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सदनांक 30 माचय, 2016
प्रस्तावना :
शािन सनणयय सदनांक 30 माचय, 2016 अन्वये राष्ट्रीय स्तरावरील शाळा सिध्दी हा काययक्रम
राज्यात “िमृध्द शाळा” या नावाने िुरु करण्यात आलेला आहे.

िदर काययक्रमाच्या

अंमलबजावणीकसरता काययपध्दती सनसित करण्याची बाब शािनाच्या सवचाराधीन होती.
शािन सनणयय :
2.

या शािन सनणययान्वये राज्यातील िवय प्राथसमक, माध्यसमक शाळांनी शाळा सिध्दी (िमृध्द

शाळा) या काययक्रमामध्ये िहभागी होण्याकसरता खाली नमूद केल्याप्रमाणे काययपध्दती सनसित
करण्यात येत आहे.
1. शाळा सिध्दी या राष्ट्रीय स्तरावरील काययक्रमािंदभातील िवय मासहती School Evaluation
डॅ शबोडय वर केंद्र शािनाच्या www.nuepa.org, www.nuepa.eduplan.nic.in या
िंकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.
2. शाळा सिध्दी या मूळ हहदी व इंग्रजी पुस्स्तकेचा मराठी अनुवाद सवद्याप्रासधकरणातर्फे करण्यात
आला आहे.
3. राज्यातील िवय व्यवस्थापनांच्या, िवय माध्यमांच्या व िवय मंडळाशी िंलस्ननत प्राथसमक व
माध्यसमक शाळांनी शाळा सिध्दी (िमृध्द शाळा) या काययक्रमामध्ये िहभागी होवून सदनांक 28
र्फेब्रुवारी, 2017 पयंत अंतगयत मूल्यमापन पूणय करावे.
4. अंतगयत मूल्यमापनाकसरता िन 2015-16 व िन 2016-17 या दोन वर्षांची मासहती School
Evaluation Dashboard (ई-िसमक्षा) वर भरणे असनवायय आहे.
5. शाळा सिध्दी ऑनलाईन रसजस्रेशन प्रसक्रयेिंदभात उपयुक्त मासहती प्रपत्र “अ” मध्ये नमूद
करण्यात आली आहे.
6. सजल्हा, तालुक्यातील ज्या शाळांनी शाळा सिध्दी काययक्रमाकसरता नोंदणी केली आहे त्यांची
मासहती सवद्याप्रासधकरण यांनी वेळोवेळी डॅ शबोडय वरुन उपलब्ध करुन घ्यावी.
7. शाळा सिध्दी (िमृध्द शाळा) या काययक्रमांतगयत शाळांनी अंतगयत मूल्यमापन करुन िवय
आवश्यक मासहती उपरोक्त नमूद डॅ शबोडय वर अपलोड करावी.
8. डॅ शबोडय वर ज्या शाळा अंतगयत मूल्यमापन अपलोड करतील अशा शाळांना स्वत:ची ग्रेड
िमजण्याकसरता िोबत जोडलेल्या ग्रेहडग िूत्राप्रमाणे (Grading formula) ग्रेड सनसित करता
येईल (िोबत प्रपत्र “ब” जोडलेले आहे ).
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9. ज्या शाळा “A” ग्रेड मध्ये येतील अशा शाळांचे सवद्याप्रासधकरणामार्फयत बाह्य मूल्यमापन
करण्यात येईल. “A” ग्रेड पेक्षा कमी ग्रेड समळालेल्या शाळांचे बाह्य मूल्यमापन केले जाणार
नाही व अशा शाळांना कोणतेही प्रमाणपत्र सदले जाणार नाही. तथासप ग्रेडींग िूत्रानुिार
शाळे ि प्राप्त होणारी ग्रेड जाणून घेवून त्यानुिार शाळे च्या शैक्षसणक प्रगतीिाठी शाळांनी
पुढील सनयोजन करणे अपेसक्षत राहील.
10. “A” ग्रेड शाळांचे बाह्य मूल्यमापन करणाऱ्या सनधारकांनी डॅ शबोडय वर िंबंसधत शाळे च्या बाह्य
मूल्यमापनाचा र्फॉमय अपलोड करणे, तिेच बाह्य मूल्यमापनच्या आधारे ग्रेडींग िूत्रानुिार
शाळे चे ग्रेड शीट तयार करणे आवश्यक राहील.
11. बाह्य मूल्यमापनानंतर सनधारकांनी शाळे च्या सनसित केलेल्या ग्रेड, सवद्याप्रासधकरणाि
गोपनीयसरत्या कळवाव्यात.

शाळे ला अंतगयत मूल्यमापनात प्राप्त झालेली ग्रेड व बाह्य

मूल्यमापनात प्राप्त झालेली ग्रेड याच्या आधारे शाळे ची ग्रेड िंबंसधत शाळे ि
सवद्याप्रासधकरणामार्फयत कळसवण्यात येईल.
12. ज्या शाळांना क्र. 10 व 11 मध्ये नमूद केल्यानुिार सवद्याप्रासधकरणातर्फे “A” ग्रेड समळे ल
अशा शाळांना िमृध्द शाळा 2016-17 या प्रमाणपत्राने िन्मासनत करण्यात येईल.
13. गतवर्षी प्रायोसगक तत्वावर करण्यात आलेल्या शाळा सिध्दी (िमृध्द शाळा) या काययक्रमात
िहभागी झालेल्या शाळांचा तपशील, तिेच शाळा सनधारकांचा / मुख्याध्यापक / सशक्षकांचा
तपशील प्रपत्र “क” मध्ये दे ण्यात येत आहे. शाळा सिध्दी डॅ शबोडय वर अंतगयत मूल्यमापनाची
मासहती अपलोड करताना िहाय्य लागल्याि शाळांनी प्रपत्र “क” मध्ये नमूद करण्यात
आलेल्या िंबंसधत सजल्ह्यांच्या शाळांशी अथवा सनधारकांशी िंपकय िाधावा.
14. शाळा सिध्दी पुस्स्तका हहदी व इंग्रजी मध्ये अनुक्रमांक 1 येथे नमूद करण्यात आलेल्या
वेबिाईटवर उपलब्ध आहे. तिेच सवद्याप्रासधकरणातर्फे मराठी मध्ये अनुवासदत करण्यात
आलेली पुस्स्तका दे खील सवद्याप्रासधकरणाच्या पोटय लवर उपलब्ध करुन दे ण्यात यावी.
शािकीय व स्थासनक स्वराज्य िंस्थांच्या शाळांना िवय सशक्षा असभयानांतगयत शाळा
अनुदानांतगयत उपलब्ध सनधीतून या पुस्स्तकेची हप्रट काढू न घेता येईल हकवा त्यािाठी
आवश्यक सनधी शाळा स्तरावर उपलब्ध करुन सदला जाईल.
िदर शािन सनणयय महाराष्ट्र शािनाच्या www.maharashtra.gov.in या िंकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला अिून त्याचा िंकेताक 201701071651323621 अिा आहे . हा आदे श
सडजीटल स्वाक्षरीने िाक्षांसकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुिार व नावांने,

