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पहा :- १. शालेय णशक्षि ि क्रीडा णिभाग, शासन णनिरय क्र.आरटीई-2013/प्र.क्र.25/प्राणश-1,   
                णदनाकं 19 माचर, 2013 

2. शालेय णशक्षि ि क्रीडा णिभाग, शासन णनिरय क्र.शैगुणि-2015/ (80/15)/   
                एसडी-6,  णदनाकं 22 जून, 2015. 

3. शालेय णशक्षि ि क्रीडा णिभाग, शासन णनिरय क्र.याणचका-6214/प्र.क्र.16/   
                एसडी-1,  णदनाकं 29 फेब्रिुारी 2016 
 

प्रस्तािना - 
1. पार्श्रभमूी :- 

(१) मा. मुख्यमंत्री यानंी राज्यास गुिित्तेच्या दृष्ट्टीने राष्ट्रीय पातळीिर प्रथम तीन 
क्रमाकंामध्ये आिण्याचे उणिष्ट्ट णदले आहे.  त्यास अनुसरुन णदनाकं 22 जून, 2015 रोजी “प्रगत 
शैक्षणिक महाराष्ट्र” संदभात शासन णनिरय णनगरणमत करण्यात आला आहे.   

(२) सदर शासन णनिरयानुसार आजणमतीस राज्यातील सुमारे ६०,५८१ शाळामंध्ये 
स्ियंस्फूतीने ज्ञानरचनािादी पध्दत कायान् ित करण्यात आली आहे ि राज्यातील सुमारे 
२८,79१ शाळा णडजीटल आणि 1३,९२३ शाळामंध्ये Activity Based Learning सुरू करण्यात 
आले आहे. २,२७९ शाळा ISO मानाणंकत झाल्या असून राज्यातील ४४,४१६ णशक्षकानंी तंत्रस्नेही 
णशक्षक म्हिनू स्ित:ची नोंद केली आहे. राज्यातील णशक्षि प्रशासनातील अणिकारी आणि 
णजल्हा णशक्षि ि प्रणशक्षि संस्थेतील (डायट) मिील अणिकारी यानंी 2२,79३ शाळा दत्तक 
घेतल्या आहेत.  समाज सहभागातनू आजणमतीस सुमारे 1७३ कोटी रू. लोकणनिी शाळानंी प्राप्त 
केला आहे.  

अशा णिणिि प्रयत्नातंून राज्यातील 1९,७९४ शाळा प्रगत झाल्याचे घोणित करण्यात आले 
आहे.   
            (3) प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कायरक्रमात णडसेंबर, 2017 पयंत 100% शाळा प्रगत 
करण्याचे उणिष्ट्ट ठरणिण्यात आले असून शैक्षणिक सत्र 2016-17 पयंत 50% प्राथणमक, 25% 
उच्च प्राथणमक ि 20% माध्यणमक शाळा प्रगत करण्याचे उणिष्ट्ट ठरणिण्यात आले आहे.   एिढा 
मोठा उणिष्ट्ट प्राप्त करण्यासाठी राज्य, णजल्हा, तालुका ि कें द्र पातळीपयंत सशक्त शैक्षणिक 
सक्षमीकरि व्यिस्था तयार करण्याच्या दृष्ट्टीने महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक ि संशोिन पणरिद, 
णजल्हा णशक्षि ि प्रणशक्षि संस्था पुनररणचत करिे तसेच तालुका ि कें द्र स्तरीय व्यिस्था 
पुनपरणरभाणित करण्याची बाब शासनाच्या णिचारािीन होती.  त्या अनुिंगाने शासन खालील 
प्रमािे णनिरय घेत आहे. 
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शासन णनिरय : 
1. णिद्या प्राणिकरि : यापढेु महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक ि संशोिन पणरिदेस णिद्या प्राणिकरि अस े
संबोिण्यात येईल.  त्याची रचना खालील  प्रमािे राहील. णिद्या प्राणिकरिात गाभा सणमती 
स्थाणपत करण्यात येईल. 
१-अ) गाभा सणमतीची रचना -  

णिद्या प्राणिकरिाने कायरिाहक म्हिनू तर गाभा सणमतीने णदशादशरक म्हिनू कायर 
कराियाचे आहे.  त्यामध्य े प्रशासकीय ि णशक्षि क्षते्रातील अशासकीय व्यक्तींचा समािशे 
राहील. सदर सणमतीची सदस्य संख्या २० इतक्या मयादेपयंत राहील.  तथाणप, बैठकीस सदर 
क्षते्रात कायर करिा-या ि तज्ञ व्यक्तींना आमंणत्रत करता येईल. 
गाभा सणमतीची रचना खालीलप्रमािे असेल - 
शासकीय सदस्य -  णिद्या प्राणिकरिा मिील सदस्य, णशक्षि णिभागातील क्षणेत्रय स्तरािरील  

गुिित्तािाढीस यशस्िी झालेल्या प्रत्येक स्तर म्हिजे णजल्हा   
णशक्षिाणिकारी, णजल्हा णशक्षि ि प्रणशक्षि संस्थांचे प्रणतणनिी, गट  
णशक्षिाणिकारी, णशक्षि णिस्तार अणिकारी, कें द्र प्रमुख ि णशक्षकाचंे 
प्रणतणनिी  

अशासकीय सदस्य -  चागंल्या पध्दती ि संशोिन यासंदभांत राष्ट्रीय स्तरािर कायर करत 
असलेले राज्याबाहेरील णशक्षि तज्ञ, राज्यातील णिद्यापीठाचंे प्रणतणनिी, 
काही आंतररा ा़ष्ट्रीय शैक्षणिक अभ्यासक असलेले अशासकीय सदस्याचंा 
समािशे राहील.  

  १- ब) गाभा सणमतीची काये - 
१ तीन मणहयातून एकदा बैठक घेण्यात येईल आणि त्यािळेी प्रगतीचा आढािा 

तसेच आिश्यक असिारे सहाय्य/सुिारिा  याबाबतची कायरिाही करेल.  
२ शैक्षणिक गुिित्ता सुिारिे ि ती िरच्या पातळीिर णटकिून ठेिण्यासाठी 

आिश्यक कायरक्रमाचंी सुयोग्य आणि स्पष्ट्ट आखिी करेल आणि  णदशा देईल. 
३ णिणिि कायरक्रमाचंी उणिष्ट्टये साध्य करण्यासाठी णिणिि भणूमका, आंतरणक्रया 

आणि पध्दती स्पष्ट्ट करेल. 
४ प्रत्येक प्रणक्रयेचे णनष्ट्पती दशरके तयार करेल. 
५ िर आखलेल्या णिणिि कायरक्रमानंा णिियाचा आशय, अध्यापन शास्त्र 

इत्यादीबाबत नैपुण्य असलेल्या संस्थाकंडून शैक्षणिक सहाय्य आिश्यक असू 
शकतील. गाभा सणमती  अशा संस्थाचंा शोि घेऊन त्याचंी सहायता घेण्याबाबत 
कायरपध्दती णनणित करेल.  

६ ियैन्क्तक तसेच संस्थात्मक स्तरािर क्षमता णिकणसत करिे सिाणिक महत्िाच े
असल्याने गाभा सणमती यासाठी आराखडा, णनयोजन आणि कृती कायरक्रम तयार 
करेल. 
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२.     णिभागस्तरािर प्रादेणशक णिद्या प्राणिकरिे :- 
 प्रत्येक महसूली णिभागामध्ये एक  प्रादेणशक णिद्या प्राणिकरिाची स्थापना करण्यात 

येईल.  मुख्य णिद्या प्राणिकरि ि णिभागीय णिद्या प्राणिकरिासाठी पुनररचनेनंतर सध्याच्या 
संस्थाचंे बदललेले स्िरुप  खालील तक्याप्रमािे राहतील. 
 

