सर्व शिक्षा अशियानाांतर्वत र्ट / िहर साधनकेंद्रे
(BRC/URC) िैक्षशिक कामकाजासाठी शजल्हा
शिक्षि र् प्रशिक्षि सांस्थेिी सांलग्न करिेबाबत.

महाराष्ट्र िासन
िालेय शिक्षि र् क्रीडा शर्िार्
िासन शनिवय क्रमाांकः सांकीिव ३२१४/(६२/१४)/प्रशिक्षि
मांत्रालय, शर्स्तार िर्न, मांबई - ४०० ०३२.
तारीख: 21 ऑर्स्ट, २०१4
प्रस्तार्ना :शिक्षिाची र्िर्त्ता र्ाढशर्ण्यासाठी शिक्षकाांना सतत प्रशिक्षि दे िे आर्श्यक आहे. ही बाब लक्षात
घेता केंद्र िासनाने “राष्ट्रीय िैक्षशिक धोरि १९८६” अन्र्ये शिक्षकाांच्या प्रशिक्षिार्र शर्िेष लक्ष केंद्रीत
केले आहे. त्यानषांर्ाने राज्यात सध्या ३३ शजल््ाांमध्ये (मांबई र् उपनर्रे र्र्ळू न) “शजल्हा शिक्षि र्
प्रशिक्षि सांस्था” (येथून पढे DIET) कायवरत आहेत. केंद्र र् राज्य िासनाच्या शनधीतून बऱ्याच शठकािी
(DIET) इमारत बाांधकामास सरुर्ात झालेली आहे.
२.

शदनाांक २९ जानेर्ारी २०१४ च्या िासन शनिवयान्र्ये शर्िार्ाचे प्रशिक्षि धोरि जाशहर करण्यात

आले असून, शजल्हा शिक्षि र् प्रशिक्षि सांस्था (डाएट) हया शजल्हास्तरार्र प्रशिक्षिाची शिखर सांस्था
आहे त. शर्द्या पशरषद, महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षि पशरषद, मांबई याांच्या मार्वत सर्व शिक्षा अशियान र्
राष्ट्रीय माध्यशमक शिक्षा अशियान या केंद्र परस्कृत योजनेंतर्वत राबशर्ण्यात येिारे िैक्षशिक र्िर्त्तेिी
सांबांशधत तसेच शिक्षक प्रशिक्षि कायवक्रम एकशत्रतशरत्या DIET, BRC र् URC याांच्या मार्वत सांबांशधत
िाळा र् शिक्षकाांपयवन्त पोहचशर्िे, प्रशिक्षिाची र्िर्त्ता राखिे त्याचे मल्याांकन करिे, प्रशिक्षिाचा
उपयोर् शिक्षक र्र्ातील अध्ययन अध्यापनात करत असल्याची खात्री करिे यासाठी िाळा र् सांबांशधत
शिक्षकाांच्या सतत सांपकात राहू न त्याांच्या िैक्षशिक समस्या र् अपेक्षा समजन घेिे. त्याप्रमािे र्रजेनूसार
िैक्षशिक मार्वदिवनासांबांधी उपाययोजना करिे. आर्श्यकतेनसार िासनाकडे प्रस्तार् सादर करिे, हया
सर्व बाबींमध्ये समन्र्य र् ससूत्रता आिून िासनाने शनधाशरत केलेली उशिष्ट्टे साध्य करण्यासाठी
शजल्हयाांतर्वत सदर यांत्रिा कायवरत र् सक्षम करुन, ती शजल्हा शिक्षि र् प्रशिक्षि सांस्था (डाएट) याांच्या
शनयांत्रिाखाली आिण्याची बाब िासनाच्या शर्चाराधीन होती.
िासन शनिवय:सर्व शिक्षा अशियानाांमध्ये ग्रामीि क्षेत्रात पांचायत सशमती र् िहरी क्षेत्रात महानर्रपाशलकेतांर्वत
राज्यातील ४०७ र्ट/िहर साधन केंद्रातील २,०३१ शर्षय साधन व्यक्तींच्या र् ८१४ समार्ेशित
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शिक्षिाांतर्वत कांत्राटी पध्दतीने कायवरत शर्षय साधन व्यक्तींच्या सेर्ा शजल्हा शिक्षि र् प्रशिक्षि सांस्थेिी
जोडण्यात येत आहे .
२.

र्ट/िहर साधन केंद्रातील शर्षय साधन व्यक्तींच्या नेमिूका हया शजल्हा/महानर्रपाशलका

प्रकल्प समन्र्यक याांच्यामार्वत करण्यात आल्या असून, सांबांशधत शजल्हयाच्या / महानर्रपाशलकेच्या
र्ार्षषक कायवयोजना र् अांदाजपत्रकात करण्यात आलेली त्याांच्या र्ेतनाची तरतूद ही यापढे शजल्हा
शिक्षि र् प्रशिक्षि सांस्थेकडे र्र्व करण्यात यार्ी. त्यासाठी डाएट सांस्थेला आर्श्यक शनधी अग्रीम म्हिून
उपलब्ध करुन दे ण्यात यार्ा.
३.