Suvarna S
Kharat

Digitally signed by Suvarna S Kharat
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=School And Education Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=8a98fe3e5a45c818668168cffd366aced9a
44c59607f616a36d403a80e74d0df, cn=Suvarna S
Kharat
Date: 2017.01.07 17:42:26 +05'30'

(डॉ. िुवणा सि. खरात)
उपिसचव, महाराष्ट्र शािन
प्रत :
1. मा. राज्यपालांचे िसचव, राजभवन, मुंबई
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2. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी िसचव
3. मा. मंत्री, शालेय सशक्षण व क्रीडा सवभाग यांचे खाजगी िसचव
4. मा. मुख्य िसचव यांचे उपिसचव
5. मा. प्रधान िसचव, शालेय सशक्षण व क्रीडा सवभाग, मंत्रालय, मुंबई
6. मा. प्रधान िसचव, नगरसवकाि सवभाग, मंत्रालय, मुंबई
7. मा. प्रधान िसचव, आसदवािी सवकाि सवभाग, मंत्रालय, मुंबई
8. मा. प्रधान िसचव, ग्राम सवकाि सवभाग, मंत्रालय, मुंबई
9. मा. िसचव, िामासजक न्याय सवभाग, मंत्रालय, मुंबई
10. आयुक्त (सशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
11. िवय महानगरपासलका आयुक्त
12. िवय मुख्य काययकारी असधकारी, सजल्हा पसरर्षद
13. राज्य प्रकल्प िंचालक, महाराष्ट्र प्राथसमक सशक्षण पसरर्षद, मुंबई
14. राज्य प्रकल्प िंचालक, राष्ट्रीय माध्यसमक सशक्षा असभयान, मुंबई
15. अध्यक्ष / िसचव, माध्यसमक व उच्च माध्यसमक सशक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
16. सशक्षण िंचालक (प्राथसमक/माध्यसमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
17. िंचालक, सवद्याप्रासधकरण, पुणे.
18. िंचालक, बालभारती, पुणे.
19. िवय सवभागीय अध्यक्ष, माध्यसमक व उच्च माध्यसमक सशक्षण मंडळ.
20. िवय सवभागीय िसचव, माध्यसमक व उच्च माध्यसमक सशक्षण मंडळ.
21. िवय सवभागीय सशक्षण उपिंचालक.
22. िवय प्राचायय, सजल्हा शैक्षसणक िातत्यपूणय व्याविासयक सवकाि िंस्था
23. िवय सशक्षणासधकारी (प्राथसमक / माध्यसमक), सजल्हा पसरर्षद
24. सशक्षण सनसरक्षक, मुंबई (पसिम, दसक्षण, उत्तर)
25. िवय प्रशािन असधकारी, महानगरपासलका
26. िवय मुख्य असधकारी, नगरपासलका
27. िवय गटसशक्षणासधकारी
28. िवय मुख्याध्यापक सशक्षणासधकारी यांच्यामार्फयत
29. सनवड नस्ती, एिडी-6
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प्रपत्र - अ
शाळा सिद्धी ऑनलाइन रसिस्ट्रेशन प्रसिया
1) इंटरनेट िुरु करा.
2) Web Browser ओपन करा.
3) Address बार मध्ये 14.139.60.151/sse/login.php टाईप करुन Enter दाबा.
4) NPSSE ची विंडो ओपन होईल. त्यामध्ये Login च्या box मध्ये *"Create New Account"* या
पयायािंर क्ललक करा.
5) Add User ची विंडो ओपन होईल. त्यामध्ये *"User Name / UDISE"* च्या पुढे आपल्या शाळे चा
UDISE कोड टाईप करा.
6) त्याखाली अिलेल्या *"Password"* च्या िमोर आपल्या आठिंणीत राहील अिा पाििंडड टाईप करा.
*लक्षात ठे िंा : प्रत्येक लॉगीनच्या िंेळी हा पाििंडड आपल्याला टाकािंा लागणार अिल्यामुळे तो
अत्यंत महत्िंपूणड आहे .* पाििंडड सिंिरु नये, निंीन पाििंडड करणे तांसत्रकदृष्ट्या शलय नाही.
7) त्याखाली *"E-mail"* च्या िमोर आपल्या शाळे चा ई-मेल आय डी टाईप करा. शाळे चा ई-मेल आय
डी तयार निेल तर तो Gmail. Com िंर िाऊन तयार करुन घ्या. वकिंा आपल्या शाळे तील तंत्रस्ट्नेही
सशक्षकांची मदत घ्या.
8) त्याखाली *"Role Type"* या पयायािमोर *"School User"* हा पयाय सनिंडा.
9) िंसरल ििंड बाबी बरोबर नमुद केल्याची खात्री झाल्यािंर ििंात खाली अिलेल्या *"Submit"* या
पयायािंर क्ललक करा.
आपल्या शाळे ची नोंदणी शाळा सिद्धी िाठी झालेली आहे.
10) आता आपल्या शाळे चा *"DASHBOARD"* पहािंा. डे स्ट्कटॉपिंर िंरच्या उिव्या बािूला सदिणाऱ्या
*"LOGIN"* या पयायािंर क्ललक करा. LOGIN विंडो सदिेल. त्यामध्ये *"USER TYPE"* च्या िमोर
*"School User"* हा पयाय सनिंडा.
11) त्याखाली आपल्या शाळे चा *"UDISE Code"* टाईप करा. पाििंडड टाकून *"Submit"* या पयायािंर
क्ललक

करा.

