माणे आपण समुपदेशनाने िनवडले या शाळेनसुार आदेश दे यात आला आहे. आपण संबंिधत शाळेत ज ूहोवून    
तसा अहवाल गटिश णािधकारी यांचे कडे सादर कर यात यावा. 
२. आपले यावसाियक अहतेची मूळ कागदप े गटिश णािधकारी काय लयात हजर झा या पासून १५ िदवसा या आत सादर 
करणे बंधनकारक रािहल. 
३.  आदेश ा त झाले नंतर १५ िदवसाचे आत ज ूहोणे आव यक आहे.  
४. मूळ िनयु ती आदेशातील अटी व शत  जशा या तशा लाग ूअसतील. 
 
(संजय भागवत) 
मु य कायकारी अिधकारी 
सातारा िज हा पिरषद सातारा 
9422993333 
ceozpstr@gmail.com 
 

ित, 
१. मु य लेखा व िव  अिधकारी,सातारा िज हा पिरषद सातारा.  
२. गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती- पाटण ता.- पाटण 
३. गटिश णािधकारी पंचातय सिमती - पाटण ता.- पाटण 

mailto:ceozpstr@gmail.com


िश ण िवभाग( ाथिमक) िज हा पिरषद सातारा 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
वाचले :-   १. शासन पिरप क ामिवकास िवभाग .िजपब-४८१९/ . .७१७/आ था-१४ ामिवकास िवभाग,बांधकाम    

     भवन,२५,मझबान  रोड,फोट, मुंबई -१. िदनांक – ४ स टबर २०१९ 
  २. िज हा पिरषद आदेश .िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/७१७५/२०१९.िद . ०९/०९/२०१९. 
  ३. िज हा पिरषद सातारा येथे झालेले समुपदेशन  िदनांक १३/०९/२०१९ 
 ४. ामिवकास िवभाग शासन पिरप क . पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ 
  ५. काय लयीन मंजरू िटपणी िदनांक १३/०९/२०१९. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
पद थापना आदेश         सातारा िज हा पिरषद सातारा 
                िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/7201/२०१९.  

            िदनांक :- १३/०९/२०१९. 
 मी मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद सातारा  या आदेशा वये असे आदेिशत करतो की, उपरो त संदभ मांक 
१ नुसार  पिव णाली म ये िनवड झाले या िश कांना, संदभ . २ नुसार िनयु ती आदेश दे यात आलेले आहेत. यानसुार 
उपरो त संदभ . ३ अ वये समुपदेशन िकया घे यात आली. याम ये खालील पिरिश ठात नमूद िश कांनी िदले या 
िवक पानुसार पद थापना आदेश दे यात येत आहेत. 

पद थापना आदेश ा त झा यानंतर ता काळ ज ू होणे आव यक आहे. याच माणे शासन पिरप क . 
पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ नुसार आपण मु यालयी राहाणे आव यक आहे. या बाबत संबंिधत 

ाम पंचायतीला सूचना देवून ाम सभेचा ठराव ा त क न यावा. यानंतरच आपला घरभाडे भ ा अदा कर यात येईल याची 
न द यावी. 
 

अ .नं.  नांव 
िज हा 
यादी 
माकं 

मूळ जात 
वग 

िनवड वग समांतर 
आर ण 

समुपदेशानाने  
िनवडलेली शाळा 

तालुका 
 

11 ी. द ा नारायण 
शदे 

9623646632 

130 SC SC खेळाडू 
ऐवजी 

नेचल पाटण 

अटी व शत  :- 
१. वरील माणे आपण समुपदेशनाने िनवडले या शाळेनसुार आदेश दे यात आला आहे. आपण संबंिधत शाळेत ज ूहोवून    
तसा अहवाल गटिश णािधकारी यांचे कडे सादर कर यात यावा. 
२. आपले यावसाियक अहतेची मूळ कागदप े गटिश णािधकारी काय लयात हजर झा या पासून १५ िदवसा या आत सादर 
करणे बंधनकारक रािहल. 
३.  आदेश ा त झाले नंतर १५ िदवसाचे आत ज ूहोणे आव यक आहे.  
४. मूळ िनयु ती आदेशातील अटी व शत  जशा या तशा लाग ूअसतील. 
 