शजल्हा शिक्षि र् प्रशिक्षि सांस्थेने उपलब्ध तरतदीतून शर्षयसाधन व्यक्तींचे दरमहा र्ेतन र् ित्ते

महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षि पशरषद (MPSP) या कायालयाच्या पशरपत्रक जा.क्र.मप्राशिप/सशिअ/BRCURC-CRC /२०१४-१५/२५११, शदनाांक २६ जून २०१४ मधील पशरच्छे द क्रमाांक १ र् २ नसार अदा करुन
खचाचा अहर्ाल शिक्षिाशधकारी (प्राथशमक), शजल्हा पशरषद/प्रिासन अशधकारी, महानर्रपाशलका
याांच्याकडे प्रत्येक मशहन्याच्या ५ तारखेपयवन्त सादर करार्ा.
४.

सदर साधन व्यक्तींचे र्ेतन, रजा र् प्रर्ास इ.ना मांजूरी दे ण्याचे अशधकार प्राचायव, शजल्हा शिक्षि

र् प्रशिक्षि याांना असतील.
शर्षय साधन व्यक्तींची कायवकक्षा १)

शर्षय साधन व्यक्तींनी िाळा िेटी, िैक्षशिक चचा सत्र, प्रशिक्षि याांना उपस्स्थत राहण्यासाठी

िैक्षशिक कामकाजाचे माशसक शनयोजन
करिे.

प्राचायव, डाएट याांच्या सहमतीने र् मार्वदिवनाखाली तयार

तसेच त्याबाबतची माशहती र्ट शिक्षि अशधकारी, पांचायत सशमती र् प्रिासन अशधकारी,

महानर्रपाशलका याांना दे िे.
२)

शर्षय साधन व्यक्तींनी प्राचायव, डाएट याांच्या सतत सांपकात राहू न शजल्हयातील र्ट/िहर

साधन केंद्राांतर्वत िाळाांना िैक्षशिक मार्वदिवन करण्याचे कामकाज पहार्े.
३)

शर्द्या पशरषद, SSA, RMSA याांच्या मार्वत राबशर्ण्यात येिारे िैक्षशिक र्िर्त्तेिी सांबांशधत

कायवक्रम तसेच शिक्षक प्रशिक्षि कायवक्रम एकशत्रतशरत्या DIET, BRC र् URC याांच्या मार्वत सांबांशधत
िाळा र् शिक्षकाांपयवन्त पोहचशर्िे, प्रशिक्षिाची र्िर्त्ता राखिे र् त्याचे मल्याांकन करिे.
४)

िाळा र् सांबांशधत शर्षय शिक्षकाांच्या सतत सांपकात रहािे. त्याांच्या िै क्षशिक समस्या र् अपेक्षा

समजन घेिे. त्याप्रमािे र्रजेनसार िैक्षशिक मार्वदिवनासांबांधी उपाययोजना करिे. आर्श्यकतेनसार
िासनाकडे शर्शहत पध्दतीने प्रस्तार् सादर करिे.
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५)

शर्षय साधन व्यक्तींनी दरमहा केलेल्या कामकाजाचा अहर्ाल प्राचायव, डाएट याांना सादर करिे.

६)

प्राचायव, डाएट याांनी शर्षय साधन व्यक्तींच्या र्ार्षषक कामकाजाबाबत शदलेल्या अशिप्रायािी

(िैक्षशिक र्िर्त्तेच्या दृष्ट्टीने) सहमत नसल्यास, मख्यकायवकारी अशधकारी, शजल्हा पशरषद र् आयक्त,
महानर्रपाशलका याांच्याकडे त्याांना दाद मार्ता येईल.
शजल्हा शिक्षि र् प्रशिक्षि सांस्थेची (DIET) िूशमका अ)

शर्षय साधन व्यक्ती हा शर्षयातील शर्िेष प्राशर्ण्य प्राप्त व्यक्ती असल्याने , त्याांनी सदर शर्षयात

जास्तीत जास्त प्राशर्ण्य शमळशर्ण्यासाठी र् साधन व्यक्तींना अद्ययार्त ठे र्ण्यासाठी आर्श्यक असलेली
मदत दे िे.
आ)

शर्षय साधन व्यक्तींना मशहन्याच्या कामकाजाचे शनयोजन करुन दे िे. त्याप्रमािे कामकाज होत

आहे ककर्ा नाही याची तपासिी करिे शर्षय साधन व्यक्तींनी दरमहा केलेल्या कामकाजाचे मल्याांकन
करिे.
इ)

शर्षय साधन व्यक्तींच्या शर्षयशनहाय क्षमता सांर्धवनासाठी र्ेळोर्ेळी मार्वदिवन करिे.

