राज्य व राष्ट्रीय पुरस्काराांची
घोषणा करण्याबाबत व पुरस्कार
प्रदान करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग
शासन शुध्दीपत्र क्रमाांकः पीटीसी - 2015/प्र.क्र.12/टीएनटी-4.
मांत्रालय,मुांबई-400 032
शदनाांक : 20 जानेवारी, 2015.
पहा:-

1) शासन शनणणय, शशक्षण व समाज कल्याण शवभाग, क्र.पीटीसी2161-एफ्, शद.12.1.1962
2) शासन शनणणय, शालेय शशक्षण शवभाग, क्र. पीटीसी1096/(16/96)/माशश8, शद.20.2.1996
3) शासन पशरपत्रक, शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग, क्र: पीटीसी-2015/प्र.क्र.12/टीएनटी-4
शदनाांक 19 जानेवारी, 2015.

शासन शुध्दीपत्र:शासन पशरपत्रक, शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग, क्रमाांक पीटीसी-2015/प्र.क्र.12 / टीएनटी4, शदनाांक १९ जानेवारी, 2015 मधील पशरच्छे द क्रमाांक (2) मधील ओळ क्रमाांक 3 मधील सन 201516 ऐवजी सन 2014-15 असे वाचण्यात यावे.
२.

सदर शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201501221720247421 असा आहे. हे शुध्दीपत्र शडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Ramchandra
Ganpat Gunjal

Digitally signed by Ramchandra Ganpat
Gunjal
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra,
ou=School Education & Sports Dept,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Ramchandra Ganpat Gunjal
Date: 2015.01.22 17:31:13 +05'30'

( रा.ग.गुांजाळ )
उप सशचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) आयुक्त, शशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
2) आयुक्त,आशदवासी शवकास, नाशशक.
3) राज्य मुख्य आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य स्काऊट आशण गाईडस 79, एफ रोड, मशरन्स
लाईन,मुांबई-400020.
4) शशक्षण सांचालक ( माध्यशमक व उच्च माध्यशमक ), महाराष्ट्र राज्य ,पुणे.
5) शशक्षण सांचालक ( प्राथशमक ), महाराष्ट्र राज्य ,पुणे.
6) शशक्षण सांचालक ( उच्च शशक्षण ),महाराष्ट्र राज्य,पुणे.
7) सवण शजल्हाशधकारी / सवण शजल््ाांचे मुख्य कायणकारी अशधकारी.
8) सांचालक, अशदवासी सांशोधन व प्रशशक्षण सांस्था, पुणे

शासन पशरपत्रक क्रमाांकःपीटीसी - 2015/प्र.क्र.12/टीएनटी-4.

9) सवण शवभागीय शशक्षण उपसांचालक
10) सवण शशक्षणाशधकारी ( प्राथशमक/माध्यशमक ),शजल्हा पशरषद.
11) सवण शशक्षण शनरीक्षक, बृहन्मुांबई.
12) सांचालक, माशहती व जनसांपकण महासांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई.
प्रत माशहतीस्तव सादर अग्रेशषत:1) मा.राज्यपाल याांचे सशचव.
2) मा.मुख्यमांत्री याांचे सशचव, मुख्यमांत्री कायालय, मांत्रालय, मुांबई.
3) मा.मांत्री ( शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग ) याांचे खाजगी सशचव.
4) सवण शवधानसभा/शवधानपशरषद सदस्य
5) मा.मुख्य सशचव याांचे स्वीय सहायक.
6) प्रधान सशचव/सशचव,शवत्त शवभाग शनयोजन शवभाग/ग्राम शवकास शवभाग/आशदवासी शवकास
शवभाग,मांत्रालय मुांबई.
7) सशचव (शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग ) याांचे स्वीय सहायक.
8) शनवड नस्ती,(टीएनटी-4).
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