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प्रस्तावना  

 

मा. र्हर्चचव, ग्रामीण ववकार् वविाग, िारत र्रकार तथा अभियान र्चंालक, NRLM, ग्राम ववकार् 
मतं्रालय, िारत र्रकार याचंे पत्र ि. DO#J-११०६०/३/२०१६-RL ददनांक १९ एवप्रल २०१६ अन्वये मा 
पांतप्रधान कायावलयाने ननरे्दशित केल्यानसुार राज्य, जिल्हा व तालकुास्तरावर मास्टर टे्रनर तयार 
करण्यासाठी कें द्र िासनामार्व त ननयोिन करण्यात आलेले असनू हर्द ७ मे २०१६ पासनू याांची 
अांमलबिावणी करण्यात येणार आहे. हर्द. २ ऑक्टोबर २०१६ पयतं या प्रशिक्षणाचा पहहला टप्पा पार 
पाडणे आहे. 

क्षमता बांधणी प्रक्रिया आणण पद्धती 
 

मास्टर टे्रनरची क्षमता बाांधणी ही प्रशिक्षण, प्रात्याक्षक्षके आणण एक्स्पोिर भेटी या 
माध्यमातनूही करावयाची आहे. क्षमता बाांधणीसाठी खालील मोड्यलू्स तयार करण्यात आली आहेत 
त्यानसुार प्रत्यके मोड्यलूच े प्रशिक्षण घेतल्यानांतर ठराववक अपेक्षक्षत पररणाम (Expected Output) 

शमळणे आवश्यक आहे.  

या मागादशाक र्चूना महाराष्ट्रातील र्वा intensive, semi-intensive आणण non- 
intensive जजल्हा / ताल क्यांना लाग ूअर्णार आहेत. या र्चूना ह्या मागादशाक र्चूना (Guidance 

Notes) आहेत त्या Guidelines म्हणून कठोरपणे वापरण्यापेक्षा जजल्ह्याच्या पररजस्थतीला अन र्रून 
काहम बदल शक्य आहेत. असे पररजस्ितीनरुूप बर्दल आवश्यक असल्यास यासाठी राज्य सांसाधन कें द्र 
सर्दस्याची e-mail द्वारे परवानगी घ्यावी.  

ाालमल मोड्यलू्र् आणण त्यांचे अपेक्षक्षत पररणाम (Expected Output) ददले आहेत -  

र्वा र्ाधारण र्चूना  

3.1. सवव प्रशिक्षण हे ननवासीच असतील. 
3.2. सवव intensive तालकु्याांसाठी IUFR B.२.२.५ तर semi आणण non intensive साठी IUFR 

B.२.२.६. असेल.  

3.3. यनुनट कॉस्ट नॉमवसाठी राज्य अशभयान व्यवस्िापन कक्षाच ेरे्ब्र.ु २०१५ चे पत्र पाहावे. जिि े
तालुका आणण जिल्हा एकच आहे (उर्दा: िालना, वधाव, उस्मानाबार्द, रत्नागगरी, पालघर इ.) 
त्यािागी जिल््याच्या युननट कॉस्ट नॉमव लागू असतील 

3.4. ववभागीय स्तरावरील प्रशिक्षाणाांना जिल्हास्तरावरील यनुनट कॉस्ट नॉमव लाग ूअसतील. 
3.5. प्रिासकीय, व्यवस्िापकीय आणण आगिवक िबाबर्दारी - जिल्हा पातळीवरील प्रशिक्षणाची 

िबाबर्दारी ही जिल्हा सांसाधन कें द्राची, तालकुा पातळीवरील प्रशिक्षणाची िबाबर्दारी ही तालकुा 
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सांसाधन कें द्राची तर ववभागीय पातळीवरील प्रशिक्षणाची िबाबर्दारी ही ववभागाचे मखु्य 
हठकाण असणाऱ्या जिल््याची आणण तिेील जिल्हा सांसाधन कें द्राची असेल.  