आपल्या

शाळे चा

Dashboard

िमोर

सदिू

लागेल.*

शाळे ची Basic Information भरणे.
12) आपल्या शाळे चा Dashboard िमोर सदिल्यािंर त्याच्या डाव्या बािूला *"Basic information"*
सदिते.
त्यामध्ये *Learners* या पयायाखाली :
1. Demographic Profile

2. Attendance Rate
3. Performance in key subjects
4. Learning Outcomes
Teachers या पयायाखाली
1. Numbers of Teachers
2. Teachers Attendance
िंरील प्रत्येक पयायािमोर क्ललक केल्यािंर त्यामध्ये भरािंयाच्या माहीतीची विंडो ओपन
होते. ती ििंड मासहती भरुन झाल्यािंर खात्री करुन Submit पयायािंर क्ललक करायला सिंिरु नका.
13) Learners िं Teachers ची माहीती भरल्यािंर त्याच विंडोमध्ये आपल्याला *"7 KEY DOMAINS AS
CRITICAL PERFORMANCE AREAS OF SCHOOL* च्या खाली ििंड 7 क्षेत्र सदितील. यामध्ये
प्रत्येक क्षेत्रातील मानकांची नोंद करािंी.
14) 7 क्षेत्र िं 46 मानकांची माहीती भरुन स्ट्िंमूल्यमापन अहिंाल भरणे.

: *असतशय महत्त्िंाचे : Learners आसण Teachers याची मासहती भरतांना ती 2015-16 िं 2016-17 या दोन्ही
ित्रांची भरािंी.*
*****************

प्रपत्र - ब
ग्रेडींगसाठी सूत्र
शाळा ससध्दी या डॅ शबोडड वर शालेय मूलयाांकन तक्ता दे ण्यात आलेला आहे . यामध्ये एकूण 7 क्षेत्र (Domain)
असून, 46 मानके (Standards) आहे त. याबाबतचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे .
शाळे चे सामर्थयड स्त्रोत

क्षेत्र 1

12 मानके

(DOMAIN 1)

Resources of School (Availability & Adequacy )
Resources of School (Quality & Usability)

क्षेत्र 2

अध्यापन, अध्ययन आसण मूलयाांकन

(DOMAIN 2)

(Teaching, Learning & Assessment)

क्षेत्र 3

सवद्यार्थयांची प्रगती, सांपादणूक आसण सवकास

(DOMAIN 3)

(Learner progress, attainment & development)

क्षेत्र 4

सशक्षकाांची कामसगरी आसण व्यवसाय सवकासाची व्यवस्थापना

(DOMAIN 4)

(Teacher performance & Professional Development)

क्षेत्र 5

शालेय नेतृत्व आसण व्यवस्थापन

(DOMAIN 5)

(School Leadership & Management)

क्षेत्र 6

समावेशन, आरोग्य आसण सांरक्षण

(DOMAIN 6)

(Inclusion Health & safety)

क्षेत्र 7

उत्पादक समाजाचा सहभाग

(DOMAIN 7)

(Community Participation)

9 मानके
5 मानके
6 मानके
4 मानके
5 मानके
5 मानके

डॅ शबोडड वर प्रत्येक क्षेत्रासाठी 3 Levels आहे त व प्रत्येक Domain च्या शेवटी त्या Domain मध्ये या तीन

Level मध्ये येणाऱ्या मानके (Standards) नमूद करण्याची सोय आहे. उदा. क्षेत्र 2 मध्ये 9 मानके आहेत. यापैकी
Level 1 मध्ये 2, Level 2 मध्ये 3, Level 3 मध्ये 4 मानके (अशी एकूण 9 मानके) येवू शकतात. हे सवचारात घेवून
ग्रेडेशनसाठी पुढील सूत्र सनसित करण्यात आले आहे .

Formula Table
-----

U-DISE NUMBER of School

WEIGHTAGE (W)
DOMAIN

Maximum
Marks

Weightage
for
LEVEL 1
(W1)

Weightage
for
LEVEL 2
(W2)

Weightage
for
LEVEL 3
(W3)

DOMAIN 1 Resources of School (Availability &
Adequacy )

36

1

2

3

DOMAIN 1 Resources of School (Quality & Usability)

72

2

4

6

DOMAIN 2 (Teaching, Learning & Assessment)
DOMAIN 3 (Learner progress, attainment &
development)
DOMAIN 4 (Teacher performance & Professional
Development)

135

5

10

15

300

20

40

60

150

8

16

25

DOMAIN 5 (School Leadership & Management)

156

13

26

39

DOMAIN 6 (Inclusion Health & safety)

75

5

10

15

DOMAIN 7(Community Participation)

75

5

10

15

TOTAL
% OBTAINED

999

प्राप्त गुणाांप्रमाणे शाळाांचे ग्रेडींग पुढीलप्रमाणे राहील.
A
B
C
D

-

100 to 90%
89 to 80%
79 to 60%
59 to 40%

उपरोक्त सूत्रानुसार ग्रेडींगकसरता खाली नमूद शाळे चे उदाहरण दे ण्यात येत आहे.
शाळे ने अांतगडत मूलयमापन केलयावर डॅ शबोडड वर खालीलप्रमाणे सदसेल. (उदा. खाली नमूद यूडायस
क्रमाांकाची शाळा)
U-DISE NUMBER