           
 येथे असेही स्पष्ट्ट करण्यात येत आहे की, पुिे येथे णिद्या प्राणिकरि मुख्यालय  
असल्याकारिाने तेथे प्रादेणशक णिद्या प्राणिकरिाची आिश्यकता नाही.  तथाणप पुिे 
णजल्हयासाठी  णजल्हा णशक्षि ि प्रणशक्षि संस्था (DIET)  िगेळयाने राहील.  तसेच अमरािती ि 
नाणशक येथील णजल्हा णशक्षि ि प्रणशक्षि संस्था (DIET)  मध्ये प्रादेणशक णिद्या प्राणिकरिासाठी 
तयार करण्यात आलेली 6 णिियाचंी 12 पदे पदस्थाणपत  करण्यात येतील.  प्रत्येक प्रादेणशक 
प्राणिकरिामध्ये शैक्षणिक  सक्षमीकरिाचे िातािरि णनमाि होण्यासाठी णकमान 30 शैक्षणिक 
पदे असािी, असा णिचार केला गेला. म्हिनू प्रत्येक प्रादेणशक प्राणिकरिाला आिीच उपलब्ि 
संस्थाशंी जोडले गेल्याने या संस्थामंध्ये नव्याने सहचयर (synergy) णनमाि कराि ेलागिार नाही.  
अणिक अंतरािर असलेल्या णजल्हयातंील त्याचं्या णिभागामध्येच प्रादेणशक प्राणिकरिाची सोय 
करण्यात येिार असल्यामुळे यापूिी णशक्षक ककिा अणिकारी हे पुण्याला यायचे, त्या सिांचा 
येण्या-जाण्याचा खचर ि िळे िाचिार आहे. अंत: अशा प्रकारच्या प्रादेणशक  णिद्या प्राणिकरिाच्या 
संकल्पनेने कमीतकमी मनुष्ट्यबळ िापरुन ि कमीतकमी आर्थथक व्यय करुन  अणिकाअणिक 
शैक्षणिक लाभ घेता येईल.  
             सिर प्रादेणशक णिद्या प्राणिकरिामंध्ये प्रमुखाचंी पदस्थापना णिभागातंगरत 
अणिकाऱयाकंडून अजर मागिून णनिड पद्धतीने करण्यात येतील.   त्याच संिगातील उमेदिाराचंे 
अजर न आल्यास ककिा णनिडीमध्ये योग्य उमेदिार न णमळाल्यास एक स्तर कमी दजाच्या 
अणिकाऱयाने हे पद भरण्यात येईल.   
3.  पुनररणचत प्राणिकरिाच्या पदाचंी संरचना - 

णिद्या प्राणिकरि, पुिे मुख्यालय येथे संचालकाचंे १ पद राहील ि २ सहसंचालकाचंी पदे 
राहतील.  सदर पदाणंशिाय पुिे येथील मुख्यालय णठकािी तसेच नागपूर, औरंगाबाद, 
अमरािती, नाणशक ि मंुबई येथील प्रादेणशक प्राणिकरिाची संरचना खालील तक्त्यात स्पष्ट्ट 
केल्याप्रमािे राहील. 

अ. 
क्र.  

णिभागीय 
कायालय 

ितरमान 
संस्था 

पुनररचनेनंतरची संस्था 

1 पुिे णिद्या 
प्राणिकरि 

णिद्या प्राणिकरि मुख्यालय ( णिज्ञान, गणित ि इंग्रजी णििय 
िगळून इतर सिर णििय तज्ञत्ि) 

2 नागपूर SISE प्रादेणशक णिद्या प्राणिकरि नागपूर (णिज्ञान ि गणित  तज्ञत्ि) 
3 अमरािती DIET प्रादेणशक णिद्या प्राणिकरि, अमरािती  
4 औरंगाबाद SIEM प्रादेणशक णिद्या प्राणिकरि, औरंगाबाद (आंग्लभािा तज्ञत्ि) 
5 नाणशक DIET प्रादेणशक णिद्या प्राणिकरि, नाणशक 
6 मंुबई IVGS प्रादेणशक णिद्या प्राणिकरि मंुबई (व्यिसाय मागदशरन  तज्ञत्ि) 
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                       भाग-1 णिद्या प्राणिकरि,पुिे मुख्यालय पदाचंी संरचना 
अ.क्र. मुख्य णिभाग ि 

उपणिभाग 

उप
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क
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र-अ
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ील
 ल

ोक
ानं

ा 
CS

R 
च्य

ा म
दत

ीने
 िगर-4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 मानि संसािन 

(HRD)                 
1.1  आस्थापना 

1 

1 1 2 6 0 0 5 

1.2 लेखा 1 (लेखा) 1 (लेखा) 0 8 0 0 1 

1.3 िसतीगृह 0 0 1 2 0 0 1 

1.4 CPD (णशक्षक/ 
अणिकारी) 

1 1 0 2 2 1   

1.5 गं्रथालय 0 0 0 3 0 0 1 
1.6 SSA, RMSA 1 2 0 3 2 0 1 
2 समिय 

1 

              

2.1 
अभ्यासक्रम णिकसन 

1 1 0 1 1 0 1 

2.2 मूल्यमापन 1 1 0 1 1 0 1 

2.3 संशोिन 1 1 0 1 1 0 1 

2.4 संकीिर  1 1 0 1 1 0 1 

2.5 णिज्ञान 1 1 0 1 1 0 1 

2.6 इंग्रजी 1 1 0 1 1 0 1 

2.7 गणित 1 1 0 1 1 0 1 

2.8 
व्यिसाय मागरदशरन 
ि प्रणशक्षि 

1 1 0 0 0 0 0 

3 
आय.टी. ि प्रसार 
माध्यम 1 2 2 1 5 3 2 3 

4 भािा         
4.1 मराठी  1 2 0 1 3 1  
4.2 ऊदूर  1 2 0 1 3 1  
4.3 इतर भािा  0 0 0 0 10 0  
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अ.क्र मुख्य णिभाग/ उपणिभाग 

उप
संच

ाल
क

 

िग
र-अ

 

िग
र-ब

 

अण
िक्ष

क
 (ि

गर-
ब)

 

णल
णप

क
/ ड

ाट
ा ए

रंी
 ऑ

परे
टर

 

िग
र-क

- ण
िि

य 
सह

ाय
क

/ 
प्रण

तण
नय

ुक्त
ीव्द

ार
ा श

ाळ
ा/ 

क्षत्र
ीय

 
क

ाय
ाल

या
क

डून
  

कं
त्रा

टी
 णन

युक्
ती

ने 
श

ास
ना

बा
हेर

ील
 

ल
ोक

ांन
ा C

SR
 च्य

ा म
दत

ीने
 

िग
र-4

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 
सामाणजक शास्त्र कला 
ि क्रीडा 

        

5.1 
कला णिभाग ि क्रीडा 
समिय 

1 

1 2 0 2 2 1  

5.2 
सामा.शास्त्र 
(इणतहास,भगूोल, 
ना.शास्त्र) 

1 2 0 2 2 1  

6 
सेिापिूरणशक्षि, 
बालणशक्षि, मानस 
शास्त्र 

                

6.1 सेिापिूर णशक्षि 
1 

1 1 
1 2 0 1 1 6.2 बालणशक्षि, मानस 

शास्त्र 
1 2 

7 समता                 

  

लैकगक परस्परािलंबन, 
िार्थमक परस्परािलंबन, 
जातीय परस्परािलंबन, 
CWSN, शाळाबाह्य 
मुले, शालेय व्यिस्थापन 
सणमती 

1 2 5 0 2 5 2 2 

8. 
आंतरराष्ट्रीय 
गुिित्ता कक्ष 

0 2 4 0 2 4 2 1 

 

एकूि- 7 
24 (1 
पद 
लेखा) 

36 (1 
पद 
लेखा) 

5 48 43 15 32 
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भाग-2 णिभागीय णिद्या प्राणिकरिे 
 

अ.क्र णिभागीय 
णिद्या 

प्राणिकरि 

समाणिष्ट्ठ णिभाग 

उप
संच

ाल
क

 