3.6. जिल्हा / तालकुा सांसाधन कें द्रातील प्रशिक्षकाांचे प्रशिक्षण हे राज्य प्रशिक्षण कें द्रातील 
राज्यस्तरीय प्रशिक्षक, उमरे्दचा राज्य आणण जिल्हा /तालकुा  पातळीवरील कमवचारी वगव 
घेईल. 

3.7. राज्य सांसाधन कें द्रातनू ववववध प्रशिक्षण व्यवजस्ित सरुु आहेत याचे सननयांत्रण / मलु्याांकन 
करण्यासाठी राज्यस्तरीय प्रशिक्षकाांचा चम ू तसेच राज्य सांसाधन कें द्रातील सर्दस्य वारांवार 
प्रशिक्षण स्िळास प्रशिक्षणार्दरम्यान भेट रे्दतील.  

जजल्हा मास्टर रेनर्ार्ाठी मोड्यलू्र् आणण त्याचा कालावधी  

मोड्यलू 

कोड  

मोड्यलूचे नाव  मोड्यलू मधील म ख्य ववषय  प्रभशक्षण 
कालावधी  

F सहभागी प्रशिक्षण  प्रशिक्षक  / सलुभकती किी घडवावी. सहभागी 
प्रशिक्षण पद्धती, शल ांगभाव-िात-वगव व्यवस्िा याांचा 
आांतरसांबांध आणण सामाजिक समावेिन   

6 

A Part 1 SMIB - 1  स्वयांसहाय्यता गट, ग्रामसांघ, प्रभाग सांघ - 
सांकल्पना, बाांधणी, व्यवस्िापन, नोंर्दणी आणण 
ऑडीट,  

FNHW, Visioning   

8 

A Part 2 SMIB - 2 PIP – PPA, MCP, CBO, VRP and Convergence 13 

B Book Keeping and 
Records 

स्वयांसहाय्यता गट, ग्रामसांघ, प्रभाग सांघ - लेखे 
शलखाण आणण व्यवस्िापन  

10 

C Funds Management आगिवक साक्षरता, RF, VRF, CIF, बँक शलांकेि 
आणण व्यवस्िापन  

8 

D Livelihoods & Skills 
Development 

उपिीववका - सांकल्पना, उपिीववकेचे प्रकार, 
कौिल्य ववकास आणण रोिगार 

15 
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ताल का मास्टर रेनर्ार्ाठी मोड्यलू्र् आणण त्याचा कालावधी  
 

मोड्यलू 

कोड  

मोड्यलूचे नाव  मोड्यलू मधील म ख्य ववषय  प्रभशक्षण 
कालावधी  

F सहभागी प्रशिक्षण  प्रशिक्षक  / सलुभकती किी घडवावी. सहभागी 
प्रशिक्षण पद्धती, शल ांगभाव-िात-वगव व्यवस्िा याांचा 
आांतरसांबांध आणण सामाजिक समावेिन   

9 

A1.1 SMIB - 1 स्वयांसहाय्यता गट, ग्रामसांघ, प्रभाग सांघ - 
सांकल्पना, बाांधणी, व्यवस्िापन,  

7 

A1.2 SMIB - 2  नोंर्दणी आणण ऑडीट,  4 

A1.3 SMIB - 3 FNHW, Visioning   8 

A2 PIP – PPA, MCP वांगचत घटक ननधावरण प्रक्रिया, सकू्ष्म ननयोिन,  8 

A3 Convergence कृती सांगम  8 

B1 Book Keeping and 
Records 

स्वयांसहाय्यता गट लेखे प्रशिक्षण   8 

B2 Book Keeping and 
Records 

स्वयांसहाय्यता गट लेखे उिळणी प्रशिक्षण  7 

B3 Book Keeping and 
Records 

ग्रामसांघ लेखे प्रशिक्षण   8 

B4 Book Keeping and 
Records 

ग्रामसांघ लेखे उिळणी प्रशिक्षण 4 

B5 Book Keeping and 
Records 

प्रभाग सांघ लेखे प्रशिक्षण   10 

B6 Book Keeping and 
Records 

प्रभाग सांघ लेखे उिळणी प्रशिक्षण 4 

C Fund Management आगिवक साक्षरता, RF, VRF, CIF, बँक शलांकेि आणण 
व्यवस्िापन 

8 

D1 Livelihoods & SD-1 उपिीववका - सांकल्पना, उपिीववकेचे प्रकार, 
कौिल्य ववकास आणण रोिगार 