(संजय भागवत) 
मु य कायकारी अिधकारी 
सातारा िज हा पिरषद सातारा 
9422993333 
ceozpstr@gmail.com 
 

ित, 
१. मु य लेखा व िव  अिधकारी,सातारा िज हा पिरषद सातारा.  
२. गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती- पाटण ता.- पाटण 
३. गटिश णािधकारी पंचातय सिमती - पाटण ता.- पाटण 

mailto:ceozpstr@gmail.com


िश ण िवभाग( ाथिमक) िज हा पिरषद सातारा 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
वाचले :-   १. शासन पिरप क ामिवकास िवभाग .िजपब-४८१९/ . .७१७/आ था-१४ ामिवकास िवभाग,बांधकाम    

     भवन,२५,मझबान  रोड,फोट, मुंबई -१. िदनांक – ४ स टबर २०१९ 
  २. िज हा पिरषद आदेश .िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/७१७५/२०१९.िद . ०९/०९/२०१९. 
  ३. िज हा पिरषद सातारा येथे झालेले समुपदेशन  िदनांक १३/०९/२०१९ 
 ४. ामिवकास िवभाग शासन पिरप क . पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ 
  ५. काय लयीन मंजरू िटपणी िदनांक १३/०९/२०१९. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
पद थापना आदेश         सातारा िज हा पिरषद सातारा 
                िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/7201/२०१९.  

            िदनांक :- १३/०९/२०१९. 
 मी मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद सातारा  या आदेशा वये असे आदेिशत करतो की, उपरो त संदभ मांक 
१ नुसार  पिव णाली म ये िनवड झाले या िश कांना, संदभ . २ नुसार िनयु ती आदेश दे यात आलेले आहेत. यानसुार 
उपरो त संदभ . ३ अ वये समुपदेशन िकया घे यात आली. याम ये खालील पिरिश ठात नमूद िश कांनी िदले या 
िवक पानुसार पद थापना आदेश दे यात येत आहेत. 

पद थापना आदेश ा त झा यानंतर ता काळ ज ू होणे आव यक आहे. याच माणे शासन पिरप क . 
पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ नुसार आपण मु यालयी राहाणे आव यक आहे. या बाबत संबंिधत 

ाम पंचायतीला सूचना देवून ाम सभेचा ठराव ा त क न यावा. यानंतरच आपला घरभाडे भ ा अदा कर यात येईल याची 
न द यावी. 
 

अ .नं.  नांव 
िज हा 
यादी 
माकं 

मूळ जात 
वग 

िनवड वग समांतर 
आर ण 

समुपदेशानाने  
िनवडलेली शाळा 

तालुका 
 

12 ी.दशरथ महादेव 
चचाणे 

7057711140 

179 ST ST -- नवजा पाटण 

अटी व शत  :- 
१. वरील माणे आपण समुपदेशनाने िनवडले या शाळेनसुार आदेश दे यात आला आहे. आपण संबंिधत शाळेत ज ूहोवून    
तसा अहवाल गटिश णािधकारी यांचे कडे सादर कर यात यावा. 
२. आपले यावसाियक अहतेची मूळ कागदप े गटिश णािधकारी काय लयात हजर झा या पासून १५ िदवसा या आत सादर 
करणे बंधनकारक रािहल. 
३.  आदेश ा त झाले नंतर १५ िदवसाचे आत ज ूहोणे आव यक आहे.  
४. मूळ िनयु ती आदेशातील अटी व शत  जशा या तशा लाग ूअसतील. 
 
(संजय भागवत) 
मु य कायकारी अिधकारी 
सातारा िज हा पिरषद सातारा 
9422993333 
ceozpstr@gmail.com 
 

ित, 
१. मु य लेखा व िव  अिधकारी,सातारा िज हा पिरषद सातारा.  
२. गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती- पाटण ता.- पाटण 
३. गटिश णािधकारी पंचातय सिमती - पाटण ता.- पाटण 

mailto:ceozpstr@gmail.com


िश ण िवभाग( ाथिमक) िज हा पिरषद सातारा 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
वाचले :-   १. शासन पिरप क ामिवकास िवभाग .िजपब-४८१९/ . .७१७/आ था-१४ ामिवकास िवभाग,बांधकाम    