िग
र-अ

 

िग
र-ब

 

ल
खे

ाणि
क

ार
ी/ 

अण
िक्ष

क
 (ि

गर-
ब)

 

णल
णप

क
/ ड

ाट
ा ए

रंी
 ऑ

परे
टर

 
िग

र-क
- ण

िि
य 

सह
ाय

क
/ 

प्रण
तण

नय
ुक्त

ीव्द
ार

ा श
ाळ

ा/ 
क्षत्र

ीय
 

क
ाय

ाल
या

क
डून

  
कं

त्रा
टी

 णन
युक्

ती
ने 

श
ास

ना
बा

हेर
ील

 
ल

ोक
ांन

ा C
SR

 च्य
ा म

दत
ीने

 

िग
र-4

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

णिभागीय णिद्या 
प्राणिकरि,नाग

पूर (राज्य 
गणित ि 

णिज्ञान संस्था) 

णिज्ञान 

1 

2 3 0 2 3 2 

6 

गणित 2 3 1 2 3 2 
मराठी 0 1 0 0 1 0 
इंग्रजी 0 1 0 0 1 0 
सामा. शास्त्र 0 1 0 0 1 0 
उदुर 0 1 0 0 1 0 
आय.टी. 0 1 0 0 1 0 

  एकूि -   1 4 11 1 4 11 4 6 

    2 
णिभागीय णिद्या 

प्राणिकरि  
(DIET, 

अमरािती) 

इंग्रजी 0 0 1 0 0 1 0 
 

 

मराठी  
 

0 1 0 0 1 0 
 

  

गणित  
 

0 1 0 0 1 0 
 

  

णिज्ञान 
 

0 1 0 0 1 0 
 

  

सामा. शास्त्र 
 

0 1 0 0 1 0 
 

  

उदुर 
 

0 1 0 0 1 0 
 

  

आय.टी. 
 

0 0 0 0 0 0 
 

  एकूि -   0 0 6 0 0 6 0 0 

 
 



शासन णनिरय क्रमांकः डायट ४५१६/(४०/१६) /प्रणशक्षि, 

  

पृष्ट्ठ 18 पैकी 7 

अ.
क्र. 

णिभागीय णिद्या 
प्राणिकरि 

समाणिष्ट्ठ 
णिभाग 

उप
सं

चा
ल

क
 

िग
र-अ

 

िग
र-ब

 

ल
खे

ाणि
क

ार
ी/ 

अण
िक्ष

क
 (ि

गर-
ब)

 

णल
णप

क
/ ड

ाट
ा ए

ंरी
 ऑ

परे
टर

 

िग
र-क

- ण
िि

य 
सह

ाय
क

/ 
प्रण

तण
नय

ुक्त
ीव्द

ार
ा श

ाळ
ा/ 

क्षेत्र
ीय

 
क

ाय
ाल

या
क

डून
  

कं
त्रा

टी
 णन

युक्
ती

ने 
श

ास
ना

बा
हेर

ील
 

ल
ोक

ांन
ा C

SR
 च्य

ा म
दत

ीने
 

िग
र-4

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 

णिभागीय णिद्या 
प्राणिकरि, 

औरंगाबाद (राज्य 
आंग्लभािा संस्था) 

इंग्रजी 

1 

2 3 1 3 3 2 

6 

मराठी  0 1 0 0 1 0 

गणित  0 1 0 0 1 0 
णिज्ञान 0 1 0 0 1 0 
सामा.शास्त्र 0 1 0 0 1 0 
उदुर 0 1 0 0 1 0 
आय.टी. 0 1 0 0 1 0 

  एकूि -   1 2 9 1 3 9 2 6 

4 

णिभागीय णिद्या 
प्राणिकरि, 
नाणशक (DIET, 
नाणशक) 

इंग्रजी 0 0 1 0 0 1 0 
 

मराठी   
0 1 0 0 1 0 

 
गणित   

0 1 0 0 1 0 
 

णिज्ञान  
0 1 0 0 1 0 

 
सामा.शास्त्र  

0 1 0 0 1 0 
 

उदुर  
0 1 0 0 1 0 

 
आय.टी.  

0 0 0 0 0 0 
 

  एकूि -   0 0 6 0 0 6 0 0 

5 

णिभागीय णिद्या 
प्राणिकरि, मंुबई 
(व्यिसाय 
मागरदशरन ि 
णनिड संस्था) 

मागरदशरन 1 2 2 1 3 5 2 6 
कायानुभि  

0 1 0 0 2 1 
 

इंग्रजी  
0 1 0 0 1 0 

 
मराठी   

0 1 0 0 1 0 
 

  एकूि - 

गणित   
0 1 0 0 1 0 

 
णिज्ञान  

0 1 0 0 1 0 
 

सामा.शास्त्र  
0 1 0 0 1 0 

 
उदुर  

0 1 0 0 1 0 
 

आय.टी.  
0 1 0 0 1 0 

 
  1 2 10 1 3 14 3 6 
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णटप :-   
१. प्रत्येक णिियाची संबंणित पदे संबंणित णिियामध्ये तज्ञ असलेल्या व्यक्तींमिूनच भरण्यात 

येतील.  काही लोक संबंणित णिियाची पदव्युत्तर पदिी नसताना सुध्दा अनुभिाने 
पारंगतता आत्मसात केलेले असतात. प्रणतणनयुक्ती ककिा कंत्राटी पध्दतीने अशा 
व्यक्तींची णनिड केली जाईल. 

२. बालभारतीच्या णिद्याशाखेतील सिर लोक णिद्या प्राणिकरिामध्ये योग्य पदािंर 
पदस्थाणपत केले जातील.  हे लोक सेिाणनिृत्त होईपयंत णिद्या प्राणिकरिामध्ये कायर 
करतील.  त्याचंे ितेन ि भत्ते बालभारती कडूनच अदा केले जातील.  हे लोक सेिाणनिृत्त 
होईपयंत ज्या पदािंर कायर करतील ती पदे णिद्या प्राणिकरिामाफर त इतर मागानी भरली 
जािार नाहीत. 

३. िगर “अ” ि िगर “ब” मिील क्रीडाची पदे क्रीडा णिभागातील अणिकारी, बालणशक्षिाची 
पदे मणहला ि बालणिकास णिभागाचे अणिकारी (तसेच काही उत्सकु ि होतकरु 
उपणजल्हाणिकारी, उपमुख्य कायरकारी अणिकारी, तहणसलदार, ग.णि.अ.) यामंिून 
संबंणित णिियाचंी आिड असिाऱया व्यक्तींमिून णनिड प्रणक्रया अिलंबून भरण्यात 
येतील. 

४. समता णिभागातील उपसंचालक ि िगर “अ” ची पदे ि स्ियंसेिी संस्था सदस्य सोडून 
बाकीची सिर पदे सिर णशक्षा अणभयानाचे राज्य, णजल्हा ि तालुकास्तरीय लोकामंिून 
णनिड प्रणक्रया अिलंबून भरण्यात येतील. 

५. णिद्या पणरिद ि णजल्हा णशक्षि प्रणशक्षि संस्थेमध्ये सध्या मंजूर असलेल्या पदामंिून काम 
सुरु करण्यात येईल.  अणिकच्या पदाचं्या आिश्यकतेबाबत संबंणित णिभागाकडे निीन 
पदणनर्थमतीचा प्रस्ताि अथिा अनािश्यक पदे रि करुन अत्यािश्यक पदे णनमाि 
करण्याचा प्रस्ताि सादर करण्यात येईल. 

६. णिद्या प्राणिकरि तसेच प्रादेणशक णिद्या प्राणिकरिाचं्या सिर पदे णनिड पद्धतीने एका िळेी 
5 ििाकरीता णिभागीय अणिकारी ि णशक्षकामंिून भरण्यात येतील.  पाच ििर सपंल्यािर 
सिर पदाकंरीता फेर णनिड करण्यात येईल.   आिीचे अणिकारी / णशक्षक पुहा अजर करू 
शकतात. णनिड झाल्यािर त्याचंी पदस्थापना पुहा 5 ििाकरीता करण्यात येईल.  
त्यासाठी आिश्यकतेनुसार िगेळयाने णनयमािली करण्यात येईल. 