8 

D2 Livelihoods & SD -2 उपिीववका - सांकल्पना, उपिीववकेचे प्रकार, 
कौिल्य ववकास आणण रोिगार 

7 

 

.  
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प्रभशक्षण आयोजनार्ाठी र्चूना   

1.1 जिल्हा / तालुका सांसाधन कें द्राने प्रशिक्षणाची स्िळ, वेळ, ववववध प्रपत्र (उर्दा: 
वेळापत्रक, Feedback र्ॉमव) प्रशिक्षणाची तयारी, TA अग्रीम आणण समायोिन 
सांसाधन व्यक्तीांच्या वेळेची िुळवािुळव करावी.  

1.2 जिल्हा / तालुका सांसाधन कें द्राने सवव logistic आणण प्रिासकीय, आिीक मांिुरीसाठी 
पाठपुरावा करावा.  यासाठी राज्य सांसाधन कें द्राने पाठववलेले कॅलेंडर वापरावे.  

1.3 जिल्हा / तालुका सांसाधन कें द्राने आवश्यक असणारा खचव, स्टेिनरी याची  नोटिीट 
DMMU ला सार्दर करावी. 

1.4 जिल्हास्तरावर स्टेिनरीसाठी असणाऱ्या Procured एिन्सीकडून आवश्यक अिी 
स्टेिनरी ववकत घेऊन प्रशिक्षण स्िळी पाठवावी.  

1.5 एकूण खचव हा युननट कॉस्ट नॉमवनुसार असावा. [यनुनट कॉस्ट सांर्दभावसाठी राज्य अशभयान 
व्यवस्िापन कक्षाचे पत्र ि. एमएसआरएलएम - २०१५/प्र. ि. ३५/ िा.ि. ३३५/ प्रिासन 
िाखा, हर्द. १३ रे्ब्र.ु २०१५ सांर्दभव म्हणून वापरावे.]  

1.6 ननवासी प्रशिक्षाणार्दरम्याण प्रशिक्षणार्थयांची लहान मुले साांभाळण्यासाठी एक 
मर्दतनीस नेमावी. तीची ननवास आणण भोिन व्यवस्िा करावी. शिवाय मर्दतनीस 
महहलेला रु. १५०/- (एकि े पन्नास रुपये) र्क्त प्रनत हर्दन मानधन द्यावे. 
प्रशिक्षणािी सोबत येणाऱ्या लहान मुलाांचा आणण मर्दतननसाचा खचव युननट कॉस्ट 
शिवाय अगधकचा असेल. 

1.7 आणीबाणीच्या पररजस्ितीमध्ये कुणीही प्रशिक्षणािी आिारी पडल्यास प्रनत 
प्रशिक्षणासाठी रु. २०००/- (र्दोन हिार रुपये) र्क्त वैद्यकीय आणीबाणीचा खचव 
म्हणून प्रशिक्षण कालावधीत खचव करता येईल. यामध्ये र्दवाखान्यात नेण्याचा येण्या-
िाण्याचा खचव (कुठलेही वाहन), सुरवातीची वैद्यकीय चाचणी, डॉक्टर/ हॉजस्पटलची 
र्ीस आणण औषधे याांचा समावेि आहे. हा खचव युननट कॉस्ट नॉमव शिवायचा असेल 
आणण हा ननधी वापरल्यास त्या-त्या प्रशिक्षणाच्या लेखाशिषावखाली करावा. िर अगधक 
आिारी असल्यास प्रशिक्षाणार्थयावच्या कुटुांबािी तात्काळ सांपकव  करून त्याांना बोलावून 
घेऊन प्रशिक्षणािीला त्याांच्याकड ेसुपूर्दव करावे. 