27100506801
SCHOOL LEVEL

DOMAIN

Standards
in LEVEL1
(L1)
0

Standards
in LEVEL2
(L2)
4

Standards
in LEVEL3
(L3)
8

DOMAIN 1 Resources of School (Quality & Usability)

0

3

9

DOMAIN 2 (Teaching, Learning & Assessment)

0

1

8

DOMAIN 3 (Learner progress, attainment & development

0

0

5

DOMAIN 4 (Teacher performance & Professional Development)

0

0

6

DOMAIN 5 (School Leadership & Management)

0

0

4

DOMAIN 6 (Inclusion Health & safety)

0

0

5

DOMAIN 7(Community Participation)

0

1

4

DOMAIN 1 Resources of School (Availability & Adequacy )

ग्रेडींगचे सूत्र उपरोक्त शाळे स लागू केलयास त्या शाळे ची ग्रेड पुढीलप्रमाणे सनसित करता येईल.
27100506801

U-DISE NUMBER
Formula
DOMAIN

DOMAIN 1
Resources of
School
(Availability
& Adequacy )
DOMAIN 1
Resources of
School
(Quality &
Usability)
DOMAIN 2
(Teaching,
Learning &
Assessment)
DOMAIN 3
(Learner
progress,
attainment &
development
DOMAIN 4
(Teacher
performance
&

W1 x L1

W2 x L2

Weightage
for
LEVEL 1
(W1)

Standards
in
LEVEL1
(L1)

W1
x
L1

Weight
age for
LEVEL
2 (W2)

1

0

0

2

0

5

W3 x L3
W2
x
L2

Weightage
for LEVEL
3 (W3)

Standards
in LEVEL3
(L3)

2

Standar
ds in
LEVEL
2
(L2)
4

8

3

8

24

MARKS
OBTAINED
(W1xL1) +
(W2xL2) +
(W3xL3)
32

0

4

3

12

6

9

54

66

0

0

10

1

10

15

8

120

130

20

0

0

40

0

0

60

5

300

300

8

0

0

16

0

0

25

6

150

150

W3
x
L3

Professional
Development)
DOMAIN 5
(School
Leadership &
Management)
DOMAIN 6
(Inclusion
Health &
safety)
DOMAIN
7(Community
Participation)

13

0

0

26

0

0

39

4

156

156

5

0

0

10

0

0

15

5

75

75

5

0

0

10

1

10

15

4

60

70

TOTAL (999
marks)
%
OBTAINED

979
98.00

अशा सरतीने उदाहरणादाखल उपरोक्त नमूद करण्यात आलेलया शाळे ची ग्रेड “A” राहील.

**************

प्रपर - क
अ.क्र.

निर्धारक / शाळा मुख्याध्यापक /

पत्ता

नशक्षकाांची िावे

निल्ह्याचे िाव

1

ये वले िागिाथ अप्पासाहे ब

जि.प.शाळा वटवटे ता मोहोळ जि.सोलापुर

सोलापूर

2

िगताप हिुमांत िारायण

सोलापूर

3

सालुांके अपणा नबनपि

12 बी सन्मती नगर, जविापुर रोड, सोलापुर
नूतन मराठी जवद्यालय, योगेश्वर नगर, से क्शन 26 ता. उल्हासनगर

4

महािि साहे बराव बुर्धा

जि.ठाणे
श्री साईकृपा जवद्यालय िाांभुळ ता कल्याण जि. ठाणे

5

गोईलकर नशवािी अप्पा

जि.प.शाळा साबुडी ता, खे ड जि. पुणे

पुणे

6

िार्धव अिांता सखाराम

जि.प.शाळा आतकरवाडी ता पुरांदर जि पुणे

पुणे

7

कोळसे प्रशाांत पांडीतराव

न्यु इांग्ललश स्कुल भाळवणी ता पांढरपुर जि. सोलापुर

सोलापूर

8

नविगत ज्ञािेश्वर सुखदे व

जि.प.शाळा ढोलेवस्ती ता पांढरपुर जि सोलापुर

सोलापूर

9

कबाडे यलगुांडप्पा परशुराम

श्री शहािी हायस्कुल अक्कलकोट जि. सोलापुर

सोलापूर

10

सहस्त्रबुद्धे नप्रया नदनलप

जि.प.शाळा गुळवांची ता द.सोलापुर

सोलापूर

11

रे वाले रािेंद्र हनरश्चांद्र

जि.प.शाळा मां डाणगड ता मां डणगड जि रत्नाजगरी

रत्िानगरी

12

वाघे सुनिल शांकर

जि.प.शाळा दोडवली ता गुहागर जि रत्नाजगरी

रत्िानगरी

13

शे ख अब्बास रति

रायगड जि.प.काांदळवाडा ता म्हसळा जि रायगड

रायगड

14

राठोड मिोहर हे मु

जि.प.शाळा आांबेट नवीवाडी ता.म्हसळा जि. रायगड

रायगड

15

चौर्धर भाऊराया नभमा

जि.प.शाळा साांगोडे टीट्वाळा ता.कल्याण जि ठाणे

ठाणे

16

िागोटकर वसुर्धा

महाराष्ट्र जवद्यालय, वीर सावरकर पथ, ठाणे.

ठाणे

17

बे लसरे मायावती िांदकुमार

महालक्ष्मी सोसायटी , शाहू पुरी, सातारा.

सातारा

18

गायकवाड अिूूि बाबासाहे ब

अण्णासो कल्याणी जवद्या सातारा जि सातारा.

सातारा

19

काांबळे रािेश दत्तु

जि.प.शाळा रािगुरुनगर क्र 1 ता खे ड जि. पुणे.

