शैक्षणिक गुिवत्ता संवर्धन व नाणवण्यपूिध उपक्रम कक्ष
स्थापन करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

शालेय णशक्षि व क्रीडा णवभाग,

शासन णनिधय क्रमांक: णशप्रयो 2214/प्र.क्र.53/2014/प्रणशक्षि
मंत्रालय, मादाम कामा रोड,

हु तात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
संदभध:प्रस्तावना:

णदनांक: 21 नोव्हें बर, २०१४.

शालेय णशक्षि व क्रीडा णवभाग शासन पणरपत्रक क्र.शैगुणव2014/(८१/14)/एसडी-6 णदनांक 24 जुलै,2014.

राज्यातील णशक्षिाचा दजव व गुिवत्ता वाढणवण्यासाठी शासनाने णशक्षकांचे प्रणशक्षि व णवणवर् दजेदार

योजनांची अंमलबजाविी यावर णवशेष भर णदला असून णवभागाचे नवीन प्रणशक्षि र्ोरि णदनांक 29

जानेवारी,2014 अन्वये जाहीर करण्यात आले .णशक्षिाची गुिवत्ता वाढ होण्यासाठी व णशक्षि क्षेत्रातील णवणवर्

अडचिीवर मात करण्यासाठी उद्योग क्षेत्राचे (CSR) सहाय्य णमळणवण्याबाबत शासन प्रयत्नणशल आहे . णशक्षि

हक्क कायदयाची प्रभावी अंमलबजाविी करण्यासाठी तसेच, शाळांमर्ील णवद्यार्थ्यवची शैक्षणिक प्रगती

जािून घे ण्यासाठी व शै क्षणिक गुिवत्तेचे सावधणत्रकरि करण्यासाठी शासन प्रयत्नणशल आहे . त्यासाठी

णशक्षकांच्या प्रणशक्षिावर णवशेष भर दे ण्यात येत असून, णवणवर् नामांणकत संस्थांसोबत करार ( MOU )
करण्यात आले आहे त. (उदा: आयआयटी, मुंबई, णिटीश कौन्सील, अगस्त्या फाऊंडे शन, आयआयएम
अहमदाबाद ) प्रणशक्षिाद्वारे

णशक्षकांपयधन्त पोहचणवण्यात येिारी माणहती, ज्ञान यांचा उपयोग प्रत्यक्ष

णवद्यार्थ्यवना होतो आहे ककवा कसे हे तपासून वेळीच त्यावर उपाय योजना करिे आवश्यक आहे . तसेच
दै नंणदन णशक्षि पध्दतीत सतत नाणवण्यपूिध प्रयोग व उपक्रमणशलता आििे गरजेचे असल्याने

शाळास्तरापयंत णशक्षिाची गुिवत्ता व दजव णनयंत्रि करण्यासाठी णवद्या पणरषद,पुिे व सवध डाएट संस्थे सह
णवभागाच्या सवध क्षेणत्रय कायवलयात शै क्षणिक गुिवत्ता संवर्धन व नाणवण्यपूिध उपक्रम कक्ष स्थापन करण्याचा
प्रस्ताव शासनाच्या णवचारार्ीन होता.
शासन णनिधय:

आयुक्त णशक्षि यांचे पत्र क्रमांक आणश/शै.गुिवत्ताकक्ष/2014/आस्था-ब(122)/543 णदनांक

01/09/2014 च्या पत्रान्वये स्थापन करण्यात आलेला गुिवत्ता कक्ष यापुढे “शै क्षणिक गुिवत्ता संवर्धन व
नाणवण्यपूिध उपक्रम कक्ष ” या नावाने कायधरत राहील व त्याची संरचना पुढील प्रमािे राहील:1

आयुक्त (णशक्षि), महाराष्ट्रर राज्य पुिे

3

संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोर्न व प्रणशक्षि पणरषद, सदस्य

2

4

णशक्षि संचालक(माध्यणमक व उच्च माध्यणमक), पुिे
पुिे

णशक्षि संचालक (प्राथणमक), पुिे

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य
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5

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य (माध्यणमक व उच्च माध्यणमक णशक्षि सदस्य

6

णशक्षि सहसंचालक (प्राथणमक)

सदस्य

णशक्षि सहसंचालक (माध्यणमक व उच्च माध्यणमक)

सदस्य

7

8
9

10

मंडळ), पुिे

णशक्षि सहसंचालक ( प्रशासन, अंदाज व णनयोजन)
डॉ. वसंत काळपांडे, णशक्षि तज्ञ, पुिे

सदस्य
णनमंणत्रत

सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोर्न व प्रणशक्षि सदस्य सणचव
पणरषद, पुिे

सदर सणमतीची कायधकक्षा व भूणमका

1. राज्यातील शैक्षणिक गुिवत्ता वाढीसाठी आवश्यक असिारे सवध उपायोजना करिे.