     भवन,२५,मझबान  रोड,फोट, मुंबई -१. िदनांक – ४ स टबर २०१९ 
  २. िज हा पिरषद आदेश .िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/७१७५/२०१९.िद . ०९/०९/२०१९. 
  ३. िज हा पिरषद सातारा येथे झालेले समुपदेशन  िदनांक १३/०९/२०१९ 
 ४. ामिवकास िवभाग शासन पिरप क . पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ 
  ५. काय लयीन मंजरू िटपणी िदनांक १३/०९/२०१९. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
पद थापना आदेश         सातारा िज हा पिरषद सातारा 
                िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/7201/२०१९.  

            िदनांक :- १३/०९/२०१९. 
 मी मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद सातारा  या आदेशा वये असे आदेिशत करतो की, उपरो त संदभ मांक 
१ नुसार  पिव णाली म ये िनवड झाले या िश कांना, संदभ . २ नुसार िनयु ती आदेश दे यात आलेले आहेत. यानसुार 
उपरो त संदभ . ३ अ वये समुपदेशन िकया घे यात आली. याम ये खालील पिरिश ठात नमूद िश कांनी िदले या 
िवक पानुसार पद थापना आदेश दे यात येत आहेत. 

पद थापना आदेश ा त झा यानंतर ता काळ ज ू होणे आव यक आहे. याच माणे शासन पिरप क . 
पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ नुसार आपण मु यालयी राहाणे आव यक आहे. या बाबत संबंिधत 

ाम पंचायतीला सूचना देवून ाम सभेचा ठराव ा त क न यावा. यानंतरच आपला घरभाडे भ ा अदा कर यात येईल याची 
न द यावी. 
 

अ .नं.  नांव 
िज हा 
यादी 
माकं 

मूळ जात 
वग 

िनवड वग समांतर 
आर ण 

समुपदेशानाने  
िनवडलेली शाळा 

तालुका 
 

13 ी.िव म 
िसताराम िदघे 
8308875610 

184 ST ST -- धजगाव पाटण 

अटी व शत  :- 
१. वरील माणे आपण समुपदेशनाने िनवडले या शाळेनसुार आदेश दे यात आला आहे. आपण संबंिधत शाळेत ज ूहोवून    
तसा अहवाल गटिश णािधकारी यांचे कडे सादर कर यात यावा. 
२. आपले यावसाियक अहतेची मूळ कागदप े गटिश णािधकारी काय लयात हजर झा या पासून १५ िदवसा या आत सादर 
करणे बंधनकारक रािहल. 
३.  आदेश ा त झाले नंतर १५ िदवसाचे आत ज ूहोणे आव यक आहे.  
४. मूळ िनयु ती आदेशातील अटी व शत  जशा या तशा लाग ूअसतील. 
 
(संजय भागवत) 
मु य कायकारी अिधकारी 
सातारा िज हा पिरषद सातारा 
9422993333 
ceozpstr@gmail.com 
 

ित, 
१. मु य लेखा व िव  अिधकारी,सातारा िज हा पिरषद सातारा.  
२. गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती- पाटण ता.- पाटण 
३. गटिश णािधकारी पंचातय सिमती - पाटण ता.- पाटण 

mailto:ceozpstr@gmail.com


िश ण िवभाग( ाथिमक) िज हा पिरषद सातारा 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
वाचले :-   १. शासन पिरप क ामिवकास िवभाग .िजपब-४८१९/ . .७१७/आ था-१४ ामिवकास िवभाग,बांधकाम    

     भवन,२५,मझबान  रोड,फोट, मुंबई -१. िदनांक – ४ स टबर २०१९ 
  २. िज हा पिरषद आदेश .िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/७१७५/२०१९.िद . ०९/०९/२०१९. 
  ३. िज हा पिरषद सातारा येथे झालेले समुपदेशन  िदनांक १३/०९/२०१९ 
 ४. ामिवकास िवभाग शासन पिरप क . पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ 
  ५. काय लयीन मंजरू िटपणी िदनांक १३/०९/२०१९. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
पद थापना आदेश         सातारा िज हा पिरषद सातारा 
                िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/7201/२०१९.  