पुणे

20

गायकवाड रमेश िामदे व

केंद्र शाळा न्हावी ता भोर जि पुणे

पुणे

21

चाचर अनिल दत्तारय

पुणे

22

उपाध्याय नमिाक्षी आशूतोष

जि.प.शाळा हनुमानवाडी ता हवेली जि पुणे
एस.एम.टी.सुरिबा जवद्या मां दीर नटवरनगर ,रोड नां3 िोगेश्वरी इस्ट,

23

शशदे उत्पला शरद

मुांबई
आय.ई.एस. रािा जशवािी जवद्या. हहदु कॉलनी, दादर, मुांबई.

24

शमा ज्योत्स्त्िा भुषण

ियाबेन खोत हायस्कुल, ियानगर , बोजरवली पुवव , मुांबई

मुांबई

25

िार्धव सतीश पाांडूरां ग

एल.पी.डी.पी मराठा इांग्ललश स्कुल सटाणा ता बागलाण जि नाजशक

िानशक

26

महें द्रकर अमोल प्रेमािांद

श्रीसां त जवश्रामबाबा जवद्यालय औरां गाबाद

औरां गाबाद

27

घाडगे भाऊसाहे ब दशरथ

मुलांुड जवद्या मां दीर मुलांुड वेस्ट , मुबई

मुांबई

28

पाटील नवलास सुभाष

जि.प.शाळा िापी ता जि. धुळे

र्धूळे

29

पाटील शेखर प्रभाकर

िे.एस.पी.एस. कॉलेि ऑफ एज्यु..गरताड ता.जि धुळे

र्धूळे

30

अनहरे अनिल वसांतराव

जि.प.शाळा कामोद ता नवापुर जि. नांदरु बार

िांदरु बार

31

परमार अनिता मानणकशसग

जि.प. शाळा हचचोली ता िळगाव जि िळगाव

िळगाव

32

बानवस्त्कर नदपक प्रभाकर

आर सी पटे ल कॉलेि ऑफ एज्यु जशरपुर जि धुळे

र्धूळे

33

उन्निथि नगता रमेश

िे.डी.भरडा हायस्कुल, ग्रॅंट रोड, मुांबई 7

मुांबई

34

घुगरे महे श र्धोंडीबा

कुमार जवद्या मां दीर नूल त गडहहललि जि. कोल्हापुर

कोल्ह्हापूर

35

अमाांगी उदय चांद्रकाांत

सरस्वती हाय.हत्तीवडे ता आिरा जि कोल्हापुर

कोल्ह्हापूर

36

सुयूवांशी गिािि नशवािीराव

रे जिमें टल जचल्रेन हाय. छावणी औरां गाबाद

औरां गाबाद

37

तळे ले वैियां ती प्रकाश

ए.टी. झाांबरे माध्य.जवद्यालय िळगाव.

िळगाव

ठाणे
ठाणे

मुांबई
मुांबई

अ.क्र.

निर्धारक / शाळा मुख्याध्यापक /

पत्ता

नशक्षकाांची िावे

निल्ह्याचे िाव

38

भवाळकर नकशोर वामि

जि.प.शाळा जकरकटवाडी खडकवासला ता.हवेली जि. पुणे

पुणे

39

बािड रशवद्र साहे बराव

कोल्ह्हापूर

40

यादव रामहीत बरतेंटी

जवद्या मां दीर पाटीलवाडी ता. गगनबावडा जि. कोल्हापुर
बी 203 श्रीिी दशवन जलजमटे ड, प्लॉट 48, से क्टर , सी वुडस नेरुळ

41

झाांबरे प्रनणता कोमलदास

वेस्ट, नवी मुांबई
ए.टी. झाांबरे माध्य.जवद्यालय िळगाव.

42

व्हरकट िविाथ शामराव

जवद्या मां दीर कोथळी ता करवीर जि. कोल्हापुर

कोल्ह्हापूर

43

भोसले प्रनमला सुभाष

जवठ्ठल पाटील माध्यजमक जवद्यालय कळे , ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापुर.

कोल्ह्हापूर

44

शशदे प्रवीण दत्तारेय

जि.प.शाळा िरे वाडी ता पाटोदा जि.बीड

बीड

45

वाळके सोमिाथ वामि

जि.प.शाळा पारगाव िोगेश्वरी ता आष्ट्टी जि. बीड

बीड

46

नक्षरसागर रनव नवठ्ठल

जि.प.शाळा िाांब ता.जि. परभणी

परभणी

47

िेमाडे महें द्र सोििी

ए.टी. झाांबरे माध्य.जवद्यालय िळगाव.

िळगाव

48

पाटील मच्छींद्र महारू

सरस्वती भुवन हायस्कुल, बीडकीन जि. औरां गाबाद

औरां गाबाद

49

नशकेतोड समार्धाि वसांत

जि.प.शाळा हाडोंग्री ता भूम जि.उस्मानाबाद

उस्त्मािाबाद

50

सागरोलीकर मांिष
ू ा

स.जभ.भा.आ.क. जवद्यालय , हहगोली

शहगोली

51

सुदाम गणपत कांु भार

शैलेंद्र एज्युकेशन सोसायटी, शैलेंद्रनगर, दजहसर पूवव, मुांबई.

मुांबई

52

काळे मार्धुरी नवकास

म्युजनजसपल कमला नेहरु हाय वधा जि वधा

वर्धा

53

भोििकर प्रज्ञािकुमार पुरुषोत्तम

जि.प. हायस्कुल बरड ता. मुखेड जि. नाांदेड

िाांदेड

54

निपुते ज्ञािदे व तुकाराम

पांचायत सजमती जशक्षण जवभाग ता वाडा जि पालघर

पालघर

55

शे ख हुसैंि याकुब

जि.प.शाळा हपपळगाव का.ता.िळगाव िा. जि. बुलढाणा.

बुलढाणा

56

िाांदगावकर उदय कमलाकर

िे.सी हाय ज्युजन कॉलेि कारां िा लाड जि वाजशम

वानशम

57

खाि िदीम वसीम

नुतन कन्या महाजवद्यालय भांडारा जि भांडारा

भां डारा

58

पे टकर अनिल र्धमा

लोकमान्य जटळक कन्या जवद्यालय चांद्रपुर.

