शिक्षकाचे नाव - श्री.सुरेश गणपत भारती
जन्मतारीख -

01/06/1977

पद - प्रभारी मुख्याध्यापक
सध्याचा पत्ता - शशवालय, पुना रोड, संगमनेर खुर्द, ता.संगमनेर, जि.अहमर्नगर. 422605
कायम पत्ता - मु.पो.अंभोरे , ता.संगमनेर, जि.अहमर्नगर.
कायाालय पत्ता - जिल्हा पररषर् प्राथशमक शाळा , येळूशीवाडी(पेमशगरी), ता.संगमनेर, जि.अहमर्नगर.
संपका - 02425-222349, 9545300303, 9423785182
इमेल - surbcw@gmail.com
जन्मतारीख - 01/06/1977
सलगसेवा - 05/08/1997
छं द - वाचन, संगणक प्रणाली व बेब डडिायशनंग.
वेबसाईट –

www.marathishala.in / www.marathischool.in
www.yelushiwadi.in
www.technoteachers.in
www.gosavisamaj.in

उल्लेखनीय कामे $ 1997 सालापासून संगणक क्षेत्रात कायदरत.
$ ववद्याथी पालक आजण शशक्षक यांना एकाच व्यासपीठावरून डडजिटल साडहत्य शमळावे यासाठी
25GB डडजिटल शैक्षजणक साडहत्य असलेली www.marathishala.in या वेबसाईटची शनशमदती
$ जिल्हा पररषर् शाळे ची www.yelushiwadi.in या नावाने अशिकृ त वेबसाईट
$ जिल्हा पररषर् अहमर्नगर यांचा २०१५ सालासाठीचा ‘जजल्हा शिक्षक पुरस्कार’ प्राप्त
$ डर्.१८ एवप्रल २०१५ रोिी महाराष्ट्र राज्य शैक्षजणक संशोिन व प्रशशक्षण पररषर् (ववद्या पररषर्)
(SCERT), पुणे येथे आयोजित ‘राज्यस्तरीय तंत्रस्नेही शशक्षक’ कायदशाळे त राज्यासाठी तंत्रस्नेही
आराखडा सार्र.
$ महाराष्ट्रातील सवद तंत्रस्नेही शशक्षकांना नाव नोंर्णी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन शशक्षण
ववभागासाठी www.technoteachers.in नावाची वेबसाईट. या डठकाणी नोंर्णी केलेल्या
शशक्षकांनाच तंत्रस्नेही प्रशशक्षण डर्ले िात आहे .
$ राज्यातील शशक्षकांना तंत्रज्ञानाची ओळख व्हावी व शशक्षक तंत्रस्नेही होण्यासाठी - महाराष्ट्र राज्य
शैक्षजणक संशोिन व प्रशशक्षण पररषर् (ववद्या पररषर्) (SCERT), पुणे यांनी गठीत केलेल्या पाच
तज्ज्ञांच्या “राज्य तंत्रस्नेही मर्त गटाचे सर्स्य’.

$ तंत्रस्नेही चळवळ प्रचार, प्रसार आजण कायद प्रेरणेसाठी राज्यभर ववववि कायदशाळांचे आयोिन.
$ लहान मुलांसाठी उपयुक्त अशा संस्कारक्षम गीतांचे संकलन असलेले ‘संस्कारमाला’ या पुजस्तकेचे
र्ोन आवृत्त्या प्रकाशशत.
$ आिार फौन्डे शन, संगमनेर येथे आयोजित तंत्रस्नेही शशक्षक कायदशाळे त तज्ज्ञ मागदर्शदक म्हणून
काम.
$ श्री समथद सेवा मंडळ, सज्िनगड. सातारा (महाराष्ट्र) यांचे माफदत सार्ा दासबोध ग्रंथाचा अभ्यास
- तीन प्रमाणपत्र प्राप्त

$ िीवन प्रकाश, पववत्र शशक्षणशास्र, चाळीसगाव. िळगाव (महाराष्ट्र) यांचे अंतगदत बायबल ग्रंथाचा
अभ्यास – नऊ प्रमाणपत्र प्राप्त
$ र्शनाम गोसावी समाि संगठन कामी योगर्ान – समाि संघटीत व्हावा यासाठी
www.gosavisamaj.in नावाने गोसावी समाि online address book ची शनशमदती

िैक्षजिक पात्रता
अ.नं

-

िैक्षजिक पात्रता

ववद्यापीठ

वर्ा

3.

B.A. (मराठी)

पुणे ववद्यापीठ, पुणे

एविल 1999

4.

B.A. (समािशास्त्र)

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त ववद्यापीठ, नाशशक

मे 2006

5.

M.A.

यिवंतराव चव्हाि महाराष्ट्र मुक्त ववद्यापीठ, नाशिक

जुलै 2010

िैक्षजिक पात्रता

ववद्यापीठ

वर्ा

1.

D.Ed

शालांत परीक्षा मंडळ, पुणे

नोव्हें बर 1996

2.