1.8 प्रशिक्षणासाठी येणाऱ्या सांसाधन व्यक्तीांचा (स्टार्, बा्य सांसाधन व्यक्ती) याांची 
गरिेनुसार ननवास आणण भोिनाची व्यवस्िा करावी. हा खचव युननट कॉस्ट शिवाय 
असेल.  

1.9 प्रभशक्षण स्थळाची र्ंपादणूक  

 ननवासी आणण अननवासी प्रशिक्षण / बैठका लक्षात घेऊन आवश्यक सोयी 
असणाऱ्या स्िळाच ेववहहत प्रक्रियेने सांपार्दणूक करावे.  
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 ज्या प्रभाग / तालुक्यात प्रशिक्षण स्िळ उपलब्ध नाही नतिे िवळच्या 
तालुक्यातील / जिल्हा स्िळातील सांपार्दणूक केलेले स्िळ वापरता येईल. 

 एकाच वेळेस अनेक बँचसे असल्यास आणण सांपार्दणूक केलेले प्रशिक्षण स्िळी 
प्रशिक्षण चालू असल्यास, सांपार्दणूक प्रिीयेमधील र्दसुऱ्या िमाांकाच्या प्रशिक्षण 
स्िळी प्रशिक्षण आयोजित करावे. हे स्िळही उपलब्ध नसल्यास िवळच्या 
तालुक्यातील / जिल्हास्तराांतील सांपार्दणूक केलेले स्िळ वापरता येईल.  

 सांपार्दणूक झालेल्या प्रशिक्षण स्िळाच्या व्यवस्िापकाांना वषवभराच ेप्रशिक्षण कॅलेंडर 
रे्दऊन प्रत्येक वषवभरात  साधारणत: क्रकती हर्दवस वापरले िाईल याबाबत माहहती 
द्यावी तसेच ३ महहन्याांच ेतारखानुसार ननयोिन द्यावे.  

प्रभशक्षण, तपार्ाची र्ाधने आणण रेकॉड्ार्  

सवव प्रशिक्षणासाठी खालील क्रकमान ३ ते ६ तपासाची साधने उपलब्ध असणे बांधनकारक आहे.  

1. प्रशिक्षणाच ेउपजस्िती पत्रक, 
2. प्रशिक्षणाच ेर्ोटो  

3. प्रशिक्षाणार्थयावचा प्रशिक्षक / अयोिाकाांसमवेत ग्रुप र्ोटो  

4. ववहहत नमुन्यातील प्रशिक्षण अहवाल  

5. अशभप्राय प्रपत्र  

 

प्रभशक्षण तयारम आणण अहवाल  

६.१. प्रभशक्षणाचे वळेापत्रक ाालमल प्रमाणे अर्ावे. (**या वेळापत्रकाची अगधकची एक वप्र ांट घेऊन 
प्रशिक्षकाांच्या नावासमोर सत्र झाल्यानांतर सही घ्यावी.) 
................. जिल्हा प्रशिक्षकाांचे / समरु्दायस्तरीय प्रशिक्षकाांच े........ हर्दवसीय ननवासी ........प्रशिक्षण 

जजल्हा     तालकुा / 
क्लस्टर 

  ननवासी  

ददनांक   ........................ त े........................... एकूण हर्दवस  

वेळ   

स्थळ   

प्रभशक्षणाबाबत 

थोडक्यात 

  

प्रभशक्षणाथी   

र्वा प्रभशक्षकांची 
नावे  

  

       



 उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान 

 
 

D:\Desktop\PMO\Guidelines_PMO_Agenda_CB_-_Guidance_Notes19-08-2016[1].docx Page 8 of 18 
 

ददनांक वेळ र्त्राचे 
नाव 

र्त्रातील आशय पद्धती र्ादहत्य एक ण 
वेळ 

प्रभशक्षकाचे 
नाव** 

        
        

