शालार्थ प्रणाललत नवीन नाव समालवष्ट
करण्यासाठी स्र्ापन करण्यात आलेला
लवशेष कृती दल संपुष्टात आणणेबाबत.
महाराष्र शासन
शालेय लशक्षण व क्रीडा लवभाग
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मादाम कामा मागथ, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय लवस्तार, मुंबई - 400 032
लदनांक :- 20 माचथ, 2019
संदभथ :-1) शासनाचा समक्रमांक लदनांक 28.2.2018 रोजीचा शासन लनणथय.
2) आयुक्त लशक्षण, लशक्षण आयुक्तालय, पुणे यांचे क्र. लशआ/2018/लवकृद/बैठक/
आस्र्ा क 144/1452, लदनांक 9.3.2018 रोजीचे पत्र.
3) शासनाचे समक्रमांक लदनांक 22.5.2018 रोजीचे शासन शुध्दीपत्रक
4) आयुक्त लशक्षण, लशक्षण आयुक्तालय, पुणे यांचे क्र. आलशका/शालार्थ/लवकृद/
आस्र्ा क्र.144/1222, लदनांक 18.2.2019 रोजीचे पत्र.
प्रस्तावना :शासनाच्या संदभाधीन क्र. 1 च्या शासन लनणथयान्वये शालार्थ प्रणालीत नवीन नावे समालवष्ट
करण्यासाठी आयुक्त लशक्षण, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली लवशेष कृती दल स्र्ापन करण्यात आले होते.
तसेच कृती दलाने मंजूरी लदलेल्या प्रकरणाना लशक्षण संचालक (प्रार्लमक/माध्यलमक व उच्च माध्यलमक),
पुणे यांनी मान्यता द्यावयाची होती. शालार्थ प्रणालीत नाव समालवष्ट करण्याची प्रकरणे मोठया प्रमाणात
प्रलंलबत रालहल्याने शासनाच्या लदनांक 22.5.2018 च्या शुध्दीपत्रकान्वये सदरचे प्रस्ताव 4 लशक्षण
संचालकांकडे लवभागून दे ण्यात आले होते. सदरचे प्रस्ताव लनकाली लनघाल्याने आता लवशेष कृती दलाची
आवश्यकता नसल्याचे आयुक्त लशक्षण यांनी कळलवले आहे. तसेच शालार्थ क्रमांक दे ण्याबाबतचे
अलधकार लवभागीय लशक्षण उपसंचालक यांचे स्तरावर दे ण्याबाबत उलचत लनणथय ययावा, असेही प्रस्तालवत
केले आहे. यासंदभात लनणथय घेण्याची बाब शासनाच्या लवचाराधीन होती.
शासन लनणथय :शालार्थ प्रणालीत नवीन नाव समालवष्ट करण्याबाबतची प्रलंलबत प्रकरणे लनकाली लनघाल्यामुळे
शासन लनणथय लदनांक 28.2.2018 अन्वये गठीत केलेले लवशेष कृती दल या लनणथयान्वये संपुष्टात
आणण्यात येत आहे. यापुढे शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समालवष्ट करण्याबाबत खालील प्रमाणे कायथवाही
करण्यात यावी. :1.

लशक्षणालधकारी / लशक्षण लनरीक्षक यांनी लदलेल्या वैयक्क्तक मान्यतेबाबत त्याच
लवभागातील लवभागीय लशक्षण उपसंचालक हे शालार्थ प्रणाली मध्ये नाव समालवष्ट
करण्याबाबत लनणथय घेतील.
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2.

लवभागीय लशक्षण उपसंचालक यांनी लदलेल्या वैयक्क्तक मान्यतेच्या अनुषंगाने लवभागीय
अध्यक्ष, महाराष्र राज्य माध्यलमक व उच्च माध्यलमक लवभागीय लशक्षण मंडळ (सह
संचालक दजाचे) हे शालार्थ प्रणाली मध्ये नाव समालवष्ट करण्याबाबत लनणथय घेतील.

3.

पलवत्र पोटथ ल द्वारे लनयुक्त होणाऱ्या लशक्षकाचे नाव संबंधीत लजल्हयातील
लशक्षणालधकारी / लशक्षण लनरीक्षक (प्रार्लमक/माध्यलमक) हे शालार्थ प्रणाली मध्ये
समालवष्ट करतील.

3.

सदर शासन लनणथय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201903201235034621 असा आहे . हा आदे श लडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांलकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

( चारुशीला चौधरी )
उप सलचव, महाराष्र शासन

प्रत,
1

मा. मंत्री (शालेय लशक्षण व क्रीडा लवभाग) यांचे लवशेष कायथ अलधकारी

2

आयुक्त, लशक्षण, महाराष्र राज्य, पुणे

3

लशक्षण संचालक ( माध्यलमक व उच्च माध्य ), महाराष्र राज्य, पुणे

4

लशक्षण संचालक (प्रार्लमक), महाराष्र राज्य, पुणे

5

लशक्षण संचालक (अल्पसंखयांक व प्रौढ लशक्षण), महाराष्र राज्य, पुणे

6

अध्यक्ष, महाराष्र राज्य परीक्षा पलरषद, पुणे

7

श्री. सुलनल मगर, अध्यक्ष, ई गव्हनथन्स सेल, पुणे

8

अध्यक्ष/सलचव, महाराष्र राज्य कलनष्ठ महालवद्यालयीन महासंघ, मुंबई

9

लवभागीय लशक्षण उप संचालक, सवथ

10 लशक्षणालधकारी (प्रार्लमक/माध्यलमक) सवथ
11 लशक्षण लनरीक्षक (उत्तर/दलक्षण/पलिम ), मुंबई
12 प्रशासन अलधकारी, लशक्षण प्रमूख म.न.पा. /न.पा. सवथ
13 अलधक्षक, वेतन व भलवष्य लनवाह लनधी पर्क (प्रार्लमक/माध्यलमक) सवथ
14

सवथ कायासने, शालेय लशक्षण व क्रीडा लवभाग, मंत्रालय, मुंबई

15 लनवड नस्ती, टीएनटी/3, शालेय लशक्षण व क्रीडा लवभाग, मंत्रालय, मुंबई.

पृष्ठ 2 पैकी 2

