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शदिांक : १५.०६.२०२२ .

प्रशि,
१. शवभार्ीय शिक्षण उपसंचालक (सवग),
२. उपसंचालक, प्रादेशिक शवद्या प्राशिकरण (सवग),
३. प्राचायग, शजल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सवग),
४. शिक्षणाशिकारी, बृहनमुंबई महािर्रपाशलका, मुंबई,
५. शिक्षणाशिकारी, प्राथशमक व माध्यशमक (सवग),
६. शिक्षण शिरीक्षक, मुंबई, (पशिम/दशक्षण/उत्तर)
७. प्रिासि अशिकारी, मिपा/िपा (सवग)
शवषय :- वशरष्ठ श्रेणी व शिवड श्रेणी प्रशिक्षण कालाविी व महत्वपूणग सूचिांबाबि..
संदभग :1. िासि शिणगय क्र. चवेआ-१०८९/१११/माशि-२, शद.२.०९.१९८९.
2. िासि शिणगय क्र. शिप्रिो २०१९ /प्र.क्र. ४३/प्रशिक्षण, शद.२०.७.२०२१.
3. या कायालयाचे प्रशिक्षण आयोजिाचे पत्र जा.क्र. रािैसंप्रपम/ आय.टी./व.शि
प्रशिक्षण /२०२२-२३/२५६७ शद.०१.०६.२०२२
उपरोक्ि संदभीय क्र. २ िासि शिणगयािील पशरच्छे द क्र. २ िुसार शिक्षकांचे वशरष्ठ व शिवडश्रेणी
प्रशिक्षणाचे शियोजि व संशियंत्रणाची जबाबदारी राज्य िैक्षशणक संिोिि व प्रशिक्षण पशरषद, महाराष्र,
पुणे कडे सोपशवण्याि आलेली आहे.
सदर प्रशिक्षणासाठी ऑिलाईि िोंदणीकशरिा पशरषदेमार्गि पोटग ल शवकशसि करण्याि आले
होिे. सदरील पोटग लवर प्राथशमक, माध्यशमक, उच्च माध्यशमक शिक्षक व अध्यापक शवद्यालय या चार
र्टािील पात्र शिक्षक/ मुख्याध्यापक/प्राध्यापक/प्राचायग यांिी िोंदणी केलेली असूि, सद्यस्स्थिीमध्ये संदभग
क्र.३ च्या पत्रानवये सदरचे प्रशिक्षण शदिांक १ जूि, २०२२ पासूि सुरु करण्याि आलेले आहे.
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िथाशप संदभग क्र. ३ च्या प्रशिक्षण पत्रानवये सदरचे प्रशिक्षण पूणग करण्यासाठी प्रशिक्षणाथी यांिा ३० शदवसांचा
कालाविी देण्याि आलेला होिा, िथाशप सद्यस्स्थिीमध्ये सदरच्या प्रशिक्षणासाठीचा कालाविी हा ४५
शदवसांचा करण्याि येि आहे . यािुसार प्रशिक्षणार्थ्यािे आपल्या कोसगला प्रथम लॉर्ीि झाल्यापासूि ४५
शदवसांमध्ये सदरचा कोसग / प्रशिक्षण पूणग करणे अपेशक्षि आहे.
अद्याप प्रशिक्षण सुरु िाही अिा प्रशिक्षणाथी बाबिीि प्रशिक्षण प्रकार व इिर िपिील दु रुस्िीबाबि
•

खालील दु रुस्िी प्रशक्रया ही केवळ ज्या प्रशिक्षणार्थ्यांिी आपला ई - मेल आय.डी चुकीचा /अवैि
िोंदवला आहे , स्विःच्या चुकीिे प्रशिक्षण प्रकार अथवा प्रशिक्षण र्ट बदल झालेला आहे व त्यामुळे
ऑिलाईि प्रशिक्षण सुरु झालेले िाही, केवळ अिाच प्रशिक्षणार्थ्यांिी दु रुस्िी करावी. ज्या
प्रशिक्षणार्थ्यांचे प्रशिक्षण सुरळीि सुरु आहे अिा प्रशिक्षणाथींिी आपल्या िपशिलाि कोणिीही
दुरुस्िी करू िये.

•

प्रशिक्षणाथीच्या

ईमेल,

प्रशिक्षण

र्ट

,

प्रशिक्षण

प्रकार

याि

दुरुस्िी

करणेसाठी

https://training.scertmaha.ac.in या पोटग ल वर िोंदणी दु रुस्िी प्रशक्रया या टॅ ब वर स्क्लक
करूि आवश्यक दुरुस्िी करिा येईल.
•

उपरोक्ि दु रुस्िी करण्याची सुशविा या रशववार, शदिांक १९ जूि २०२२ रोजी रात्री ८:०० वाजेपयंि
उपलब्ि

राहील.