        

 

६.२. प्रभशक्षणाचे रजजस्रेशन प्रपत्र ाालमल प्रमाणे अर्ावे. (थोड्या फरकाने जजल्हा र्रं्ाधन कें द्रातील 
प्रभशक्षकांचे प्रभशक्षण र् रु अर्तांना यापद्धतीचे रजजस्रेशन प्रपत्र तयार करावे.) 
................. जिल्हा प्रशिक्षकाांचे / समरु्दायस्तरीय प्रशिक्षकाांच े........ हर्दवसीय ननवासी ........प्रशिक्षण 

जजल्हा     तालकुा / 
क्लस्टर 

  ननवासी  

ददनांक   ........................ त े........................... एकूण हर्दवस  

वेळ   

स्थळ   

प्रभशक्षणाबाबत 

थोडक्यात 

  

प्रभशक्षणाथी   

र्वा प्रभशक्षकांची 
नावे  

  

अन . प्रभशक्षणाथी नाव  स्वयरं्हाय्यता गटाचे 
नाव  

गावाच ेनाव  क्लस्टरच े

नाव  

ताल क्याच े

नाव  

र्हम  

1            

2            

3           

4            

5            

 
 

६.३. प्रभशक्षणाचे उपजस्थत प्रपत्र ाालमल प्रमाणे अर्ावे. 
................. जिल्हा प्रशिक्षकाांचे / समरु्दायस्तरीय प्रशिक्षकाांच े........ हर्दवसीय ननवासी ........प्रशिक्षण 

जजल्हा     तालकुा / 
क्लस्टर 

  ननवासी  

ददनांक   ........................ त े........................... एकूण हर्दवस  

वेळ   

स्थळ   

प्रभशक्षणाबाबत 

थोडक्यात 

  

प्रभशक्षणाथी   
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र्वा प्रभशक्षकांची 
नावे  

  

अन . प्रभशक्षणाथी नाव  तारमा १  तारमा २ तारमा ३ तारमा ४ तारमा ५ 

1             

2             

3            

उपजस्िती पत्रकाच्या िवेटी प्रशिक्षक / उपजस्ित उमेर्द कमवचारी याांची स्वाक्षरी घ्यावी  

अन . प्रभशक्षकाचे / उमदे 
स्टाफचे  नाव  

तारमा १  तारमा २ तारमा ३ तारमा ४ तारमा ५ 

1             

2             

 
 

६.४. प्रभशक्षणाचे अभिप्राय प्रपत्र ाालमल प्रमाणे अर्ावे. 
................. जिल्हा प्रशिक्षकाांचे / समरु्दायस्तरीय प्रशिक्षकाांच े........ हर्दवसीय ननवासी ........प्रशिक्षण 

जजल्हा     तालकुा / 
क्लस्टर 

  ननवासी  

ददनांक   ........................ त े........................... एकूण हर्दवस  

वेळ   

स्थळ   

प्रभशक्षणाबाबत 

थोडक्यात 

  

प्रभशक्षणाथी   

र्वा प्रभशक्षकांची 
नावे  

  

१. तमुच्या अपेक्षा काय होत्या? त्या क्रकती प्रमाणात पणूव झाल्या असे वाटत?े (कृपया रकान्यात योग्य गणु 
द्यावे) काहमच पणूा झाल्या नाहम = १; ठीक = २; र्रार्रम = ३; चांगल्या पणूा झाल्या = ४; उत्तम = ५ 

अन . ि.  अपेक्षा (पदहल्या ददवशी र्ांचगतलेल्या / भलदहलेल्या अपके्षा इथे भलहाव्या) योग्य 
गणु 
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१     

२     

३     

 

२. कृपया रकान्यात योग्य गणु द्यावे. वाईट = १; ठीक = २; र्रार्रम = ३; चागंले = ४; उत्तम = ५ 

अन . 
ि. 