४.      णिद्या प्राणिकरिाची काये :- 
 

 i.  राष्ट्रीय ि आंतरराष्ट्रीय स्तरािरील गुिित्तेच्या पणरभािेचा अभ्यास करून राज्यातील 
णशक्षिाच्या गुिित्तसेाठी Benchmark णनणित करिे. या बेंचमाकर  मध्य े कालपरत्ि े
िळेोिळी आिश्यकतेनुसार बदल करिे.  

 

 ii. णनणित केलेल्या बेंचमाकर च्या प्राप्तीसाठी. 
 अभ्यासक्रम णिकसन 
 पाठयक्रम णिकसन 
 पाठय ि इतर साणहत्य णिकसन 
 णशक्षक ि अणिकारी याचंे सातत्यपूिर व्यिसाणयक णिकसन. 
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 मूल्यमापन प्रणक्रया णिकसन 
 अडचिींिर मात करण्यासाठी संशोिन करिे. 

 िरील सिर बाबींसाठी माणहती संपे्रिि तंत्रज्ञान / संगिक तंत्रज्ञानाचा 
अणिकाणिक िापर करिे. 

 iii. बेंचमाकर  प्राप्तीसाठी सिर स्तरािर स्पष्ट्टता यािी यासाठी स्पष्ट्ट क्षमता संपादिकू 
पातळी (Learning Indicators) पणरभाणित करून त्याचंे Continuous and 
Comprehensive Education (CCE) ककिा अय मूल्यमापन प्रणक्रयेशी सहसंबंि 
स्पष्ट्ट करिे. 

 iv.   अभ्यासक्रम, पाठयक्रम, पाठय ि इतर साणहत्य णिकणसत करत असताना तसेच णशक्षक 
ि अणिकारी व्यिसाणयक णिकसन कायरक्रम आखत असताना क्षमता मूलक 
णिचाराकंडे लक्ष देिे. णशक्षि हक्क कायद्यातंगरत १००% मुलानंा णशक्षि द्याियाचे 
आहे. परंतु ते राबित असताना बरेचशे णशक्षक ि अणिका-यानंा १००% मुले णशकू 
शकतात यात णिर्श्ास नसल्याचे जाििले. त्याच्या मुळाशी क्षमता बिलचे समज अपुरे 
असिे असे ही जाििले. त्यामुळे मािसाचे चार शरीर प्रकार, णिणिि िमर प्रकार, 
णिणिि जाती प्रकार, णिणिि आर्थथक िगर, णिणिि भौगाणलक जम स्थान ि रहाण्याचे 
णठकाि तसेच शहरी ि ग्रामीि रणहिास इत्यादी असल्यािर ही मािसे समान असतात 
हे पटिे सक्षमीकरिाचा सिात महत्िाचा घटक आहे. यासाठी णिद्या प्राणिकरिाने 
णनरंतर कायर करिे. या सिर प्रकारच्या मािसांचे परस्परािलंबनाची सकंल्पना 
समजल्याने क्षमतेची संकल्पना अणिक स्पष्ट्ट होईल हे ध्यानात ठेििे. क्षमता 
णिभागाच्या कायाचा अले्लख करताना यािर णिस्तृत चचा केली जाईल. 

   v.       अध्ययन ि णिकासाच्या णिणिि संिीसाठी साणहत्य तयार करिे. उदा. मुक्त दूरस्थ  
अध्ययन, स्ियं-अध्ययन, गट आणि कें द्रस्तरािर चचा, on line स्ियं-अध्ययन एंि 
चचा प्रमाि पत्र प्रदान ककिा या सिरचे णिणिि combination. 

  vi.     िरील सिर तसेच णजल्हा शैक्षणिक सातत्यपूिर व्यािसाणयक णिकास संस्था (District 
Institute of Educational Continuous Professional Development - DIECPD) 
डायटचे निीन नाि) ि तालुका आणि कें द्र स्तरािरील सािन व्यक्ती तसेच णशक्षक 
सक्षमीकरिाच्या सिर घटकाचंी क्षमता समृध्दी करिे. 

  vii. हे सिर प्रभािीपिे आणि णनरंतर करता यािा यासाठी णिद्या प्राणिकरि स्िता:च्या 
सदस्याचंी णनिड ि त्याचंे सातत्यपूिर व्यिसाणयक णिकासाची योजना आखेल 
जेिेकरून प्राणिकरि स्तरािर भणिष्ट्यात केव्हाही मरगळ तयार होिार नाही. 
याप्रकारचे णनत्य निीन णशकण्याची परंपरा आर्थथक लाभाला न जोडता ज्ञान प्राप्तीचा 
लाभाला जोडला जाईल. 

  viii. यात णिद्या प्राणिकरि यशस्िी होत आहे ककिा नाही याचा मोजमाप बेंचमाकर च्या 
णहशोबाने मुले प्रगत होत आहेत की नाही हाच राहील. अत: मुलाचं्या प्रगतीच्या 
मुल्यमापनातून प्राणिकरि स्ित:चे यश ककिा अपयश ठरिले 

   ix.  पुनररणचत णिद्या प्राणिकरिाची णिणिि णिभागाचं्या कायाचा णिस्तृत णििरि तयार 
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करण्यात येईल हे णििरि भणिष्ट्याचे प्राणिकरि तथा राष्ट्रीय ि आंतरराष्ट्रीय 
बेंचमाकर च्या आिारािर प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र तयार करण्याच्या हेतूने तयार 
करण्यात येईल.  त्यासाठी पुनररणचत प्राणिकारिामध्ये णनिड प्रणक्रया  अिलंबून रूजू 
झालेल्या सदस्याचंे सक्षमीकरि अगत्याचे असिार आहे.  या  सक्षमीकरि प्रणक्रयेच्या 
दरम्यान सािारि सहा मणहयानंी णिभागिार णिस्तृत  कायरणििरि तयार होईल.  
त्यािळेी शासन मायतेने हे णििरि प्रणसध्द केल े जाईल. 

५. णनिड सणमत्यांची स्थापना :- 
णिद्या प्राणिकरिाचे मुख्यालयाच्या णठकािी ि प्रादेणशक णिद्या प्राणिकरिाच्या णठकािी 

णिियणनहाय सक्षमीकरिासाठी योग्य व्यक्तींची णनिड होिे आिश्यक आहे, जेिे करुन सदर 
प्राणिकरिानंा त्याचं्या कामाचंे उणिष्ट्ट गाठता येऊ शकेल. सदर प्राणिकरिािंर तसेच संसािन 
समूहामंध्ये योग्य व्यक्तींची णनिड करण्यासाठी णनिड सणमतीची स्थापना करिे आिश्यक आहे.  
त्यामुळे खालीलप्रमािे णनिड सणमत्याचंी स्थापना करण्यास  या शासन णनिरयाव्दारे मायता 
देण्यात येत आहे - 
५.1     राज्यस्तरीय णनिड सणमती : 

५.1.1 राज्यस्तरीय णनिड सणमतीची रचना - 
प्रिान सणचि, शालेय णशक्षि याचं्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय णनिड सणमतीची 

स्थापना करण्यात येत आहे.  त्याची संरचना खालीलप्रमािे राहील.  
अध्यक्ष   - प्रिान सणचि, शालेय णशक्षि ि क्रीडा णिभाग, 
सहअध्यक्ष  - आयुक्त णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे 
सदस्य सणचि  - संचालक, णिद्या प्राणिकरि 
सदस्य  - णिद्या प्राणिकरिातील अणिकारी 
सदस्य  - DIET मिील अणिकारी  
सदस्य  - णजल्हा प्रशासनाचे अणिकारी  
सदर सणमतीमिील सदस्याचंी णनिड अध्यक्ष ि सहअध्यक्ष करतील.  