चां द्रपूर

59

कांु भार सुरेश रामचांद्र

केंद्रशाळा पेहे ता पांढरपुर जि सोलापुर

सोलापूर

60

चव्हाण ज्ञािेश्वर मारुती

जि.प.शाळा दे वडे ता पांढरपुर जि सोलापुर

सोलापूर

61

मुक्ता अशोक कमलदास

यु.एम.सी. स्कुल न. 22/16 उल्हासनगर

ठाणे

62

महाले युवराि िािाभाऊ

जि.प.शाळा वाशेरे ता.जभवांडी जि. ठाणे

ठाणे

63

ताांदळे सुरेश नदनलप

जि.प.शाळा मोगरवाडी ता. हवेली जि. पुणे.

पुणे

64

वाघोले भारत महादे व

जि.प.शाळा तोंडल ता. पुरांदर जि पुणे.

पुणे

65

सय्यद उम्मीद अब्दुल

जि.प.शाळा मोहोळकर वस्ती बोरामणी ता.द.सोलापुर जि. सोलापुर

सोलापूर

66

लेंगरे नसद्धे श्वर मुरलीर्धर

जि.प.शाळा िाधववाडी पो पाांढरे वस्ती ता.पांढरपुर जि. सोलापुर

सोलापूर

67

काझी अस्त्पाक अल्ह्लाबख्श

इांग्ललश स्कुल मां गळवेढा जि.सोलापुर

सोलापूर

68

राऊत सोमिाथ श्रीरां ग

शेलगाव पो नान्नि ता बाशी जि सोलापुर

सोलापूर

69

चव्हाण रां गिाथ पाांडूरां ग

जि.प.शाळा जशपतेने न 1 ता मां डणगड जि रत्नाजगरी

रत्िानगरी

70

पाांचाळ नदिेश गांगाराम

जवलवडे लाांझा जि रत्नाजगरी

रत्िानगरी

71

रसाळ मांदार पांढरीिाथ

रायगड जिल्हा पजरषद शाळा कडाव ता किवत जि. रायगड

रायगड

72

युवराि शहािीराव तामखडे

रायगड जिल्हा पजरषद शाळा आांबेत ता.म्हसळा जि. रायगड

रायगड

73

गोसावी मांदार भगवाि

जि.प.शाळा पाली जकरावली ता जभवांडी जि ठाणे

ठाणे

74

मोरािकर श्याम रामक्रीष्णा

जि.प.शाळा पॉवरहाऊस ता. जभवांडी जि. ठाणे.

ठाणे

75

चें डके अवर्धूत भुपाल

मुक्ताबाई भोसले हायस्कुल नागझरी ता कोरे गाव जि सातारा

सातारा

मुांबई
िळगाव

अ.क्र.

निर्धारक / शाळा मुख्याध्यापक /

पत्ता

नशक्षकाांची िावे

निल्ह्याचे िाव

76

मोहमांद शरीक मो. महे फुझ

तांजिम ए वालेदैंन मा.जवद्यालय वाई जि. सातारा.

सातारा

77

गायकवाड अनिल भाऊसाहे ब

केंद्रशाळा आांबावडे भोर जि पुणे

पुणे

78

गलाांडे सदानशव बाबुराव

जि.प.शाळा उत्रौली ता. भोर जि. पुणे.

पुणे

79

नदघे प्रदीप लक्ष्मण

जि.प.शाळा वसईवाडी ता िुन्नर जि पुणे .