र्त्र  र्रं्ाधन व्यक्ती  योग्य 
गणु 

१      

२      

३      

४      

५      

 

३.  कृपया रकान्यात योग्य गणु द्यावे. वाईट = १; ठीक = २; र्रार्रम = ३; चागंले = ४; उत्तम = ५ 

        

अन . 
ि.  

म द्दे  योग्य 
गणु 

1 प्रशिक्षण स्िळ   

2 िेवण    

3 प्रशिक्षणातील मदु्द े   

4 प्रशिक्षण पद्धती    

5 सांसाधन साहहत्य (हर्दले / नाही हर्दल?े)   

    

 

१. प्रशिक्षणातील कुठला मदु्दा तमु्हाला खूप पररणामकारक क्रकां वा उपयोगी वाटला? 

२. प्रशिक्षणातील कुठले मदु्दे तमु्हाला बर्दलावेसे क्रकां वा सधुारावे असे वाटत?े 

३. या प्रशिक्षणानांतर तमु्ही कुठल्या मदु्द्यावर काम करणार आहात? 

 
 
 
 

नाव आणण स्वाक्षरी 
 

६.५. अभिप्राय नोंदणी ववश्लेषण ाालमल प्रमाणे Excel sheet मध्ये करावे  

................. जिल्हा प्रशिक्षकाांचे / समरु्दायस्तरीय प्रशिक्षकाांच े........ हर्दवसीय ननवासी ........प्रशिक्षण 

जजल्हा     तालकुा / 
क्लस्टर 

  ननवासी  
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ददनांक   ........................ त े........................... एकूण हर्दवस  

वेळ   

स्थळ   

प्रभशक्षणाबाबत 

थोडक्यात 

  

प्रभशक्षणाथी   

र्वा प्रभशक्षकांची 
नावे  

  

 

१. अपेक्षापतूीन र्ार ववश्लेषण 

प्रशिक्षणािी ि.   अपेक्षा १ (हर्दलेले 
गणु) 

अपेक्षा २ (हर्दलेले 
गणु) 

अपेक्षा ३ (हर्दलेले 
गणु) 

र्रार्रम  

प्रशिक्षणािी ि. 1        

प्रशिक्षणािी ि. 2        

प्रशिक्षणािी ि. 3        

प्रशिक्षणािी ि. 4        

प्रशिक्षणािी ि. 5        

सरासरी गणु     येिील सरासरी गणु 
अहवालात शलहावे  

 
 

१. अपेक्षापतूीन र्ार ववश्लेषण - र्ारांश  

प्रभशक्षणाथी ि.   र्रार्रम  

प्रशिक्षणािी ि. 1  

प्रशिक्षणािी ि. 2  

प्रशिक्षणािी ि. 3  

प्रशिक्षणािी ि. 4  

सरासरी गणु  येिील सरासरी गणु अहवालात शलहावे 

 
 

२. र्त्रान र्ार ग णांचे ववश्लेषण  
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र्त्राचे नाव र्रं्ाधन 

व्यक्ती 
प्रशिक्षणािी 

ि. 1 
(हर्दलेले 
गणु) 

प्रशिक्षणािी 
ि. 2 
(हर्दलेले 
गणु) 

प्रशिक्षणािी 
ि. 3 
(हर्दलेले 
गणु) 

प्रशिक्षणािी 
ि. 4 
(हर्दलेले 
गणु) 

सरासरी 

             

             

             

       

सरासरी        

 

२. र्त्रान र्ार / र्रं्ाधन व्यक्तीन र्ार ग णांचे ववश्लेषण - र्ारांश  

र्त्राचे नाव  र्रं्ाधन व्यक्ती  र्रार्रम  

    

    

    

    

    

सरासरी    येिील सरासरी गणु अहवालात 
शलहाव े

 

३. इतर म द्दयांन र्ार ववश्लेषण 

 प्रशिक्षणािी ि.   प्रशिक्षण 

स्िळ 
(हर्दलेले 
गणु) 

िेवण 
(हर्दलेले 
गणु) 

प्रशिक्षणातील 

मदु्दे (हर्दलेले 
गणु) 

