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सजमतीच्या सभाांना प्राथजमक जिक्षक सांघटने चे
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जनमांजित प्रजतजनधी म्हणून बोलाजवणेबाबत.

याांना

महािाष्ट्र िासन

ग्राम जवकास जवभाग

िासन िुध्दीपिक: िमाांक झेडपीए 2013/प्र.ि.124/पां िा-1
बाांधकाम भवन, 25 मझझबान पथ, फोटझ ,
मुांबई - 400 001.

जदनाांक :21 नोव्हें बि, 2013
वाचा - िासन जनणझय िमाांकः झेडपीए 2013/प्र.ि.124/पांिा-1, जदनाांक 20 ऑक्टें बि, 2012.
िासन िुध्दीपिक :उपिोक्त िासन जनणझयातील अटी व ितीमधील मुद्दा िमाांक 7 “जिक्षण तज्ञ तसेच जिल्यातील

जनमांजित सांघटने कडू न जनमांजित किावयाच्या जिक्षक प्रजतजनधींची जनयुक्ती मुख्य कायझकािी अजधकािी हे
अध्यक्ष, जिल्हा पजिषद व सभापती, जिक्षण आजण जिडा सजमती याांच्या सल्ला व सहमतीने कितील”.
च्याऐविी

जिक्षण तज्ञ तसेच जिल्यातील जनमांजित सांघटने कडू न जनमांजित किावयाच्या दोन जिक्षक

प्रजतजनधींची जनयुक्ती मुख्य कायझकािी अजधकािी हे अध्यक्ष, जिल्हा पजिषद व सभापती, जिक्षण आजण

जिडा सजमती याांच्या सल्ला व सहमतीने सांबांजधत सांघटने च्या कागदपिाांची छाननी करुन कितील.
माि जिल्यातील अन्य मोठी प्राथजमक जिक्षक सांघटना ठिजवताांना ज्या सांघटनेकडे सवात िास्त
सदस्याांची नोंदणी झालेली आहे अिा सांघटनेने नाम जनदे जित केलेला एक प्रजतजनधी जनवडतील.

िासन िुध्दीपिक िमाांकःझेडपीए 2013/प्र.ि.124/पांिा-1

सदि िासन जनणझय महािाष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सांकेतस्थळावि

उपलब्ध किण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201311211241569820 असा आहे . हा आदे ि
जडिीटल स्वाक्षिीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे .

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदे िानुसाि व नावाने.
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प्रत,

कक्ष अजधकािी, महािाष्ट्र िासन

1. मा. मांिी (ग्रा. जव.) याांचे खािगी सजचव
2. मा. िाज्यमांिी (ग्रा.जव.) याांचे खािगी सजचव.
3. मा. अध्यक्ष, जिल्हा पजिषद (सवझ)

4. मा प्रधान सजचव (ग्राम जवकास व पांचायत िाि), मुांबई-400 001.
5. जवभागीय आयुक्त (सवझ).

6. मुख्य कायझकािी अजधकािी, जिल्हा पजिषद (सवझ).

7. जनवड नस्ती, कायासन ि.पांिा-1, ग्राम जवकास जवभाग.

पष्ृ ठ2पैकी2