 

५.1.2 सणमतीची काये :- 
राज्यस्तरीय णनिड सणमतीचे कायरक्षते्र ि कायरप्रणक्रया खालीलप्रमािे राहील :- 

(a) णिद्या पणरिदेतील णनयणमत सेितेून णनयुक्ती, प्रणतणनयुक्ती, CSR च्या मदतीने 
कंत्राटी पध्दतीने णनयुक्ती ि राज्य संसािन समुहातील सदस्याचंी णनयुक्तीसाठी 
णनिड या सणमतीचे कायरक्षते्र राहील. 

(b) ििातून णकमान एकदा णनिड प्रणक्रया राबणििे.  परंतु आिश्यकतेनुसार एकापेक्षा 
अणिक िळेा ही प्रणक्रया राबणिता येईल. 

(c) तक्ता १ मध्ये णदल्याप्रमािे णिणिि संिगर ि णिियातील लोकाकंडून जाणहरात देऊन  
Online पध्दतीने अजर मागणििे. 

(d) आलेल्या अजांची छाननी करुन आणि आिश्यकता भासल्यास मुलाखत ककिा अय 
प्रणक्रया जसे सादरीकरि, प्रत्यक्ष प्रणशक्षि देिे इ. अिलंबून  उमेदिाराचंी णनिड 
करिे. 
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(e) णनिड करताना एकमेि णनकि “सिाणिक शाळामंध्ये बदल घडणिण्यात आलेले 
यश” राणहल. या णनकिामध्ये पात्र असलेल्या व्यक्तींचा प्रािायक्रम खालील 
णनकिाचं्या आिारािर लािण्यात याि.े 
(i) संबंणित णिियामध्ये पदव्युत्तर णडग्री 
(ii) मराठी भािेमध्ये अस्खणलत संभािि कौशल्य 
(iii) संशोिन, प्रणशक्षि/घटक संच णनर्थमती/ संगिक णशक्षि मिील पात्रता ककिा 

अनुभि 
(iv) प्राथणमक/उच्च प्राथणमक शाळेत णशकिण्याचा अनुभि 
(v) माध्यणमक/उच्च माध्यणमक शाळेत णशकिण्याचा अनुभि. 

जी व्यक्ती शालेय णशक्षिाशी थेट संबंणित नाही त्याचं्यासाठी त्याचं्या कायरक्षते्रात 
सिाणिक गािं/ अंगििाडी आरोग्य उपकें द्रात घडणिण्यात आलेले बदल हा णनकि एकमेि 
णनकि राहील. 

तथाणप नव्याने ( ३ ििापेक्षा कमी सेिा ) नेमिकू झालेले इतर णिभागातील अणिकाऱयानंी 
अजर केल्यास त्याचंा फक्त स्िपे्ररिा ि ऊजा पाहन सणमतीस योग्य िाटल्यास णनिड करता 
येईल. 

(f) णिद्या पणरिदेत णनयुक्तीचे अणिकार शासनास असल्यामुळे णनिडीसाठी उपयुक्त 
उमेदिाराचंी संख्या णरक्त जागापंेक्षा जास्त असल्यास णरक्त जागाचं्या २ पट़ पयंत 
नाि े शासनास अनुसंणशत करता येईल. अशी  अनुसंशा करताना उमेदिाराचंे 
प्रािायक्रम देण्यात येईल. 

५.2 णजल्हास्तरीय णनिड सणमती :- 
 ५.2.1 णजल्हास्तरीय णनिड सणमतीची रचना :-  
  प्रत्येक णजल्हा पणरिदेच्या मुख्य कायरकारी अणिकारी याचं्या अध्यक्षतेखाली 
णजल्हास्तरीय णनिड सणमतीची स्थापना खालीलप्रमािे करण्यात येत आहे. 
 

 अध्यक्ष   - मुख्य कायरकारी अणिकारी, णजल्हा पणरिद 
 सहअध्यक्ष  - णजल्ह्यातंील सिर महानगरपाणलकाचंे आयुक्त ककिा त्याचंे  
                                         प्रणतणनिी, 

सदस्य सणचि -   प्राचायर, णजल्हा शैक्षणिक सातत्यपूिर व्यािसाणयक णिकास  
संस्था ( DIECPD ) अथात DIET चे प्राचायर 

            सदस्य             -          णशक्षिाणिकारी, प्राथणमक ि माध्यणमक 
 सदस्य  - मुख्य कायरकारी अणिकारी आणि  णशक्षिाणिकारी   

प्राथणमक याचं्याकडून नामणनदेणशत एक  
गट णशक्षिाणिकारी  

सदस्य  - णजल्हा शैक्षणिक सातत्यपूिर व्यािसाणयक णिकास  
संस्था ( DIECPD ) अथात DIET च ेएक faculty 

 

५.2.2 णजल्हा णनिड सणमतीची काये :- 
  णजल्हा णनिड सणमतीचे कायरक्षते्र ि कायरप्रणक्रया खालीलप्रमािे राहील: 



शासन णनिरय क्रमांकः डायट ४५१६/(४०/१६) /प्रणशक्षि, 

  

पृष्ट्ठ 18 पैकी 12 

(a) ही सणमती डायट मध्ये प्रणतणनयुक्तीद्वारे भरण्यात येिारी पदे तसेच णजल्हा संसािन 
समूहासाठी व्यक्तींची णनिड करेल. 

(b) णनिड यादी आयुक्त, णशक्षि णिभाग, पुिे याचं्या मंजुरीसाठी पाठणिण्यात येईल.  
(c) णनिडीचे णनकि ि बैठकीची िारंिारता राज्य णनिड सणमतीसारखीच राहील. 

 
५.3 तालकुास्तरीय णनिड सणमती :- 
 ५.3.1 तालकुास्तरीय णनिड सणमतीची रचना - 

या सणमतीचे अध्यक्ष सहाय्यक गट णशक्षिाणिकारी ( णनयुक्त झाल्यानंतर ) राहतील.  या 
पदािर णनयुक्ती होईपयंत गट णशक्षिाणिकारी या सणमतीचे अध्यक्ष राहतील.  सदर सणमतीची 
रचना खालीलप्रमािे राहील - 

अध्यक्ष  - सहाय्यक गटणशक्षिाणिकारी (नव्याने णनमाि करण्यात  
येिा-या पदािर णनयुक्तीनंतर) तोपयंत गटणशक्षिाणिकारी 

सहअध्यक्ष - गटणशक्षिाणिकारी (सहाय्यक गटणशक्षिाणिकारी  
णनयुक्तीनंतर) 

 सदस्य  - गटामिील एक प्रणतणनिी  
 सदस्य  - सहाय्यक गटणशक्षिाणिकारी अथिा सध्या गट  

णशक्षिाणिकारी  नामणनदेणशत करतील असे त्या तालुक्यातील 
एक णशक्षि णिस्तार अणिकारी  

 सदस्य  - सहाय्यक गटणशक्षिाणिकारी अथिा सध्या गट  
णशक्षिाणिकारी  नामणनदेणशत करतील असे त्या तालुक्यातील 
दोन कें द्रप्रमुख 

 

 ५.3.2 सणमतीची काये :- 
 

ही सणमती फक्त गट संसािन समूहातील व्यक्तींची णनिड करेल.  णनिडीचे णनकि ि 
बैठकाचंी िारंिारता राज्य सणमती सारखेच राहील. कें द्र स्तरािर कोितीही णनिड सणमती 
राहिार नाही.   
६.  णजल्हास्तर, तालकुास्तर ि कें द्र स्तरािरील सक्षमीकरिाची व्यिस्था-  
            ६.1. सक्षमीकरिाची णजल्हास्तरािरील व्यिस्था -       

६.1.1  णजल्हास्तरीय शैक्षणिक व्यािसाणयक णिकास संस्थेची (DIECPD) संरचना:- 
    णजल्हास्तरीय शैक्षणिक व्यािसाणयक णिकास संस्थेची रचना णिद्यापणरिदेच्या रचनेप्रमािे 

