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सांदभश :-

1) र्ासन वनणशय वर्क्षण ि सिाजकल्याण विभाग क्र. पीटीसी- 2161/फ,
वदनाांक- 12/01/1962
2) र्ासन पवरपत्रक र्ालेय वर्क्षण ि क्रीडा विभाग विभाग क्र. पीटीसी2016/प्र.क्र.98/टीएनटी-4 , वद.21 जुलै, 2016
3) वर्क्षण सांचालक िाध्यविक ि उच्च िाध्यविक,िहाराष्ट्र राज्य,पुणे याांचे पत्र
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र्ासन वनणशय:सन 2017-2018 या िर्षाकरीता राज्य ि सावित्रीबाई फुले आदर्श वर्क्षक पुरस्कारासाठी
वजल्हा वनिड सवितीकडू न आलेल्या वर्क्षकाांच्या वर्फारर्ीिर,वर्क्षकाांच्या गुणित्तेनुसार अांवति वनिड
करण्यासाठी खालीलप्रिाणे राज्य वनिड सविती वनयुक्त करण्यास र्ासनाची िान्यता दे ण्यात येत आहे .
अ.क्र.
1

र्ासकीय सदस्य (गट-अ)
वर्क्षण सांचालक (िाध्यविक ि उच्च िाध्यविक),

पद
अध्यक्ष

िहाराष्ट्र राज्य, पुणे
2

वर्क्षण सांचालक (प्राथविक), िहाराष्ट्र राज्य,पुणे

सदस्य

3

श्री.यु.जे.करिांदे,प्राचायश,एस.एि.टी.टी.िहाविद्यालय,

सदस्य

कोल्हापूर.
4

वर्क्षण सहायक सांचालक (िाध्य. ि उच्च िाध्य.)

सदस्य सवचि

िहाराष्ट्र राज्य, पुणे
अर्ासकीय सदस्य (गट-ब)
5

प्रा.िोतीराि दे र्िुख, प्राचायश, िहात्िा गाांधी विद्यािांवदर

सदस्य

सांचवलत कला, विज्ञान ि िावणज्य िहाविद्यालय हरसुल,
ता.त्र्यांबकेश्वर, वज. नावर्क
6

डॉ. नवलनी पाटील, प्राचायश, एस.एन.डी.टी. बी.एड कॉलेज,

सदस्य

पुणे.
7

श्री.अवनल कांगानी, िुख्याध्यापक, गुरुकुल (िाध्यविक)

सदस्य

आश्रिर्ाळा, दे िळापार, ता. रािटे क, वज. नागपूर
२.

वर्क्षक पुरस्कारासाठी अांवति वनिड करताांना वद.21 जुलै 2016 च्या र्ासन पवरपत्रकातील

तरतुदींचे काटे कोरपणे पालन करण्यात यािे. वनिडी सांदभात आिश्यक ती गुप्तता राखण्याची दक्षता वनिड
सवितीने घ्यािी.

र्ासन वनणशय क्रिाांकः पीटीसी-2018 / प्र.क्र.7/टीएनटी-४.

३.

िरील वनिड सवितीचे गट-अ िधील अ.क्र. १, २ ि 4 येथील सदस्य, तसेच प्राचायश,

एस.एि.टी.टी. िहाविद्यालय कोल्हापूर चे प्राचायश हे र्ासकीय सदस्य असल्याने त्याांची सवितीच्या
कािाकरीता होणाऱ्या प्रिासभत्ता ि दै वनक भत्त्याची दे यके, त्याांच्या िेतन ि भत्त्याची देयके ज्या
लेखावर्र्षाखाली काढली जातात त्या लेखावर्र्षाखाली खची टाकण्यात यािी.
४.

अनुक्रिाांक 5, 6 ि 7 िरील अर्ासकीय सदस्याांना सवितीच्या कािकाजासाठी प्रिासभत्ता ि

दै वनकभत्ता वनयिानुसार अनुज्ञेय असलेल्या दराने दे ण्यात यािा. िात्र त्याांना वििान प्रिास आवण रे ल्िेच्या
िातानुकुलीत प्रथि िगाचा प्रिास अनुज्ञेय असणार नाही.
५.

या सदस्याांचा प्रिासभत्ता ि दैवनक भत्याचा खचश "िागणी क्रिाांक ई-2, 2202, सिशसाधारण वर्क्षण

80, सिशसाधारण, 001, सांचालन ि प्रर्ासन (00)(01) वर्क्षण सांचालक (2202 1091)11, दे र्ाांतगशत प्रिास
खचश (दत्तित्त)" या लेखावर्र्षाखाली सन 2018-2019 च्या िांजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून
भागविण्यात यािा. अर्ासकीय सदस्याांची दे यके वर्क्षण सांचालक (िाध्यविक ि उच्च िाध्यविक) िहाराष्ट्र
राज्य,पुणे याांच्या कायालयाकडू न अदा केली जातील.
6.

सदर र्ासन वनणशय िहाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201807161643308921 असा आहे . हा आदे र् वडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्रराचे राज्यपाल याांच्या आदे र्ानुसार ि नाांिाने
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( ज.वर्.रासकर )
अिर सवचि, िहाराष्ट्र र्ासन
प्रवत,
1. आयुक्त(वर्क्षण), िहाराष्ट्र राज्य,पुणे
2. वर्क्षण सांचालक (प्राथविक) ,िहाराष्ट्र राज्य,पुणे.
3. वर्क्षण सांचालक (िाध्यविक ि उच्च िाध्यविक ) ,िहाराष्ट्र राज्य,पुणे.
4. सिश विभागीय वर्क्षण उपसांचालक.
5. श्री.यु.जे.करां िदे ,प्राचायश,एस.एि.टी.टी.िहाविद्यालय, कोल्हापूर.
6. प्रा.िोतीराि देर्िुख, प्राचायश, िहात्िा गाांधी विद्यािांवदर सांचवलत कला, विज्ञान ि िावणज्य
िहाविद्यालय हरसुल, ता.त्र्यांबकेश्वर, वज. नावर्क
7. डॉ. नवलनी पाटील, प्राचायश, एस.एन.डी.टी. बी.एड कॉलेज, पुणे.
8. श्री.अवनल कांगानी, िुख्याध्यापक, गुरुकुल (िाध्यविक) आश्रिर्ाळा, दे िळापार, ता. रािटे क,
वज. नागपूर
9. सिश वजल्हयाांचे वर्क्षणावधकारी (प्राथविक/िाध्यविक),सिश वर्क्षण वनवरक्षक,बृहन्िुांबई.
10. िा. िुख्यिांत्राचे याांचे खाजगी सवचि,िुख्यिांत्र्याचे कायालय,िुांबई.
11. िा.िांत्री,र्ालेय वर्क्षण याांचे विर्ेर्ष कायशकारी अवधकारी.
12. िा.अपर िुख्य सवचि,र्ालेय वर्क्षण ि क्रीडा विभाग, याांचे स्िीय सहाय्यक.
13. िा.प्रधान सवचि,ग्राि विकास ि जलसांधारण विभाग,िांत्रालय,
14. सवचि,आवदिासी विकास विभाग,िांत्रालय,िुांबई
15. वनिड नस्ती, टीएनटी-4
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