ई)

शर्षय साधन व्यक्तींच्या सेर्ाांचा िैक्षशिक कामकाजात प्रिार्ी र्ापर करुन घेण्यासाठी सांबांतशधत

शजल्हयाच्या शिक्षिाशधकारी (प्राथशमक,माध्यशमक र् शनरांतर), शजल्हा पशरषद/प्रिासन अशधकारी,
महानर्रपाशलका याांच्यासोबत समन्र्य साधिे.
उ)

शर्षय साधन व्यक्तींच्या कामकाजाचे र्ार्षषक मल्यमापन करुन (िैक्षशिक र्िर्त्तेच्या दृष्ट्टीने)

त्याांच्या सेर्ब
े ाबत अशिप्राय दे िे.
ऊ)

र्ट/िहर साधन केंद्र आशि शजल्हा शिक्षि र् प्रशिक्षि सांस्थांच्या कामकाजाचा त्रैमाशसक अहर्ाल

शजल्हा कायवकारी सशमती र् शजल्हा साधन र्टाच्या सिेस उपस्स्तत राहू न सादर करिे.
५.

महाराष्ट्र राज्य िैक्षशिक सांिोधन र् प्रशिक्षि पशरषद, पिे याांनी प्राचायव, डाएट र् शर्षय साधन

व्यक्ती याांना िैक्षशिक र्िर्त्तेच्या दृष्ट्टीने आर्श्यक असलेले मापदां ड शनशित करुन, त्याची कायवपध्दती
शनशित करार्ी. र् सदर िासन शनिवयातील आदे िाांची त्र्रीत अांमलबजार्िी होण्याच्या दृष्ट्टीने आर्श्यक
असलेले कायवकारी आदे ि महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षि पशरषद, मांबई र् शर्द्या पशरषद, पिे याांनी ३०
शदर्साांच्या आत शनर्वशमत करार्ेत.
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सदर िासन शनिवय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळार्र
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201408211646026821 असा आहे . हा आदे ि
शडजीटल स्र्ाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानसार र् नार्ाने.

Phansekar
Reena V

Digitally signed by Phansekar Reena V
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra,
ou=School Education & Sports Dept,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Phansekar Reena V
Date: 2014.08.21 16:42:52 +05'30'

( री.शर्.र्िसेकर )
अर्र सशचर्, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1. मा.मख्यमांत्री याांचे प्रधान सशचर्
2. मा.मांत्री, िालेय शिक्षि र् क्रीडा शर्िार्, मांत्रालय, मांबई.
3. मा.राज्यमांत्री, िालेय शिक्षि र् क्रीडा शर्िार्, मांत्रालय, मांबई.
4. मा.मांत्री याांचे खाजर्ी सशचर् (सर्व)
5. मा.राज्यमांत्री याांचे खाजर्ी सशचर् (सर्व)
6. मा.मख्य सशचर् याांचे खाजर्ी सशचर्
7. सर्व शर्िार्ीय आयक्त
8. सर्व शजल्हाशधकारी
9. सर्व आयक्त, महानर्रपाशलका.
10. आयक्त (शिक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पिे.
11. सांचालक,माशहती र् जनसांपकव सांचालनालय, मांत्रालय, मांबई
12. सांचालक, महाराष्ट्र राज्य िैक्षशिक सांिोधन र् प्रशिक्षि पशरषद, पिे.
13. सांचालक, माध्यशमक र् उच्च माध्यशमक, महाराष्ट्र राज्य, पिे.
14. राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षि पशरषद, मांबई.
15. शिक्षि सांचालक (प्राथशमक), महाराष्ट्र राज्य, पिे.
16. शिक्षि सांचालक (प्रौढ शिक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पिे.
17. सांचालक, महाराष्ट्र राज्य पशरक्षा पशरषद, पिे.
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१८. सांचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठयपस्तक शनर्षमती र् अभ्यासक्रम सांिोधन मांडळ (बालिारती),
पिे.
१९. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक र् उच्च माध्यशमक शिक्षि मांडळ
२०. सर्व शर्िार्ीय शिक्षि उप सांचालक.
२१. सर्व शिक्षिाशधकारी (प्राथशमक/माध्यशमक/प्रौढ), शजल्हा पशरषद
२२. सर्व मख्य कायवकारी अशधकारी, शजल्हा पशरषद
२३. प्राचायव, शजल्हा शिक्षि र् प्रशिक्षि सांस्था, सर्व शजल्हे.
२४. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मांबई/नार्ूपर-१/२
२५. सर्व शजल्हा कोषार्ार अशधकारी.
२६. सर्व प्रिासन अशधकारी, नर्र पशरषद/कटक मांडळे .
२७. शिक्षि शनशरक्षक (पशिम/दशक्षि/उत्तर), बृहन्मबई.
२८. सर्व सह सशचर्/उप सशचर्/अर्र सशचर्/कक्ष अशधकारी, िालेय शिक्षि शर्िार्.
२९. शनर्डनस्ती (प्रशिक्षि)
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