(णिियणनहाय) केली जाईल. त्यातले 1-2 सदस्य हे समिय आणि मूल्यमापनाची जबाबदारी 
पार पाडतील. णरक्त असलेली सिर पदे लोकसेिा आयोगाकडून भरेपयंत प्रणतणनयुक्तीने 
भरण्यात येतील.  यापुढे राज्य लोकसेिा आयोगाकडून पदे भरताना णििय व्यिस्थेनुसार 
भरण्यात येतील.  णििय व्यिस्थेनुसार डायट स्तरािर भािा, गणित, णिज्ञान, इंग्रजी, समािशेी 
णशक्षि  आणि ICT  या णिियासाठी प्रत्येकी 3 कायरक्षम (एक णनयणमत सेिा ि २ प्रणतणनयुक्ती)  
उपक्रमशील तज्ञाचंी गरज भासिार आहे.  सध्या मंजूर पदे यासाठी पुरेशी पडिार नसल्यामुळे 
प्रत्येक डायटमध्ये 12 अणतणरक्त शैक्षणिक पदे णनमाि करण्यात येतील ि ज्या णठकािी उदूर 
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भािेसाठी काम करिे आिश्यक आहे, त्या णठकािी उदूर भािेसाठी अणतणरक्त २ पदे असे काही 
णठकािी 14 पदे प्रणतणनयुक्तीने भरण्यात येतील.   11 राजपणत्रत पदे आणि अणतणरक्त 12 अथिा 
काही णठकािी १4 असे णमळून 23 अथिा २5 लोक प्रत्येक णजल्हास्तरीय संस्थेमध्ये कायान्ित 
राहतील.  णजल्हास्तरीय संस्थेमिील णलणपकाचंी २ पदे ि लघुलेखकाचे १ पद कमी करण्यात 
येतील.  बाकींची 9 ककिा यथान्स्थती 11 पदे इतर पदाचं्या समायोजनातून णनमाि करण्यात 
येतील. 

  DIECPD मध्ये प्राचायाचे पद णरक्त असल्यास तेथील पदस्थाणपत जेष्ट्ठ अणिव्याख्याता, 
अणिव्याख्याता ककिा त्याच णजल्ह्यात पदस्थाणपत णशक्षिाणिकारी (प्राथणमक, माध्यणमक ककिा 
णनरंतर) याचं्या मिून अजर मागिून सिात कायरक्षम ि पणरिामकारक अणिकाऱयांची णनिड 
राज्यस्तरीय सणमती द्वारे करून अणतरीक्त प्रभार देण्यात येईल. 
६.1.2 णजल्हास्तरीय शैक्षणिक व्यािसाणयक णिकास संस्थेची काये - 

(1) णजल्हास्तरीय संस्था यापूिी करीत असलेल्या कायासह खालील कामेसुध्दा पार 
पाडतील.  

 कें द्र प्रमुख आणि तालुकास्तरीय सािन व्यक्ती यानंा क्षमता िृद्धीसाठी  
संिी उपलब्ि करून देईल. 

 णशक्षक, कें द्रप्रमुख, तालुका स्तरीय सािन व्यक्ती यांना संदभर साणहत्य  
उपलब्ि करून देण्यासाठी  सहाय्य करेल. 

 राज्यस्तरीय मुक्त दूरस्थ अध्ययनासाठी संपकर  कें द्राचे संचलन  
करण्यासाठी मदत करेल. 

 णजल्हास्तरीय संस्थेमध्ये सािन कें द्र णिकणसत करेल. 
 णिियणनहाय चचासत्राचं ेणनयोजन ि आयोजन करेल. 
 व्यिस्थापन शास्त्रानुसार णशक्षकाचं्या गरजा णनणित करण्यासाठी संशोिन  

उपक्रम राबिले. 
 शाळास्तरािरील समस्या जािनू घेण्यासाठी शाळानंा भटेी देईल. त्याचा  

हेतू शाळाचंी तपासिी करिे नसून शाळास्तरािरील णिणिि समस्या जािनू घेिे 
हा आहे. 
 

       (2) णजल्हास्तरीय शैक्षणिक व्यािसाणयक णिकास संस्था प्रमुखाचंे खालील बाबीं संदभात 
सक्षमीकरि करेल. 

 णशक्षकाचं्या गरजा णनणित करण्यासाठी सक्षम करिे. कें द्र प्रमुखानंी 
णजल्हास्तरीय संस्थेकडे त्याप्रमािे मागिी करािी. 

 णिद्यार्थ्यांच्या अध्ययन णनष्ट्पत्तीचे णिशे्लिि करण्यास णशक्षकानंा मागरदशरन 
करिेसाठी सक्षम करिे. 

 िगरकायाचे  णनरीक्षि आणि प्रत्याभरि करण्यासाठी सक्षम करिे. 
 अध्यापन पध्दतीतील बदलाबंाबत सहाय्य, प्रोत्साहन ि संसािनाचंी उपलब्िता 

करून घेण्यासाठी सक्षम करिे.. 
 कें द्र संमेलनानंा प्रोत्साहन - संकणलत माणहती ि आिाणरत णिियपणत्रका तयार 
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करिे (णशक्षकाचं्या गरजा, िगरकायर णनरीक्षिातील नोंदी), णशक्षकामंिील संिाद, 
चागंल्या पद्धतींचा प्रसार, इत्यादी; क्षमता समृद्धी कायरशाळेतील प्रणतसादाचंा 
पाठपुरािा यासाठी सक्षम करिे. 

 शाळेच े शैक्षणिक णनयोजन - ियानुरूप प्रिशे, णिशेि गरजा असिाऱया 
णिद्यार्थ्यांच्या शाळेतील प्रिशे यासह णशक्षकानंी णिद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाबाबत 
स्ित: काढलेले णनष्ट्किर याबाबत कें द्रप्रमुखानंी कराियाची णनरीक्षिे 

 

६.2 सक्षमीकरिाची तालकुास्तरािरील व्यिस्था-  
     तालुका हा णजल्ह्याच्या तुलनेत अणिक एकसंि असतो.  तसेच शाळापंयंत संपकर  साििे 

तुलनेने सोपे असते.  सािन व्यक्ती असलेले गट सािन कें द्र णशक्षकासंाठी अपेणक्षत आहे. 
ज्यामध्ये णशक्षकासंाठी प्रणशक्षि, बैठका, चचासत्र, िाचनालय, आंतरजाल इत्यादी सुणििा 
असतील.  
६.2.1 गट सािन कें द्राची रचना - 

     गट सािन कें द्राचे प्रमुख सहाय्यक गट णशक्षिाणिकारी राहतील.  णजल्ह्यात उपलब्ि 
णशक्षि णिस्तार अणिकाऱयामिून अजर मागिून णजल्हा णनिड सणमतीद्वारे त्याचंी णनिड करण्यात 
येईल.  ि आयुक्त णशक्षि याचंी मायता णमळाल्यािर त्याचंी पदस्थापना करण्यात येईल.  ही 
णनयुक्ती एकािळेी 5 ििांकरीता राहील. 