            िदनांक :- १३/०९/२०१९. 
 मी मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद सातारा  या आदेशा वये असे आदेिशत करतो की, उपरो त संदभ मांक 
१ नुसार  पिव णाली म ये िनवड झाले या िश कांना, संदभ . २ नुसार िनयु ती आदेश दे यात आलेले आहेत. यानसुार 
उपरो त संदभ . ३ अ वये समुपदेशन िकया घे यात आली. याम ये खालील पिरिश ठात नमूद िश कांनी िदले या 
िवक पानुसार पद थापना आदेश दे यात येत आहेत. 

पद थापना आदेश ा त झा यानंतर ता काळ ज ू होणे आव यक आहे. याच माणे शासन पिरप क . 
पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ नुसार आपण मु यालयी राहाणे आव यक आहे. या बाबत संबंिधत 

ाम पंचायतीला सूचना देवून ाम सभेचा ठराव ा त क न यावा. यानंतरच आपला घरभाडे भ ा अदा कर यात येईल याची 
न द यावी. 
 

अ .नं.  नांव 
िज हा 
यादी 
माकं 

मूळ जात 
वग 

िनवड वग समांतर 
आर ण 

समुपदेशानाने  
िनवडलेली शाळा 

तालुका 
 

14 ी.शु ले वर 
िवठृठल पपळे 
8600004515 

195 ST ST -- शदेवाडी -
अंबवडे 

पाटण 

अटी व शत  :- 
१. वरील माणे आपण समुपदेशनाने िनवडले या शाळेनसुार आदेश दे यात आला आहे. आपण संबंिधत शाळेत ज ूहोवून    
तसा अहवाल गटिश णािधकारी यांचे कडे सादर कर यात यावा. 
२. आपले यावसाियक अहतेची मूळ कागदप े गटिश णािधकारी काय लयात हजर झा या पासून १५ िदवसा या आत सादर 
करणे बंधनकारक रािहल. 
३.  आदेश ा त झाले नंतर १५ िदवसाचे आत ज ूहोणे आव यक आहे.  
४. मूळ िनयु ती आदेशातील अटी व शत  जशा या तशा लाग ूअसतील. 
 
(संजय भागवत) 
मु य कायकारी अिधकारी 
सातारा िज हा पिरषद सातारा 
9422993333 
ceozpstr@gmail.com 
 

ित, 
१. मु य लेखा व िव  अिधकारी,सातारा िज हा पिरषद सातारा.  
२. गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती- पाटण ता.- पाटण 
३. गटिश णािधकारी पंचातय सिमती - पाटण ता.- पाटण 

mailto:ceozpstr@gmail.com


िश ण िवभाग( ाथिमक) िज हा पिरषद सातारा 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
वाचले :-   १. शासन पिरप क ामिवकास िवभाग .िजपब-४८१९/ . .७१७/आ था-१४ ामिवकास िवभाग,बांधकाम    

     भवन,२५,मझबान  रोड,फोट, मुंबई -१. िदनांक – ४ स टबर २०१९ 
  २. िज हा पिरषद आदेश .िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/७१७५/२०१९.िद . ०९/०९/२०१९. 
  ३. िज हा पिरषद सातारा येथे झालेले समुपदेशन  िदनांक १३/०९/२०१९ 
 ४. ामिवकास िवभाग शासन पिरप क . पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ 
  ५. काय लयीन मंजरू िटपणी िदनांक १३/०९/२०१९. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
पद थापना आदेश         सातारा िज हा पिरषद सातारा 
                िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/7201/२०१९.  

            िदनांक :- १३/०९/२०१९. 
 मी मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद सातारा  या आदेशा वये असे आदेिशत करतो की, उपरो त संदभ मांक 
१ नुसार  पिव णाली म ये िनवड झाले या िश कांना, संदभ . २ नुसार िनयु ती आदेश दे यात आलेले आहेत. यानसुार 
उपरो त संदभ . ३ अ वये समुपदेशन िकया घे यात आली. याम ये खालील पिरिश ठात नमूद िश कांनी िदले या 
िवक पानुसार पद थापना आदेश दे यात येत आहेत. 