प्रशिक्षण 

पद्धती 
(हर्दलेले 
गणु) 

सांसाधन 

साहहत्य 

(हर्दलेले 
गणु) 

र्रार्रम  

प्रशिक्षणािी ि. 1            

प्रशिक्षणािी ि. 2            

प्रशिक्षणािी ि. 3            

प्रशिक्षणािी ि. 4            

सरासरी गणु      येिील सरासरी 
गणु अहवालात 
शलहाव े

 

३. इतर म द्दयांन र्ार ववश्लेषण - र्ारांश  

म द्दे  र्रार्रम  
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प्रशिक्षण स्िळ  

िेवण   

प्रशिक्षणातील मदु्द े  

प्रशिक्षण पद्धती   

सांसाधन साहहत्य   

सरासरी   
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६.६. प्रभशक्षणाचा अहवाल ाालमल प्रमाणे अर्ावे. 
 

उमेर्दचा logo  

अहवालाच ेcover पान 

प्रशिक्षणाचे नाव 

 

 
 

प्रशिक्षणािींचा प्रशिक्षक / आयोिकाांसमवेत  

ग्रपु र्ोटो  

 
 
 

 

हर्दनाांक  

स्िळ  

अहवाल शलखाण करणाऱ्याच ेनाव आणण पर्द  

जिल्हा / तालकुा अशभयान कक्षाच ेनाव आणण पत्ता  

 

 
 

 

उमेर्दचा logo  

अहवालाचे पहहले पान  

अहवालाचा साराांि 

 

................. जिल्हा प्रशिक्षकाांचे / समरु्दायस्तरीय प्रशिक्षकाांच े........ हर्दवसीय ननवासी ........प्रशिक्षण 

जजल्हा     तालकुा / 
क्लस्टर 

  ननवासी  

ददनांक   ........................ त े........................... एकूण हर्दवस  

वेळ   

स्थळ   

प्रभशक्षणाथी   

र्वा प्रभशक्षकांची नाव े   

उमेद्चच्या उपजस्थत 
स्टाफची नावे आणण 
पद  

 

अपेक्षक्षत 
प्रभशक्षणार्थयाांची र्खं्या  
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उपजस्थत 
प्रभशक्षणार्थयाांची र्खं्या 

 

अदंाजजत आचथाक 
तरतदू (रु) 

 

प्रत्यक्ष ाचा (रु)  

अपेक्षा पररपतूी र्रार्रम   

र्त्र ग णांची र्रार्रम   

इतर म द्दयांची र्रार्रम   

 

प्रभशक्षणाबाबत थोडक्यात 

 
 
 

१. अपेक्षापतूीन र्ार ववश्लेषण - र्ारांश (वरमल table copy-paste करावा.) 
 

२. र्त्रान र्ार ग णांचे ववश्लेषण र्ारांश (वरमल table copy-paste करावा.) 
 
 

३. इतर म द्दयांन र्ार ववश्लेषण - र्ारांश (वरमल table copy-paste करावा.) 
 

४. अभिप्राय प्रपत्र मधील प्रश्न ि. ४ त े६ मधील ववधान ेर्ारांश स्वरुपात  

 
५. प्रभशक्षण वेळापत्रकात काहम बदल झाला अर्ल्यार्... 

 
६. त मचे प्रभशक्षणाबाबत ननरमक्षण / मत  

 
७. पाठप रावा ननयोजन  

 
८. प्रभशक्षणार्थयाांची वधेक ववधाने (भलणात मत / अभिप्राय)  

 
९. जोडपत्र  

९.१. प्रभशक्षणाचे वळेापत्रक तरे्च र्त्रननहाय प्रभशक्षकांची र्हम अर्लेले वेळापत्रक  

९.२. उपजस्थती पत्रक  

९.३. प्रभशक्षणातील इतर फोटो  
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जजल्हा / ताल का रं्र्ाधन कें द्र यांनी भलहावयाची soft copy मधील मादहती   

जजल्हा र्रं्ाधन कें द्र अभियान यांनी soft copy मध्ये भलहावयाची मादहती  
महहना  F A Part 1 A Part 2 B C D 

ऑगस्ट              

सप्टेंबर 
      ऑक्टोबर             

नोव्हेंबर             

डडसेंबर             

िानेवारी             

रे्ब्रवुारी             

माचव              

एकूण              
** या मागवर्दशिवकेतील सवव प्रशिक्षणे शलहावीत आणण त्याची माहहती शलहून ठेवावी. 
 