गट सािन कें द्रात भािा, इंग्रजी, गणित, णिज्ञान,सामाणजक शास्त्रे, ICT या णिियासाठी 
प्रत्येकी 3 अशा 18 व्यक्ती ि समािशेी णशक्षिाचे ७ िरुन एकूि २५ व्यक्ती कायर करतील.  या 
18 व्यक्तींमध्ये त्या गट सािन कें द्रात सध्या कायररत 6 णििय सािन व्यक् ती, २ णिशेि सािन 
व्यक्ती ि ५ मोबाईल णशक्षक याचंा समािशे राहील.  गट सािन कें द्राचे प्रमुख णशक्षि णिस्तार 
अणिकारी या दजाचे अणिकारी राहतील.  इतर णशक्षि णिस्तार अणिकारी याचं्या तुलनेत हे पद 
गुिित्तेसाठी ओळखले जाि े म्हिनू या पदास “सहाय्यक गट णशक्षिाणिकारी” असे संबोिले 
जाईल.  तालुक्याच्या गुिित्तेची जबाबदारी गट णशक्षिाणिकारी याचंी असल्याने गट सािन कें द्र 
त्याचं्या नेतृत्िाखाली कायर करेल.   
६.2.2  गट सािन कें द्राची काये - 

 णशक्षकानंी व्यक्त केलेल्या गरजा ि स्ित: शोिलेल्या स्थाणनक गरजांिर आिाणरत 
संपकर  िगर ि प्रणशक्षि िगर आयोणजत करिे 

 कें द्र बैठकानंा उपन्स्थत राहिे 
 शाळा स्तरािर णशक्षकानंा सहाय्य करण्यासाठी (आणि स्ितःच्या माणहतीसाठी) 

शाळानंा भटेी देिे  
 णशक्षकानंा अध्ययन अध्यापन साणहत्य तयार करण्यासाठी मदत करिे  
 कें द्र प्रमुख तथा कें द्रस्तरीय संसािन समूह सोबत तसेच णज.णश. ि प्र. संस्थेबरोबर 

संपकर  ठेििे.  
 णशक्षकाचं्या व्यािसायीक णिकासासाठी िार्थिक योजना आखिे 
 गट सािन कें द्रातील सदस्यानंा जबाबदारीच ेिाटप करिे. 
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 ६.3  सक्षमीकरिाची कें द्र स्तरािरील व्यिस्था - 
               कें द्र प्रमुखाची भणूमका ही प्रामुख्याने शैक्षणिक कामे करण्याची असते तरी प्रत्यक्षात 
त्यानंा मोठ्या प्रमािािर प्रशासकीय कामे करािी लागत आहेत.  यापुढे त्यानंी शक्यतो 
प्रशासकीय कामे करु नयते.  त्यानंी खालील कामे प्रािायाने करािीत. 

६.3.1 शाळा ि णशक्षकांशी णनगणडत कायर - 
                      कें द्र प्रमुखानंी खालील 4 प्रकारची शैक्षणिक कामे करिे अपेणक्षत आहे. 

 शाळा भटेी  आणि िगर णनरीक्षि 
 कें द्र संमेलने आयोणजत करिे 
 समूह सािन कें द्र कायररत करिे 
 शाळेच्या शैक्षणिक णनयोजनासाठी मदत होईल अशा तऱहेने सानं्ख्यकीय 

माणहतीचे व्यिस्थापन करिे.  
   ६.3.2 मुख्याध्यापकाशंी णनगडीत कायर -   

कें द्र प्रमुखाचा शाळेच्या मुख्याध्यापकाशी (जेथे आहे तेथे) सुसंिाद असिे आिश्यक 
आहे. शाळेतील णशक्षकाचंी मुख्याध्यापकाकंडून मागरदशरनाची अपेक्षा असते आणि 
अशा िळेी मुख्याध्यापकाला कें द्र प्रमुखाची गरज भासू शकते. ज्या शाळा लहान 
आहेत आणि दोनच णशक्षक आहेत त्या णठकािी कें द्र प्रमुखाला मुु्ख्याध्यापकाची 
भणूमका घेिे आिश्यक ठरते. 

 ६.3.3  इतर संस्था आणि व्यक्तींशी समिय - 
 गट सािन कें द्रासोबत समिय, सुसंिाद आणि संपकर  ठेििे. 
 णशक्षकाचं्या गरजाचंी काळजीपूिरक पडताळिी करून गट सािन कें द्राला सादर 

करिे.  या गरजा दोन प्रकारच्या असू शकतील. तातडीच्या गरजा,  कदाणचत 
कमतरता/उिीिा आणि दीघरकालीन गरजा. (णशक्षकांशी केलेल्या चचेनुसार) 

 कें द्र प्रमुखाला णशक्षकाचं्या गरजाचंे स्थाणनक स्तरािर णनराकरि करता नाही 
आले तर तो गट सािन कें द्रातील लोकाशंी दूरध्िनी, व्हॉट्स ॲप, इ मेल द्वारे 
संपकर  सािेल. 

 चागंल्या पद्धती, निनिीन कल्पना, सृजनशील अध्ययन अध्यापन साणहत्य 
इत्यादींचा कोि गट सािन कें द्रािर तयार करण्यास मदत करिे. 

 जिळच्या इतर कें द्र प्रमुखाशंी संसािनाचं्या उपलब्ितेबाबत संपकात राहील. 
आपल्या कें द्रातील णशक्षकाचं्या ि शाळाचं्या गरजा लक्षात घेऊन इतर कें द्रामध्ये 
उपलब्ि साणहत्याचा िापर करून त्याचंी पूतरता करिे. 

७. संसािन समूहाची संकल्पना :-  
काही लोक  आपल्या क्षते्रात यशस्िीणरत्या कायर करीत असतात.  अशा व्यक्ती स्ित:च्या 

ितरमान कायात खूप समािानी असतात. म्हिनू ते ितरमान कायर न सोडता मागरदशरक म्हिनू 
काम करण्यास तयार असतात.  काही िळेा कौटंुणबक कारिामुळे या व्यक्तींना शासनाकडे 
उपलब्ि पद िारि करिे शक्य होत नाही.  तथाणप, त्याचंा ज्ञान आणि अनुभि दाडंगा असतो 
म्हिनू त्याचं्या ज्ञानाचा ि अनुभिाचा लाभ करुन घेिे समाजासाठी उपयुक्त असते.  काही िळेा 
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माय पदाचंी मयादा असल्यामुळे सिर प्रकारच्या तज्ञासंाठी पदे उपलब्ि होत नाहीत. 
या प्रकारच्या व्यक्तींच्या समूहाला संसािन समूह म्हिनू संबोिण्यात येत आहे. हा समूह 

णिणिि स्तरािर कायमस्िरुपी कायररत असेल. णशक्षक णशक्षिाच्या सक्षमीकरिासाठी आयोणजत 
कराियाच्या कायरशाळा, पणरसंिाद, प्रणशक्षिे यासाठी जशी आिश्यकता भासेल तस े  संसािन 
समूहातील तज्ञानंा पाचारि करण्यात येईल.   या संसािन समुहात खालील व्यक्तींचा समािशे 
असेल - 

(i)  णशक्षक, शैक्षणिक संस्थातील लोक, प्रशासनातील लोक, 
(ii)  राज्य ि राष्ट्रीय स्तरािर णशक्षि क्षते्रात यशस्िी झालेल्या व्यक्ती, 
(iii)  णशक्षि संशोिनात तसेच ज्ञानाच्या क्षते्रात मूलभतू योगदान देिाऱया व्यक्ती,  

    (iv)  नेतृत्ि, कला, क्रीडा ि कायानुभि क्षते्रात समृध्द ि अनुभिक्षम व्यक्ती, 
(v)  समािशेी णशक्षिात यशस्िी व्यक्ती असतील.  