पद थापना आदेश ा त झा यानंतर ता काळ ज ू होणे आव यक आहे. याच माणे शासन पिरप क . 
पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ नुसार आपण मु यालयी राहाणे आव यक आहे. या बाबत संबंिधत 

ाम पंचायतीला सूचना देवून ाम सभेचा ठराव ा त क न यावा. यानंतरच आपला घरभाडे भ ा अदा कर यात येईल याची 
न द यावी. 
 

अ .नं.  नांव 
िज हा 
यादी 
माकं 

मूळ जात 
वग 

िनवड वग समातंर 
आर ण 

समुपदेशानाने  
िनवडलेली शाळा 

तालुका 
 

15 ी.हेमराज 
युवराज धान 
9764803835 

199 ST ST -- धनगरव ती(लढोरी) पाटण 

अटी व शत  :- 
१. वरील माणे आपण समुपदेशनाने िनवडले या शाळेनसुार आदेश दे यात आला आहे. आपण संबंिधत शाळेत ज ूहोवून    
तसा अहवाल गटिश णािधकारी यांचे कडे सादर कर यात यावा. 
२. आपले यावसाियक अहतेची मूळ कागदप े गटिश णािधकारी काय लयात हजर झा या पासून १५ िदवसा या आत सादर 
करणे बंधनकारक रािहल. 
३.  आदेश ा त झाले नंतर १५ िदवसाचे आत ज ूहोणे आव यक आहे.  
४. मूळ िनयु ती आदेशातील अटी व शत  जशा या तशा लाग ूअसतील. 
 
(संजय भागवत) 
मु य कायकारी अिधकारी 
सातारा िज हा पिरषद सातारा 
9422993333 
ceozpstr@gmail.com 
 

ित, 
१. मु य लेखा व िव  अिधकारी,सातारा िज हा पिरषद सातारा.  
२. गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती- पाटण ता.- पाटण 
३. गटिश णािधकारी पंचातय सिमती - पाटण ता.- पाटण 

mailto:ceozpstr@gmail.com


िश ण िवभाग( ाथिमक) िज हा पिरषद सातारा 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
वाचले :-   १. शासन पिरप क ामिवकास िवभाग .िजपब-४८१९/ . .७१७/आ था-१४ ामिवकास िवभाग,बांधकाम    

     भवन,२५,मझबान  रोड,फोट, मुंबई -१. िदनांक – ४ स टबर २०१९ 
  २. िज हा पिरषद आदेश .िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/७१७५/२०१९.िद . ०९/०९/२०१९. 
  ३. िज हा पिरषद सातारा येथे झालेले समुपदेशन  िदनांक १३/०९/२०१९ 
 ४. ामिवकास िवभाग शासन पिरप क . पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ 
  ५. काय लयीन मंजरू िटपणी िदनांक १३/०९/२०१९. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
पद थापना आदेश         सातारा िज हा पिरषद सातारा 
                िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/7201/२०१९.  

            िदनांक :- १३/०९/२०१९. 
 मी मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद सातारा  या आदेशा वये असे आदेिशत करतो की, उपरो त संदभ मांक 
१ नुसार  पिव णाली म ये िनवड झाले या िश कांना, संदभ . २ नुसार िनयु ती आदेश दे यात आलेले आहेत. यानसुार 
उपरो त संदभ . ३ अ वये समुपदेशन िकया घे यात आली. याम ये खालील पिरिश ठात नमूद िश कांनी िदले या 
िवक पानुसार पद थापना आदेश दे यात येत आहेत. 

पद थापना आदेश ा त झा यानंतर ता काळ ज ू होणे आव यक आहे. याच माणे शासन पिरप क . 
पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ नुसार आपण मु यालयी राहाणे आव यक आहे. या बाबत संबंिधत 

ाम पंचायतीला सूचना देवून ाम सभेचा ठराव ा त क न यावा. यानंतरच आपला घरभाडे भ ा अदा कर यात येईल याची 
न द यावी. 
 