B.Ed

पुणे ववद्यापीठ, पुणे

एविल 2012

.

व्यावसाशयक पात्रता अ.नं
.

इतर पात्रता अ.नं.

िैक्षजिक पात्रता

ववद्यापीठ

1.

शालेय व्यवस्थापन पर्ववका (D.C.M)

2.

MSCIT

वर्ा

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त
ववद्यापीठ, नाशशक
Maharashtra State Board of
Technical Education, Mumbai

ऑक्टोबर 2007
January 2008

इतर पात्रता - (संगणक) –
अ.नं.

पात्रता

ववद्यापीठ

कालावधी

वर्ा

1.

Diploma In Computer
Management
(D.C.M)

Data-Line Computer Trainig Centre,
Pathardi

6 मडहने

1997

2.

Computer Basic
Application (C.B.A)

3 मडहने

1997

3.

MS-Office
(Refresher Cource)

3 महहने

2001

Nil-Com Institute Of Computer Training,
Ahmednagar

Practi-Cad Computer Point, Sangamner

इतर पात्रता - (बाहृय) अ.नं.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

पात्रता

संस्र्ा

र्ासबोि प्रवेश (पत्राद्वारे

श्री समथद सेवा मंडळ, सज्िनगड,

र्ासबोि अभ्यास )

सातारा

र्ासबोि पररचय(पत्राद्वारे

श्री समथद सेवा मंडळ, सज्िनगड,

र्ासबोि अभ्यास )

सातारा

र्ासबोि प्रबोि(पत्राद्वारे र्ासबोि

श्री समथद सेवा मंडळ, सज्िनगड,

अभ्यास )

सातारा

येशू कोण आहे (पत्राद्वारे

िीवन प्रकाश, पववत्र शशक्षणशास्त्र

बायबल अभ्यास )

संस्था, चाळीसगाव, महाराष्ट्र

येशू जिस्ताचे चररत्र (पत्राद्वारे

िीवन प्रकाश, पववत्र शशक्षणशास्त्र

बायबल अभ्यास )

संस्था, चाळीसगाव, महाराष्ट्र

प्रेवषतांची कृ त्ये (पत्राद्वारे

िीवन प्रकाश, पववत्र शशक्षणशास्त्र

बायबल अभ्यास )

संस्था, चाळीसगाव, महाराष्ट्र

र्े वाचे राज्य (पत्राद्वारे

बायबल

िीवन प्रकाश, पववत्र शशक्षणशास्त्र

अभ्यास )

संस्था, चाळीसगाव, महाराष्ट्र

आध्याजत्मक स्वातंत्र्य (पत्राद्वारे

िीवन प्रकाश, पववत्र शशक्षणशास्त्र

बायबल अभ्यास )

संस्था, चाळीसगाव, महाराष्ट्र

येिू जिस्ताची सुवाताा

जीवन िकाि, पववत्र शिक्षििास्त्र

(पत्राद्वारे

बायबल अभ्यास )

संस्र्ा, चाळीसगाव, महाराष्ट्र

वर्ा
1997

1999

2000

ऑगस्ट 1998

हिसेंबर 1998

एविल 1999

1999

1999

1999

सेवांतगदत गौरव अ.नं.
1.

2.

ववर्य

संस्र्ा

जजल्हा शिक्षक

जजल्हा पररर्द,

पुरस्कार

अहमदनगर

नवोपक्रम स्पिाद

महाराष्ट्र राज्य शैक्षजणक
व प्रशशक्षण पररषर्, पुणे.

तपिील

वर्ा

जजल्हा स्तर

2015

जिल्हा पातळीवरील
शशक्षकांची नवोपक्रम स्पिाद

2006

डद्वतीय क्रमांक

3.

शनबंि स्पिाद

प्राथशमक शशक्षक

जिल्हा स्तरीय शनबंि

ऍकॅडमी, सातारा.

स्पिाद सहभाग

2001

प्रकाशशत साडहत्य अ.नं.

ववर्य

तपिील

वर्ा

1.

संस्कारमाला भाग - 1

संकशलत संस्कारगीतांचे पुस्तक

2006

2.

संस्कारमाला भाग - 2

संकशलत संस्कारगीतांचे पुस्तक

2012

प्रशशक्षण (बाहृय) अ.नं.

िशिक्षि

आयोजक

हठकाि

1.

The Youth
Leadership
Training
Course

Department Of Youth Affairs &
Sports, & Ministry of Human
Resource Development, New
Delhi.

Yuwak Pragati
Sahayou,
Buldhana.

हठकाि

श्रेिी

कालावधी
29 Oct. To 07
Nov. 1995
10 हदवस

प्रशशक्षण (सेवांतगदत) अ.नं.

िशिक्षि
सवा शिक्षा

1.

अशभयान
(मूल्यमापन)

जजल्हा शिक्षि व िशिक्षि संस्र्ा,
संगमनेर (DIET)

कालावधी

िर्म (वविेर्
िाववण्यासह)
85.00

सन 2005