या व्यक्तींना शासन ठरिले त्याप्रमािे मानिन अनुज्ञये राहील.  मानिन सािारिपिे दर 
णदिसाच्या णहशोबात ठरणिण्यात येईल.  मानिनाबाबत राज्य शासन निीन िोरि ठरिपेयंत 
णिणिि संस्थामंध्ये प्रचणलत मानिनाचे दर संसािन गटातील सदस्यानंा लागू राहतील.  
अशाप्रकारे णजल्हा स्तरािर, गट स्तरािर ि कें द्र स्तरािर संसािन समूह कायररत राहतील. 
राज्य संसािन समूह - 
 राज्यस्तरीय णनिड सणमतीमाफर त राज्य संसािन समूहाची णनिड करण्यात येईल.  राज्य 
संसािन समूहामिील एका व्यक्तीस मणहयातून सािारिपिे पाच णदिस पाचारि करण्यात 
येईल.  
णजल्हा संसािन समूह - 

णजल्हा णनिड सणमतीमाफर त णजल्हा संसािन समूहाची णनिड करण्यात येईल.  णजल्हा 
शैक्षणिक सातत्यपूिर व्यािसाणयक णिकास संस्था (सध्याचे डाएट) या णठकािी णजल्हा संसािन 
समूह एकणत्रत येईल.   णजल्हा संसािन समूहामिील एका व्यक्तीस मणहयातून सािारिपिे 
पाच णदिस पाचारि करता येईल. 
गट संसािन समूह - 

तालुका णनिड सणमतीमाफर त गट संसािन समूहाची णनिड करण्यात येईल.  णजल्हा 
शैक्षणिक सातत्यपूिर व्यािसाणयक णिकास संस्था (सध्याच े डाएट) या णठकािी अथिा 
गटणशक्षिाणिकारी कायालयात गट संसािन समूह एकणत्रत येईल.   णजल्हा संसािन 
समूहामिील एका व्यक्तीस मणहयातून सािारिपिे पाच णदिस पाचारि करता येईल. 
कें द्र संसािन समूह - 

कें द्र संसािन समुहात भािा, इंग्रजी, गणित, णिज्ञान, सामाणजक शास्त्र ि ICT या सहा 
णिियासंाठी प्रत्येकी  2 असे उपक्रमशील णशक्षक ज्यानंा या णिियातील तज्ञता अिगत आहे ि 
ज्यानंी  स्ित:ची िगर आणि शाळा ज्यानंी प्रगत केली आहे याचंी णनिड करण्यात येईल. असे  12 
णशक्षक सिरसािारिपिे मणहयातून 2 णदिस कें द्र संसािन समुहात कायर करतील. ते  इतर 
णशक्षकानंा समृध्द आणि सक्षम करतील.  या सक्षमीकरिाच्या प्रणक्रयेत सहपत्रामध्ये णदल्याप्रमािे 
सिर 22 घटक ककिा त्यापेक्षा अणिक मागर सुचल्यास त्या सिांचा णिणिि िळेी उपयोग केला 
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जाईल. त्यामध्ये प्रत्यक्ष अध्ययन अध्यापन अनुभणूतस ि “मागेल तेव्हा मागेल तसे”प्रणशक्षिास 
प्रािाय णदले जाईल.  तसेच, कें द्र संमेलनाचे णठकाि त्याच कें द्रातील कोितेही गाि ककिा 
शाळा अथिा गटातंगरत, णजल्हातंगरत ककिा राज्यातील कोितेही गाि ककिा शाळा असू शकेल.  
उणिष्ट्ट मात्र स्पष्ट्ट असेल मुलानंा आनंदाने णशकण्यासाठी मदत करिे. 
कें द्र संसािन समूहाची रचना - 

1. या पातळीिर सहाय्यक गटणशक्षि अणिकारी णशिाय अय कोितेही पूिरिळे पद 
णनमाि करण्यात येिार नाही. प्रत्येक णिियासाठी २ व्यक्ती “पाणहजे तेव्हा” या 
तत्िािर कायर करतील.  

2. एका मणहयात सािारिपिे तीन णदिस पाचारि करण्यात येईल. 
कें द्रस्तरािरील संसािन समुहातील व्यक्तींची णनिड तालुकास्तरािर होऊ शकते. 

तथाणप, प्रत्येक तालुक्यात कें द्राची संख्या अणिक असल्यामुळे कें द्रस्तरािरील सिर व्यक्तींची 
णनिड तालुकास्तरािर होईलच असे नाही.  तथाणप, काही व्यक्तींची णनिड दोनही स्तरािर होऊ 
शकते.  सदर व्यिस्थेस या शासन णनिरयाव्दारे मायता देण्यात येत आहे.  या व्यक्ती प्रत्येक 
मणहयात पाच णदिस शाळेतून बाहेर राहण्याची शक्यता आहे.  अशा व्यक्ती शाळेत नसल्यािर 
सुध्दा मुलाचं्या स्िणशक्षिाची व्यिस्था करु शकतात असे गृणहत िरण्यात येत आहे.  
स्िणशक्षिाची व्यिस्था न करु शकिा-या व्यक्तींची एकापेक्षा अणिक स्तरािर णनिड करण्यात 
येिू नये.   काही व्यक्क्तची एकापेक्षा अणिकस्तरािर णनिड केली गेल्यास त्याचं्या शाळेच्या 
अनुपन्स्थतीच्या काळात पयायी व्यिस्था सुध्दा करता येिे शक्य आहे.  दोहीपैकी कोिताही 
एक पयाय आिश्यक राहील. 
8. मूल्यमापन :- 
            प्रत्येक संस्थेच े तसेच त्यामिील कायररत व्यक्तींचे मूल्यमापन राष्ट्रीय संपादिकू 
सिके्षि, राज्यस्तरीय संपादिकू  सिके्षि, राज्यस्तरीय पायाभतू ि संकलीत चाचण्या, त्रयस्थ 
संस्था मूल्यमापन इत्यादी मिून प्राप्त मूलाचंे संपादिकू पातळीच्या आिारािर करण्यात येईल.  
त्यासाठी िगेळयाने णिस्तृत णदशा णनदेश देण्यात येईल. 

पाच ििांकरीता पदस्थाणपत करण्यात आलेल्या व्यक्तींची णनष्ट्पत्ती कोित्याही ििाच्या 
मूल्यमापनात अपेक्षपेेक्षा फारच कमी असल्यास राज्यस्तरीय णनिड सणमतीच्या णशफारशीनंतर 
त्यानंा इतरत्र  पदस्थाणपत करण्यात येईल ि अशा पद्धतीने णरक्त झालेल्या पदािर पुहा णनिड 
प्रणक्रया करण्यात येईल. 

णित्त णिभाग, शासन णनिरय क्र.संकीिर-2015/प्र.क्र.41/अथर-1, णदनाकं 2.6.2015 
अिये णिभागातंगरत पदाचंे समायोजन करून घेण्याचे अणिकार संबंणित णिभागास प्रदान 
करण्यात आले आहे.  त्या अणिकाराचा िापर करून हा शासन णनिरय णनगरणमत करण्यात येत 
आहे. 

 
 
 



शासन णनिरय क्रमांकः डायट ४५१६/(४०/१६) /प्रणशक्षि, 

  

पृष्ट्ठ 18 पैकी 18 

सदर शासन णनिरय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळािर उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१०१८१७०६४६५२२१ 
असा आहे. हा आदेश णडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाणंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने,  
 
 

   

                                  ( नंद कुमार ) 
                          प्रिान सणचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत माणहतीसाठी सादर 
1. मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन, याचंे प्रिान सणचि 
2. मा. मंत्री शालेय णशक्षि ि क्रीडा णिभाग याचंे स्िीय सहायक 
3. मा. मुख्य सणचि, याचंे स्िीय सहायक, महाराष्ट्र शासन 
4. मंत्रालयीन णिभागातील सिर अ.मु.स./प्र.स./सणचि याचंे स्िीय सहायक 

प्रणत, 
1. आयुक्त (णशक्षि) महाराष्ट्र राज्य पुिे 
2. सिर मुख्य कायरकारी अणिकारी, णजल्हा पणरिद 
3. सिर संचालक, णशक्षि णिभाग 
4. सिर णिभागीय णशक्षि उपसंचालक 
5. सिर प्राचायर, णजल्हा शैक्षणिक सातत्यपूिर व्यािसाणयक णिकास संस्था (णजल्हा णशक्षि ि 

प्रणशक्षि संस्था) 
6. सिर णशक्षिाणिकारी प्राथणमक/माध्यणमक णजल्हा पणरिद 

 
सहसंचालक, (प्रशासन अदंाज ि णनयोजन) आयुक्त (णशक्षि) कायालय यानंी हा शासन 
णनिरय सिर संबंणिताचं्या णनदशरनास आिािा. 
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