अ .नं.  नांव 
िज हा 
यादी 
माकं 

मूळ जात 
वग 

िनवड वग समांतर 
आर ण 

समुपदेशानाने  
िनवडलेली शाळा 

तालुका 
 

16 ी. जगदीश 
ावण कोकणी 

7776009713 

205 ST ST -- िशवंदे वर पाटण 

अटी व शत  :- 
१. वरील माणे आपण समुपदेशनाने िनवडले या शाळेनसुार आदेश दे यात आला आहे. आपण संबंिधत शाळेत ज ूहोवून    
तसा अहवाल गटिश णािधकारी यांचे कडे सादर कर यात यावा. 
२. आपले यावसाियक अहतेची मूळ कागदप े गटिश णािधकारी काय लयात हजर झा या पासून १५ िदवसा या आत सादर 
करणे बंधनकारक रािहल. 
३.  आदेश ा त झाले नंतर १५ िदवसाचे आत ज ूहोणे आव यक आहे.  
४. मूळ िनयु ती आदेशातील अटी व शत  जशा या तशा लाग ूअसतील. 
 
(संजय भागवत) 
मु य कायकारी अिधकारी 
सातारा िज हा पिरषद सातारा 
9422993333 
ceozpstr@gmail.com 
 

ित, 
१. मु य लेखा व िव  अिधकारी,सातारा िज हा पिरषद सातारा.  
२. गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती- पाटण ता.- पाटण 
३. गटिश णािधकारी पंचातय सिमती - पाटण ता.- पाटण 

mailto:ceozpstr@gmail.com


िश ण िवभाग( ाथिमक) िज हा पिरषद सातारा 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
वाचले :-   १. शासन पिरप क ामिवकास िवभाग .िजपब-४८१९/ . .७१७/आ था-१४ ामिवकास िवभाग,बांधकाम    

     भवन,२५,मझबान  रोड,फोट, मुंबई -१. िदनांक – ४ स टबर २०१९ 
  २. िज हा पिरषद आदेश .िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/७१७५/२०१९.िद . ०९/०९/२०१९. 
  ३. िज हा पिरषद सातारा येथे झालेले समुपदेशन  िदनांक १३/०९/२०१९ 
 ४. ामिवकास िवभाग शासन पिरप क . पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ 
  ५. काय लयीन मंजरू िटपणी िदनांक १३/०९/२०१९. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
पद थापना आदेश         सातारा िज हा पिरषद सातारा 
                िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/7201/२०१९.  

            िदनांक :- १३/०९/२०१९. 
 मी मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद सातारा  या आदेशा वये असे आदेिशत करतो की, उपरो त संदभ मांक 
१ नुसार  पिव णाली म ये िनवड झाले या िश कांना, संदभ . २ नुसार िनयु ती आदेश दे यात आलेले आहेत. यानसुार 
उपरो त संदभ . ३ अ वये समुपदेशन िकया घे यात आली. याम ये खालील पिरिश ठात नमूद िश कांनी िदले या 
िवक पानुसार पद थापना आदेश दे यात येत आहेत. 

पद थापना आदेश ा त झा यानंतर ता काळ ज ू होणे आव यक आहे. याच माणे शासन पिरप क . 
पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ नुसार आपण मु यालयी राहाणे आव यक आहे. या बाबत संबंिधत 

ाम पंचायतीला सूचना देवून ाम सभेचा ठराव ा त क न यावा. यानंतरच आपला घरभाडे भ ा अदा कर यात येईल याची 
न द यावी. 
 

अ .नं.  नांव 
िज हा 
यादी 
माकं 

मूळ जात 
वग 

िनवड वग समांतर 
आर ण 

समुपदेशानाने  
िनवडलेली शाळा 

तालुका 
 

17 ी. िशवाजी 
छगन िनकम 

9689603989 

218 ST ST -- मठवाडी-म हद पाटण 

अटी व शत  :- 
१. वरील माणे आपण समुपदेशनाने िनवडले या शाळेनसुार आदेश दे यात आला आहे. आपण संबंिधत शाळेत ज ूहोवून    
तसा अहवाल गटिश णािधकारी यांचे कडे सादर कर यात यावा. 
२. आपले यावसाियक अहतेची मूळ कागदप े गटिश णािधकारी काय लयात हजर झा या पासून १५ िदवसा या आत सादर 
करणे बंधनकारक रािहल. 
३.  आदेश ा त झाले नंतर १५ िदवसाचे आत ज ूहोणे आव यक आहे.  
४. मूळ िनयु ती आदेशातील अटी व शत  जशा या तशा लाग ूअसतील. 
 
