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Dear Madam/Sir.

As yoLl are aware. the (ioverlntenl ol lndia has inlroducecl National IidLrcatiotr Po]il2020 (NEpj making ways tirr largc scalc. rranslbrnrational retbrnrs in both school a,d highcr
educaiion sectors. Emphasizing the changing role ol tcachcrs in the backdrop of NIIP 1020. thc
llon'ble Prime Ministcr very righLly said "\\'hen a J'cacher lcarns. a Nation leads"l
Since the teachers' role is parantount in the lilb ot student as a tiiend. mentor and coaclt.
tin
the Ministry of Education and tJ(iC plan to celebrate Teachers' I)a1 by organising wcbinars
parl
ot
various themes/inif iatives ol NEP and create awareness among stakeholdcrs. As

hashtag(i)
l'eachers'Day celebration, on 5tl september. 2020, we plan to run the tbllowinS
media:
social
other
and
campaign on twitter/Facebook/lnstagram
#ourteachersourheroes
#t ca ch ersfro m in d ia

orgartizc proSrillllllles h1 lblloriing g(r\ernmclll prottrcolr olr
through vidcoconfcrcrlcing 1o honour rclircd tc;rchcrs whti hlrc trla'lc

You arc rcqucstcd lo

kindll

social distancing or
Orl
signilicant conl;butions irithc grourh atrtl tiereloptttctrl ()l'slIdcr]1s und lhc irlslitLtli()n
'liacher's Day. usi,g the hashragL llou'tcaclcrsourhcr.cs. rhc stLrdcnts. lncrrltr and non-Leachrrru
social trr'"'l.lL'r
stalT may express tlieir gralitud; to\vards lhcir lavorilc lcrchr:rs lltroLtgh iariot-rs
handles.

'l'he progr.anrntcs thus organizcd rnay kintllr hc uploaclcd in the tjnircrsitt' .Actititr
Monitoring Portal (https:i/ugc.ac.inluarrpI) o1
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The Vice Chancellors of all []niversitits

The Principals of all Colleges