2. णवभागामाफधत राबणवण्यात येिाऱ्या सवध योजनांची (उदा: चावडी वाचन,अभ्यास जत्रा, णशक्षिोत्सव,
णशक्षकांचे प्रणशक्षि सातत्यपूिध संवधकष मूल्यमापन, शाळाबाहय बालकांसाठी णवशेष प्रणशक्षि,
गट/शहर सार्न केंद्ांचा शैक्षणिक साहयासाठी उपयोग, ग्रंथालयाचा वापर , अध्ययन समृध्दी

कायधक्रमाअंतगधत उपलब्र् शैक्षणिक साणहत्य व कोपरे, मोफत पाठयपुस्तके, तत्यादी) गुिवत्ता पातळी
राखण्यासाठी मागधदशधन करिे.

3. योजनाणनहाय गुिवत्तेचे णनकष णनणश्चत करिे.

4. शैक्षणिक गुिवत्तेचे महत्व आवश्यकता णशक्षकांपयंत पोहचवण्यासाठी पयधवेक्षकीय यंत्रिेचे सातत्याने
आढावा घे िे व मागधदशधन करिे.

5. राज्यात णवणवर् णठकािी होिाऱ्या णशक्षकांचे प्रणशक्षिावर गुिवत्तेच्या ष्टिष्ट्टकोनातून दे खरेख ठे विे
त्याचे मुल्यांकन करिे . उपाय योजना सुचणविे व ते तातडीने अमलात आिण्यासाठी सवध प्राचायध
डाएट व खालील पयधवेक्षकीय यंत्रिे सोबत संपधकात राहिे.

6. सदर सणमतीच्या वषवतून णकमान 2 बैठका होिे बंर्नकारक राहील.
गुिवत्ता संवर्धन व नाणवन्यपूिध उपक्रम हे सवधच संचालकांच्या कामकाजाशी णनगडीत असल्याने

प्रत्येक संचालक कायवलयाने, उप णवभागीय कायवलयाने , णजल्हा व तालुका स्तरावरील कायवलयाने तसेच
प्राचायध डाएट यांनी आपल्या कायवलयात सदर कक्षाची स्थापना करिे बंर्नकारक राहील.

या संदभवत मा. सणचव, शालेय णशक्षि यांच्याकडे वषवतून 2 बैठका आयोणजत करण्यात येतील, त्यात

प्रत्येक संचालकांनी आपला अहवाल, उपाय योजना व णशफारशी सादर करिे बंर्नकारक राहील.
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णशक्षकांच्या प्रणशक्षिासाठी णजल्हास्तरावर DIET ही प्रमुख संस्था असून SCERT ने नवोपक्रम सणमतीची

स्थापना करिेबाबत आदे श णनगधणमत केलेले आहे त.

तथाणप DIET मर्ील शैक्षणिक गुिवत्ता संवर्धन व

नाणवन्यपूिध उपक्रम कक्षाची पुढील प्रमािे पुनधरचना करण्यात येत आहे .:1

प्राचायध डाएट

अध्यक्ष

2

UCR/BRC/CRC प्रणतणनर्ी

सदस्य

2
3
4
5

गट णवकास अणर्कारी
केंद् प्रमुख प्रणतणनर्ी

सदस्य
सदस्य

प्रयोगशील व उपक्रमशील नाणवण्यपूिध उपक्रम राबणविा-या शाळांचे सदस्य
मुख्याध्यापक / णशक्षक (प्रत्येकी दोन प्रणतणनर्ी)

अणर्व्याख्याता णजल्हा णशक्षि व प्रणशक्षि संस्था

सदस्य सणचव

DIET संस्थेमर्ील शैक्षणिक गुिवत्ता संवर्धन व नाणवन्यपूिध उपक्रम कक्षाचे काये व भुणमका पुढील

प्रमािे राहतील :-

णजल्हयातील णशक्षकांची नाणवण्यपूिध उपक्रमाची माणहती घे िे, त्याची गुिवत्ता व उपयोणगता ठरणविे

त्याचे तपणशलवार णववरि तयार करिे. यासाठी आर्ुणनक तंत्रज्ञानाचा वापर करिे (उदा: ब्लॉग चालणविे,
तमेल पाठणविे, डे टाबेस तयार करिे, पोटध ल तयार करिे, णशक्षकांचा सदर उपक्रमात जास्तीत जास्त
सहभाग णमळणवण्यासाठी प्रयत्न करिे. सतत नाणवण्यपूिध उपक्रमासाठी णशक्षकांना प्रोत्साणहत करिे.)