(संजय भागवत) 
मु य कायकारी अिधकारी 
सातारा िज हा पिरषद सातारा 
9422993333 
ceozpstr@gmail.com 
 

ित, 
१. मु य लेखा व िव  अिधकारी,सातारा िज हा पिरषद सातारा.  
२. गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती- पाटण ता.- पाटण 
३. गटिश णािधकारी पंचातय सिमती - पाटण ता.- पाटण 

mailto:ceozpstr@gmail.com


िश ण िवभाग( ाथिमक) िज हा पिरषद सातारा 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
वाचले :-   १. शासन पिरप क ामिवकास िवभाग .िजपब-४८१९/ . .७१७/आ था-१४ ामिवकास िवभाग,बांधकाम    

     भवन,२५,मझबान  रोड,फोट, मुंबई -१. िदनांक – ४ स टबर २०१९ 
  २. िज हा पिरषद आदेश .िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/७१७५/२०१९.िद . ०९/०९/२०१९. 
  ३. िज हा पिरषद सातारा येथे झालेले समुपदेशन  िदनांक १३/०९/२०१९ 
 ४. ामिवकास िवभाग शासन पिरप क . पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ 
  ५. काय लयीन मंजरू िटपणी िदनांक १३/०९/२०१९. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
पद थापना आदेश         सातारा िज हा पिरषद सातारा 
                िजपसा/िश ण( ाथ)/आ था-२/7201/२०१९.  

            िदनांक :- १३/०९/२०१९. 
 मी मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद सातारा  या आदेशा वये असे आदेिशत करतो की, उपरो त संदभ मांक 
१ नुसार  पिव णाली म ये िनवड झाले या िश कांना, संदभ . २ नुसार िनयु ती आदेश दे यात आलेले आहेत. यानसुार 
उपरो त संदभ . ३ अ वये समुपदेशन िकया घे यात आली. याम ये खालील पिरिश ठात नमूद िश कांनी िदले या 
िवक पानुसार पद थापना आदेश दे यात येत आहेत. 

पद थापना आदेश ा त झा यानंतर ता काळ ज ू होणे आव यक आहे. याच माणे शासन पिरप क . 
पंरास/२०१८/ /४८८/आ था-७ मुंबई  िद. ०९.०९.२०१९ नुसार आपण मु यालयी राहाणे आव यक आहे. या बाबत संबंिधत 

ाम पंचायतीला सूचना देवून ाम सभेचा ठराव ा त क न यावा. यानंतरच आपला घरभाडे भ ा अदा कर यात येईल याची 
न द यावी. 
 

अ .नं.  नांव 
िज हा 
यादी 
माकं 

मूळ जात 
वग 

िनवड वग समांतर 
आर ण 

समुपदेशानाने  
िनवडलेली शाळा 

तालुका 
 

18 ी. गणेश द  ू
पाडवी 

9405194282 

219 ST ST -- बावीचावाडा पाटण 

अटी व शत  :- 
१. वरील माणे आपण समुपदेशनाने िनवडले या शाळेनसुार आदेश दे यात आला आहे. आपण संबंिधत शाळेत ज ूहोवून    
तसा अहवाल गटिश णािधकारी यांचे कडे सादर कर यात यावा. 
२. आपले यावसाियक अहतेची मूळ कागदप े गटिश णािधकारी काय लयात हजर झा या पासून १५ िदवसा या आत सादर 
करणे बंधनकारक रािहल. 
३.  आदेश ा त झाले नंतर १५ िदवसाचे आत ज ूहोणे आव यक आहे.  
४. मूळ िनयु ती आदेशातील अटी व शत  जशा या तशा लाग ूअसतील. 
 
(संजय भागवत) 
मु य कायकारी अिधकारी 
सातारा िज हा पिरषद सातारा 
9422993333 
ceozpstr@gmail.com 
 

ित, 
१. मु य लेखा व िव  अिधकारी,सातारा िज हा पिरषद सातारा.  
२. गटिवकास अिधकारी पंचायत सिमती- पाटण ता.- पाटण 
३. गटिश णािधकारी पंचातय सिमती - पाटण ता.- पाटण 
 

mailto:ceozpstr@gmail.com
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