पुणे

80

डां गरे नशल्ह्पा समीर

आय.इ.एस भाांडूप जि. मुांबई

मुांबई

81

नसरसाट नवक्रम नदिकर

िे.डी,भरडा हायस्कुल ग्रॅंट रोड मुांबई 7

मुांबई

82

र्धोरे रे णू नमशलद

एम.पी.शाह इांललीश हायस्कूल, सरोजिनी रोड, जवलेपाले वेस्ट,मुांबई

मुांबई

83

सुयूवांशी भरत गांगार्धर

जि.प.शाळा नळकस ता. बागलाण जि. नाजशक

िानशक

84

िालमवार बाबुराव बालािी

अमन जवश्व हायस्कुल गारखे डा पजरसर औरां गाबाद

औरां गाबाद

85

पाटील सुरेखा सुयूभाि

स्व. जवियाबाई न्याती गल्सव हायस्कुल कांडारी ता भुसावळ जि. िळगाव

िळगाव

86

चौर्धरी मिोहर र्धिगर

जि.प.शाळा चारणपाडा ता.जशरपुर धुळे

र्धूळे

87

बागळे अनमत वसांत

िी आर पाटील माध्य. जवद्यालय जगधाडे ता जशरपुर जि. धुळे

र्धूळे

88

िगताप अचूिा बापुराव

शासजकय आश्रमशाळा बोरचक ता नवापुर जि. नांदरू बार

िांदरु बार

89

पाटील सुर्धीर रुपचांद

पी िी भराटे माध्य जवद्या भुसावळ जि िळगाव

िळगाव

90

आठवले प्रमोद चांपतराव

श्री.सां त गाडगे महाराि हहदी जवद्यालय भुसावळ जि िळगाव

िळगाव

91

भालेराव निनति सुर्धाकर

से कांडरी आश्रमशाळा माांडवे जबराद जि िळगाव

िळगाव

92

िगताप सांिय शांकर

जवद्या मां दीर साांबु पो जशरगाव ता शाहु वाडी जि. कोल्हापुर

कोल्ह्हापूर

93

मािकर गिािि िागोराविी

राष्ट्रीय शेतकी जवद्यालय खोलापुर ता भातकुली जि.. अमरावती

अमरावती

94

ठोंबरे शशीकाांत बालकृ ष्णा

जि.प.शाळा ज्ञानेश्वरवाडी जि. औरां गाबाद

औरां गाबाद

95

वािखे डे सुनिल रमेश

महात्मा गाांधी जवद्यालय वरणगाव ता भुसावळ जि िळगाव

िळगाव

96

भापकर ज्ञािेश्वर आत्माराम

जि.प.शाळा जशतोळे वस्ती पो खडकी ता दौंड जि. पुणे

पुणे

97

दे साई केशव रां गराव

जव.म. नवले ता भुदरगड जि कोल्हापुर

कोल्ह्हापूर

98

पाटील सुर्धीर रुपचांद

पी िी भराटे माध्य जवद्या भुसावळ जि िळगाव

िळगाव

99

पाटील िगदीश लक्ष्मण

द.जश.जवद्यालय भुसावळ जि िळगाव

िळगाव

100 शशदे सुरेश बापू

दौलत जवद्या मां दीर माडीलगे बु जि कोल्हापुर

कोल्ह्हापूर

101 खरात गणेश अांकुश

पजरश्रम जवद्यालय दुांगडे ता. गडहहललि जि. कोल्हापुर.

कोल्ह्हापूर

102 तारु दे नवदास कचरु

श्री शारदा भवन हायस्कुल िुना मोंढा ता.जि. ऩाांदेड

िाांदेड

103 गारकर दगडू पांढरी

शाांजतजनकेतन माध्य आश्रमशाळा दे वताळा ता औसा जि लातूर

लातूर

104 शशदे रनवकाांत रामनकसि

जि.प,शाळा हपपळगाव गा. जि परभणी

परभणी

105 रुले श्यामकाांत काशीिाथ

जि.प.शाळा कोठळी ता जि िळगाव

िळगाव

106 नशरसाठ अप्पा शामराव

बाांगर माध्य. व उच्च माध्य जवद्यालय मोहा ता. िामखेड, जि. अहमदनगर

अहमदिगर

107 मािे रमेश दौलतराव

जि.प. शाळा वाठवडा ता कलांब जि उस्मानाबाद

उस्त्मािाबाद

108 अनित दत्तारय बापु

जि.प.शाळा टाकळगव्हाण ताांडा ता पाथरी जि परभणी

परभणी

109 मोहम्मद अरीफुरू हमाि मो.हनिफ

जि.प.शाळा पाांढरी ता अांिनगाव जि. अमरावती

अमरावती

110 अमिेरकर रािु पाांडूरां ग

उच्च प्राथजमक शाळा महाकाळ नालवाडी ता जि वधा

वर्धा

111 चौहाि नवठ्ठलािांदशसग सत्यिारायणशसग

जि.प.शाळा जशवनगर ताांडा पो मातुळ ता भोकर जि. नादे ड

िाांदेड

112 सोिुिे अनिल वामिराव

जि.प.शाळा जनमखे डा ता. िाफ्राबाद जि. िालना

िालिा

113 ठोंबरे प्रमोद रामराव

आदशव जवद्यालय जचखली जि बुलढाणा

बुलढाणा

अ.क्र.

निर्धारक / शाळा मुख्याध्यापक /

पत्ता

नशक्षकाांची िावे

निल्ह्याचे िाव

114 रायबागकर प्रवीण भालचांद्र

जि.प.शाळा धानोरा भुसे ता मानोरा जि. वाजशम

वानशम

115 गणगे रशवद्र वासूदेव

एल.बी चाांडक जवद्या मलकापुर बुलढाणा

बुलढाणा

116 भोसले सांिय पाांडूरां ग

शासजकय जनवासी शाळा घाटपुरी ता खमगाव जि बुलढाणा

बुलढाणा

117 पाटील ियगोंडा कलगोंडा

नि.प.शाळा केंिळ ता भोर

पुणे

118 म्हे रे सोमिाथ पाांडूरां ग

नि.प.शाळा बाहु ली ता हवेली

पुणे

119 शे ख रमिाि शहाबुद्दीि

नि.प.शाळा सुभाषवाडी

अहमदिगर

120 िामदार नमशलद दे नवदास

नि.प.शाळा दत्तवाडी

अहमदिगर

121 शे ख शेखलाल चाांद्साहे ब

नि.प.शाळा सादे परू ता.द सोलापूर

सोलापूर

122 कांु भार शशीकाांत बाळासाहे ब

नि.प.शाळा इांगोलेवस्त्ती ता मोहोळ

सोलापूर

123 साबळे आिांदा श्रीपती

नि.प.शाळा केिावडे ता कागल

कोल्ह्हापूर

124 कोळी तुकाराम कृ ष्णा

नवद्या मां दीर गलगले त कागल

कोल्ह्हापूर

125 पाटील रािक्का उत्तम

नि.प.शाळा लाांडगेवाडी

साांगली

126 पाटील नवकास बबि

नि.प.शाळा सावलझ ता तासगाव

साांगली

127 शशदे भाऊ दगडू

नि.प.शाळा आपशशगे

सातारा

128 दडस महादे व बाबुराव

नि.प.शाळा लोर्धावडे ता. माण

सातारा

129 गवाांदे मािसी अनविाश

नि.प.शाळा भोके मटवाडी

रत्िानगरी

130 काांबळे महावीर नतपण्णा

नि.प.शाळा पूर ता.सांगमे श्वर

रत्िानगरी

131 िार्धव प्रनतक्षा प्रकाश

नि.प.शाळा दहीबाव ता दे वगड

शसर्धुदग
ू ू

132 ठाकुर सुनिल

नि.प.शाळा हरकुल ता कणकवली

शसर्धुदग
ू ू

133 शे ट्टी सीमा रामािांदा

आय.ई.एस. चारकोप काांनदवली

मुांबई शहर

134 सोिवणे नदपककुमार सुभाष

नि.प.शाळा वामिराव हाय. मुलांड
ु

मुांबई शहर

135 भोईर प्रदीप

आर.पी.एम.एम. स्त्कू ल बाांद्रा (पुवू )