ताल का र्रं्ाधन कें द्र अभियान यांनी soft copy मध्ये भलहावयाची मादहती  
महहना  F A1.1 A1.2 A1.3 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C D1 D2 

ऑगस्ट                       

सप्टेंबर 
      

         

ऑक्टोबर                      

नोव्हेंबर                      

डडसेंबर                      

िानेवारी                      

रे्ब्रवुारी                      

माचव                       

एकूण                       
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जजल्हा / ताल का र्रं्ाधन कें द्राने ाचा ववषयक soft copy मध्ये भलहावयाची मादहती (एवप्रल त ेमाचा 
र्बधं मदहने) 

मोड्यलू कोड  ऑगस्ट र्प्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हें  डडर्ेंबर 
एकूण 
batch  

ाचा 
(रु) 

एकूण 
batch  

ाचा 
(रु) 

एकूण 
batch  

ाचा 
(रु) 

एकूण 
batch  

ाचा 
(रु) 

एकूण 
batch  

ाचा 
(रु) 

जजल्हा प्रभशक्षकांचे प्रभशक्षण 
F           

A Part 1           
A Part 2           

B           
C           
D           

Total            

           
ताल का / र्म दायस्तरमय प्रभशक्षकांचे प्रभशक्षण 

F           

A1.1           
A1.2           

A1.3           
A2           

A3           
B1           

B2           

B3           

B4           
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जजल्हा / ताल का र्रं्ाधन कें द्राने ाचा ववषयक soft copy मध्ये भलहावयाची मादहती (एवप्रल त ेमाचा 
र्बधं मदहने) 

मोड्यलू कोड  ऑगस्ट र्प्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हें  डडर्ेंबर 
एकूण 
batch  

ाचा 
(रु) 

एकूण 
batch  

ाचा 
(रु) 

एकूण 
batch  

ाचा 
(रु) 

एकूण 
batch  

ाचा 
(रु) 

एकूण 
batch  

ाचा 
(रु) 

B5           

B6           

C           

D1           

D2           

Total           

 

जजल्हा / ताल का रं्र्ाधन कें द्राने NRLM वेबर्ाईटवर भलदहण्याची मादहती आणण 
राज्य रं्र्ाधन कें द्राला soft copy मादहती   

 

ननवडण्यात आलेल्या मास्टर टे्रनर याांची तपिीलवार माहहती On Line NRLM – MIS portal वर भरण्यात 
यावी. (http://nrlm.gov.in) 

जिल्हा, तालकुा तसेच क्लस्टर स्तरावर होणारे प्रशिक्षण कायविमाांची माहती on line NRLM पोटवलवर 
update करण्यात यावी.  
प्रशिक्षणाचे आणण क्षमता बाांधणी शमहटांगचे र्ोटो शमळवनू कॅप्िनसह जिल्हा अशभयान व्यवस्िापक – 
ज्ञान व्यवस्िापकाच्या मर्दतीने website वर अपलोड करण्यासाठी र्दर 30 हर्दवसाांनी पाठवाव.े 
प्रशिक्षणातील शलणखत अशभप्रायामधील काही अशभप्राय िक्यतो प्रशिक्षाणार्थयावच्या र्ोटोसह शमळवावे 
आणण जिल्हा अशभयान व्यवस्िापक – ज्ञान व्यवस्िापकाच्या मर्दतीने website वर अपलोड 
करण्यासाठी र्दर महहन्यातनू एकर्दा पाठवावे.   

http://nrlm.gov.in/

