राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सन 2017-2018
शिल्हा शनवड सशितीची शनयुक्ती.
िहाराष्ट्र िासन
िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग
िासन शनणणय क्रिाांक:- पीटीसी-2018/प्र.क्र.7/टीएनटी-४.
िादाि कािा रोड, हु तात्िा रािगुरु चौक,
िांत्रालय शवस्तार भवन, िुांबई 400 032.
शदनाांक :- 04 िूलै, 2018
सांदभण :- 1) केंद्र िासनाचे पत्र क्र. एफ1-4/2017-एनएटी शदनाांक 15 िून 2018
2) शिक्षण सांचालक िाध्यशिक व उच्च िाध्यशिक,िहाराष्ट्र राज्य,पुणे याांचे पत्र
क्र.शिसां/Onlineराष्ट्रीय/ शिपु/ /2017-18/शवद्या िाखा,4452 शद.28.6.2018
िासन शनणणय:सांदभांशकत क्र. 1 च्या पत्रानुसार केंद्र िासनाने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2017 च्या
अनुषांगाने सुधारीत िागणदिणक तत्वे शनशित केली आहेत. त्यानुसार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2017
साठी खालीलप्रिाणे शिल्हा शनवड सशिती शनयुक्त करण्यास िासनाची िान्यता दे ण्यात येत आहे.
अ.क्र.
1

सदस्य
शिक्षणाशधकारी (िाध्यशिक) / शिक्षक शनरीक्षक

पद
अध्यक्ष

(िुांबईसाठी)
2

प्राचायण, शिल्हा िैक्षशणक व्यावसाशयक शवकास सांस्था

सदस्य

(DIECPD) ककवा त्याांचे प्रशतशनधी / सांचालक,
प्रादे शिक शवद्याप्राशधकरण (िुांबईसाठी)
3

शिल्हाशधकारी याांनी नािशनदे शित केलेला एक

सदस्य

प्रशथतयि शिक्षणतज्ञ
२.

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी केंद्र िासनाने शद.15.6.2018 च्या पत्रान्वये शदलेल्या िागणदिणक

सूचनाांचे काटे कोरपणे पालन करण्यात यावे. शनवडी सांदभात आवश्यक ती गुप्तता राखण्याची दक्षता
शनवड सशितीने घ्यावी.
३.

शिल्हा शनवड सशितीने ऑनलाईन पोटण लव्दारे तीन नािाांकने राज्य शनवड सशितीकडे शद.24

िुलै, 2018 पयंत पाठवावयाची आहेत. शिल्हा शनवड सशितीसाठी लॉशगन / पासवडण सांबांशधत
शिल्हाशधकाांऱ्याकडे ई-िेल व्दारे कळशवण्यात येणार आहे. त्यािुळे सवण शिक्षणाशधकारी (िाध्यशिक) /
शिक्षक शनरीक्षक (िुांबईसाठी) याांनी शिल्हाशधकारी याांचेकडे सांपकण साधावा. तसेच अ.क्र. 3 येथील
सदस्याांचे नािशनदे िन प्राप्त करुन घ्यावे.
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४.

अनुक्रिाांक 3 येथील सदस्याांना सशितीच्या कािकािासाठी प्रवासभत्ता व दै शनकभत्ता

शनयिानुसार अनुज्ञय
े असलेल्या दराने दे ण्यात यावा. िात्र त्याांना शविान प्रवास आशण रेल्वेच्या
वातानुकुलीत प्रथि वगाचा प्रवास अनुज्ञय
े असणार नाही.
५.

या सदस्याांचा प्रवासभत्ता व दै शनक भत्याचा खचण "िागणी क्रिाांक ई-2, 2202, सवणसाधारण

शिक्षण 80, सवणसाधारण, 001, सांचालन व प्रिासन (00)(01) शिक्षण सांचालक (2202 1091) 11,
दे िाांतगणत प्रवास खचण (दत्तित्त)" या लेखाशिषाखाली सन 2018-2019 च्या िांिूर करण्यात आलेल्या
तरतूदीतून भागशवण्यात यावा. अिासकीय सदस्याांची दे यके शिक्षण सांचालक (िाध्यशिक व उच्च
िाध्यशिक) िहाराष्ट्र राज्य,पुणे याांच्या कायालयाकडू न अदा केली िातील.
6.

सदर िासन शनणणय िहाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201807041314123221 असा आहे. हा आदे ि
शडिीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नाांवाने ,

J. S. Raskar
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( ि. शि. रासकर )
अवर सशचव, िहाराष्ट्र िासन
प्रशत,
1.आयुक्त (शिक्षण), िहाराष्ट्र राज्य,पुणे
2. सवण शिल्हाशधकारी
3.शिक्षण सांचालक (प्राथशिक), िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.
4.शिक्षण सांचालक (िाध्यशिक व उच्च िाध्यशिक ) ,िहाराष्ट्र राज्य,पुणे.
5.सवण शवभागीय शिक्षण उपसांचालक.
6.सवण शिल्हयाांचे शिक्षणाशधकारी (प्राथशिक/िाध्यशिक),सवण शिक्षण शनशरक्षक,बृहन्िुांबई.
7. सवण प्राचायण, शिल्हा िैक्षशणक व्यावसाशयक शवकास सांस्था ( DIECPD)
8. सांचालक, प्रादे शिक शवद्याप्राशधकरण, िुांबई.
9.िा. िुख्यिांत्राचे याांचे खािगी सशचव,िुख्यिांत्र्याचे कायालय,िुांबई.
10.िा.िांत्री,िालेय शिक्षण याांचे शविेष कायणअशधकारी.
11.िा.अपर िुख्य सशचव,िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, याांचे स्वीय सहाय्यक.
12.िा.प्रधान सशचव,ग्राि शवकास व िलसांधारण शवभाग,िांत्रालय,
13. सशचव,आशदवासी शवकास शवभाग,िांत्रालय,िुांबई
14.शनवड नस्ती, टीएनटी-4.
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