मुांबई उपिगर

136 भोलेभावी दे वािांद हनरश्चांद्र

नि.प.शाळा वाळके ता मुरुड

रायगड

137 पाटील अनिशा अरुण

नि.प.शाळा नझराड ता अलीबाग

रायगड

138 कदम हे मलता नदपक

नि.प.शाळा शपपोली अांबरिाथ

ठाणे

139 नवशे श्याम ियराम

नि.प.शाळा सारां गपुरी

ठाणे

140 फसले नदिकर पाांडूरां ग

नि.प.शाळा सावरपाडा

पालघर

141 राऊत शैलेश काशीिाथ

नि.प.शाळा चां द्रिगर डहाणु

पालघर

142 गायकवाड कुसुम केडा

नि.प.शाळा पासूूल ता.चाांडवड

िानशक

143 बच्छाव सुरेश

नि.प.शाळा उां बरडे ता मालेगाव

िानशक

144 झोडगे बळीराम श्रावण

नि.प.शाळा निपाणी ता.पाचोरा

िळगाव

145 कुरकुरे लक्ष्मण गांगाराम

नि.प.शाळा कोठाली ता मुक्ताईिगर

िळगाव

146 ठाकरे सुभाष श्रीपत

नि.प.शाळा निकांु भे

र्धूळे

147 चौर्धरी लताबाई दौलत

नि.प.शाळा साळवे

र्धूळे

148 सोिवणे ियवांत

नि.प.शाळा कलमाडी ता शहादा

िांदरु बार

149 दे वरे सांिय शांकरराव

नि.प.शाळा भागसरी ता िांदरु बार

िांदरु बार

150 रािगुरु मांिश्र
ु ी नदगांबर

नि.प.शाळा सातारा

औरां गाबाद

151 गडनगळे रािकुमार सारां गर्धरराव

नि.प.शाळा र्धािोरा मोत्या 1 ता पूणा

परभणी

अ.क्र.

निर्धारक / शाळा मुख्याध्यापक /

पत्ता

नशक्षकाांची िावे

निल्ह्याचे िाव

152 अवर्धूत नदनलप िामदे व

नि.प.शाळा हरतखे डा

िालिा

153 शे ख िमीर

नि.प.शाळा दे लेगव्हाण ता िाफ्राबाद

िालिा

154 वाघ अिांता िारायण

नि.प.शाळा दे वकरवाडी ता सेिगाव

शहगोली

155 पाटे तुकाराम

नि.प.शाळा हिुमाििगर

शहगोली

156 पवार सांदीप भगवाि

नि.प.शाळा िरे वाडी ता.पाटोदा

बीड

157 बहीर रति अांबादासराव

नि.प.शाळा रािुरी ता.बीड

बीड

158 पताडे रशवद्र रावसाहे ब

नि.प.शाळा माांिरी ता. लातूर

लातूर

159 सुयूवांशी गोपाल

नि.प.शाळा गाांिरू वाडी ता चाकू र

लातूर

160 बोराडे पोपट

नि.प.शाळा पखरुड त भूम

उस्त्मािाबाद

161 चौर्धरी नदनलप

नि.प.शाळा कावडे वाडी

उस्त्मािाबाद

162 राठोड रािाराम

नि.प.शाळा बोंर्धर ता िाांदेड

िाांदेड

163 खरात सुरेश दशरथ

नि.प.शाळा कोहळी ता हादगाव

िाांदेड

164 सरोदे प्रकाश अमृतराव

नि.प.शाळा खोलापुर ता भातकुली

अमरावती

165 अढाव रां गिाथ अनविाश

नि.प.शाळा सोिगाव चाांदरू रे ल्ह्वे

अमरावती

166 सरले उमेश नहम्मतराव

नि.प.शाळा ब्राम्ही ता. मुतीिापूर

अकोला

167 सोळां के वांदिा प्रतापशसग

नि.प.शाळा साांगलुड ता अकोला

अकोला

168 परळीकर गिािि लोभशसग

नि.प.शाळा तोंडगाव ता वानशम

वानशम

169 दे शमुख डीगांबर अिाणराव

नि.प.शाळा पुहा ता कारां िा

वानशम

170 क्षीरसागर नविोद महादे व

नि.प.शाळा हरसोडा ता मलकापूर

बुलढाणा

171 खडके िगनिाथ कोंडू बा

नि.प.शाळा साव ता बुलढाणा

बुलढाणा

172 कोल्ह्हे सांदीप

नि.प.शाळा उदुू आपटी ता मारे गाव

यवतमाळ

173 भोसले अशोक

नि.प.शाळा उदुू ििुिा ता उमरखे ड

यवतमाळ

174 वाडीवे अरुण

नि.प.शाळा उदुू सलाइ मोकासा ता पारनशवणी

िागपूर

175 परचाकरी प्रनतभा

नि.प.शाळा उदुू झुिकी

िागपूर

176 ठाकरे कमलाकर नवठ्ठलराव

नि.प.शाळा लाहोरी ता समुद्रपुर

वर्धा

177 चाफले मर्धुकर

नि.प.शाळा ये रला ता शहगण घाट

वर्धा

178 गिवीर शीतल नदवाकर

नि.प.शाळा खुटाळा

चां द्रपूर

179 बोंडे मोरे श्वर बालािी

नि.प.शाळा शपपळगाव कोरपिा

चां द्रपूर

180 सय्यद मुबारक अली उमर अली

नि.प.शाळा खराशी ता लखणी

भां डारा

181 गरिे नकशोर निवृत्ती

नि.प.शाळा िेटबावडा ता दे वराई

गोंदीया

182 भगत यशवांतराव श्यामलाल

नि.प.शाळा नहरडा माळी ता गोरे गाव

गोंदीया

183 मे श्राम प्रभाकर साविी

नि.प.शाळा तुलशी दे साईगांि

गडनचरोली

184 टे कूळ सुर्धाकर

नि.प.शाळा महागाव अहे री

गडनचरोली