1) णजल्हयात णवद्यापणरषदे माफधत मान्य प्रणशक्षिाचे वेळापत्रक णनयोणजत पध्दतीने राबणवण्यात येत आहे

ककवा कसे याबाबत अद्यावत माणहती ठे विे, प्रणशक्षिाची गुिवत्ता राखण्यासाठी उपाय योजना करिे
(उदा:चांगली बैठक व्यवस्था , आवश्यकते नुसार वाहतुकीची सार्ने, अल्पोपहार व जेविाचा दजव

योग्य ठे विे. प्रणशक्षिाची सार्न सामुग्रीची उपलब्र्ता तपासिी त्याचा दजव तपासिे, प्रणशक्षि पूिध
झाल्यानंतर त्याचा उपयोग णशक्षकांना त्यांच्या दै नंणदन णशकवण्याच्या पध्दतीत होत आहे ककवा कसे ते

पाहिे. अडचिी उद्भवल्यास त्यावर उपाय योजना करिे आवश्यकते प्रमािे णवद्यापणरषद व शासनास

र्ोरिात्मक णनिधयासाठी णशफारशी करिे.) प्रत्येक प्रणशक्षि संपल्यानंतर त्याचा मुल्याकंन अहवाल
प्राचायध डाएट यांनी संचालक, णवद्या पणरषद यांना सादर करावा.

2) शालेय णशक्षि णवभागामाफधत राबणवण्यात येिाऱ्या शैक्षणिक योजनांची (उदा: चावडी वाचन, अभ्यास
जत्रा, णशक्षिोत्सव, णशक्षकांचे प्रणशक्षि सातत्यपूिध संवधकष मूल्यमापन, शाळाबाहय बालकांसाठी
णवशेष प्रणशक्षि, गट/शहर सार्न केंद्ांचा शैक्षणिक साहयासाठी उपयोग, ग्रंथालयाचा वापर, अध्ययन

समृध्दी कायधक्रमाअंतगधत उपलब्र् शैक्षणिक साणहत्य व कोपरे, मोफत पाठयपुस्तके, तत्यादी) गुिवत्ता
णनयंत्रिासह प्रभावी अंमलबजाविी होण्यासाठी णजल्रयातील णवभागाच्या णवणवर् यंत्रिेशी समन्वय
सार्ून प्रयत्न करिे.
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3) प्राचायध डाएट यांनी आपला माणसक अहवाल व णशफारशी संचालक णवद्या पणरषद यांनी त्यांच्या

कायवलयात स्थापन केलेल्या “शैक्षणिक गुिवत्ता संवर्धन व नाणवण्यपूिध उपक्रम कक्ष ” यांना सादर
करावे.

सदर शासन णनिधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्र्

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201411211641286821 असा आहे . हा आदे श णडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांणकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने .

Phansekar
Reena V
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DN: c=IN, o=Government of
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st=Maharashtra, cn=Phansekar Reena V
Date: 2014.11.21 16:49:14 +05'30'

( री.णव.फिसेकर )

प्रणत,

अवर सणचव, महाराष्ट्र शासन

1. मा.मंत्री, शालेय णशक्षि णवभाग यांचे खाजगी सणचव, मंत्रालय, मुंबई

2. मा.राज्यमंत्री, शालेय णशक्षि णवभाग यांचे खाजगी सणचव, मंत्रालय, मुंबई
3. मा.सणचव, शालेय णशक्षि व क्रीडा णवभाग, मंत्रालय, मुंबई
4. आयुक्त, णशक्षि महाराष्ट्र राज्य, पुिे
5. आयुक्त, क्रीडा महाराष्ट्र राज्य, पुिे

6. संचालक, महाराष्ट्र राज्य पणरक्षा पणरषद, पुिे

7. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोर्न व प्रणशक्षि पणरषद, पुिे
8. संचालक, महाराष्ट्र प्राथणमक णशक्षि पणरषद, चनी रोड, मुंबई
9. संचालक (माध्यणमक व उच्च माध्यणमक),महाराष्ट्र राज्य,पुिे
10. संचालक (प्राथणमक), महाराष्ट्र राज्य,पुिे

11. अध्यक्ष, महाराष्ट्र माध्यणमक व उच्च माध्यणमक णशक्षि मंडळ, पुिे

12. सवध सहसणचव/उपसणचव/अवर सणचव/कक्ष अणर्कारी, शालेय णशक्षि व क्रीडा णवभाग,मंत्रालय, मुंबई
13.सवध णजल्हा पणरषदांचे मुख्य कायधकारी अणर्कारी
14. सवध णवभागीय णशक्षि उपसंचालक

15. सवध प्राचायध, णजल्हा णशक्षि व प्रणशक्षि संस्था, महाराष्ट्र

16. सवध णशक्षिाणर्कारी (प्राथणमक/माध्यणमक),महाराष्ट्र राज्य,पुिे
17. णनवड नस्ती (माणश-४)
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