त्यािंिर

कोणत्याही

पशरस्स्थिीमध्ये

प्रशिक्षणाच्या

प्रशिक्षणाथीच्या

िपिीलाबाबिीिील कोणिीही दु रुस्िी करण्याची सुशविा उपलब्ि असणार िाही.
•

प्रशिक्षणाच्या सवग महत्वाचे अपडे टस, सुचिा व िक्रार शिवारण सुशविा ही केवळ
https://training.scertmaha.ac.in या प्रणालीवर उपलब्ि करूि देण्याि आलेली आहे.

स्वाध्यायाबाबि महत्वाच्या सूचिा
•

प्रशिक्षणाथी यांिी आपल्याला आपल्या प्रशिक्षणामध्ये शदलेला स्वाध्याय सांशर्िलेल्या स्वरूपामध्ये
( PDF/ स्हहडीओ/ PPT) ियार करूि सदर स्वाध्यायाचा र्ोल्डर आपल्या स्विःच्या Google Drive
/ OneDrive ला अपलोड करूि या र्ोल्डरची ललक Get Link या पयायावर स्क्लक करूि
Restrict मध्ये Anyone With The Link या पयायाची शिवड करूि सदरची ललक अशभप्रायामध्ये
देण्याि आलेल्या Text Box मध्ये पेस्ट करावी.

•

प्रशिक्षणाथी घटकशिहाय देण्याि आलेला स्वाध्याय आपल्या भाषेिूि शलहू िकिाि. िसेच
स्वाध्यायाबाबिच्या आवश्यक सवग सूचिा प्रशिक्षण प्रणालीवर देखील देण्याि आलेल्या आहेि.
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वशरष्ठ श्रेणी व शिवड श्रेणी प्रशिक्षण अशिकृि टे शलग्राम चॅिल
वशरष्ठ श्रेणी व शिवड श्रेणी प्रशिक्षण ऑिलाईि पद्धिीिे इनर्ोशसस स्प्स्प्रर्बोडग या प्रणालीवर सुरू
करण्याि आले आहे . याबाबिच्या सूचिा वेळोवळी ईमेल, पत्र व https://training.scertmaha.ac.in/ या
वेबसाईटद्वारे आपणास शदल्या जािाि. िथाशप अशिक माध्यमांद्वारे सवग प्रशिक्षणाथी यांच्यापयंि िात्काळ
पोहोचिा यावे, सूचिा जाहयाि यासाठी सदर प्रशिक्षणाचे अशिकृि टे शलग्राम चॅिल ियार करण्याि येि
आहे . प्रशिक्षणाथी आपल्या सोयीसाठी खालील टे शलग्राम चॅिलला जॉईि होऊ िकिाि.

https://t.me/scertmaha
दै शिक िंका समािाि सत्र शमलटर् िपिील
या कायालयामार्गि शदिांक १ जूि, २०२२ पासूि सकाळी ११ : ०० िे १२ : ०० या वेळेमध्ये
प्रशिक्षणाथी यांचेसाठी ऑिलाईि सभेच्या माध्यमािूि दैशिक िंका समािाि व मार्गदिगि सत्राचे आयोजि
केले जाि आहे. सदरच्या ऑिलाईि सभेमध्ये कमाल १००० हयक्िी सहभार्ी होण्याची क्षमिा आहे. िरी
ज्या प्रशिक्षणार्थ्यांिा प्रशिक्षणाबाबि काही समस्या अथवा अडचणी असिील िर त्यांिी खालील िपशिलाचा
वापर करूि सदरच्या सत्रास जॉईि होऊ िकिाि.

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/87296660474?pwd=UEptQ0xjMFUweUE0Nm53M2ExejF4
UT09
Meeting ID: 872 9666 0474
Passcode: SCERT

( एम .डी .लसह )
संचालक,
राज्य िैक्षशणक संिोिि व प्रशिक्षण पशरषद, महाराष्र, पुणे
प्रि माशहिीस्िव सशविय सादर१. मा. मंत्री, िालेय शिक्षण शवभार्, यांचे खाजर्ी सशचव.
२. मा. सशचव, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभार्, महाराष्र राज्य.
३. मा. आयुक्ि (शिक्षण), महाराष्र राज्य, पुणे.
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