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---------------------------------------------------------------------------------------------जा.क्र.रािैसप्र
ं पम/आय.टी./वशिप्रमुप/२०२२-२३/ ३४६३

शदिांक :१५ /०7/२०२२

प्रश,,
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 व शिवडश्रेणी ऑिलाईि प्रशिक्षण २०२१-२२ बाब,...
संदभग :- १) या कायालयाचे पत्र जा.क्र.रािैसप्र
ं पम/आय.टी./२१-२२/२२३८ शदिांक
०१.०६.२०२२.
२) या कायालयाचे पत्र जा.क्र.रािैसप्र
ं पम/आय.टी./वशिप्र सूचिा/२२-२३/ २८५२
शदिांक १५.०६.२०२२.
उपरोक्, संदभग क्र. १ अनवये वशरष्ठ व शिवड वे,ि श्रेणी प्रशिक्षण २०२१-२२ शदिांक ०१ जूि
२०२२ पासूि राज्या,ील खाजर्ी अिुदाशि, प्राथशमक/माध्यशमक, उच्च माध्यशमक व अध्यापक
शवद्यालया,ील शिक्षक व मुख्याध्यापक यांचेसाठी ऑिलाईि स्वरुपा, यिस्वीरीत्या सुरु आहे.
राज्या, एकूण ९४,५४१ प्रशिक्षणार्थ्यांिी वशरष्ठ व शिवड वे,ि श्रेणी प्रशिक्षणासाठी िाविोंदणी
केलेली हो,ी. यापैकी शदिांक १४.०७.२०२२ रोजी पयं, ५२,५५१ प्रशिक्षणार्थ्यांचे प्रशिक्षण यिस्वीरीत्या
पूणग झाले असूि उवगशर, प्रशिक्षणाथी आपले प्रशिक्षण पूणग कर, आहे,. अिा उवगशर, प्रशिक्षणार्थ्यांिी
आपले प्रशिक्षण शद. ३१ जुलै, २०२२ पूवी पूणग करावे.

,थाशप ज्या प्रशिक्षाणार्थ्यांचे प्रशिक्षण त्यांच्या ईमेल मध्ये असणाऱ्या दुरुस्,ी, प्रशिक्षण र्ट व प्रकार
या मध्ये असणाऱ्या ,ुटी यामुळे उशिरा सुरु झाले आहे, अिा प्रशिक्षणार्थ्यािा दुरुस्,ीिं,र त्यांचे प्रशिक्षण
सुरु झालेल्या शदिांकापासूि पुढील ४५ शदवसा, आपले प्रशिक्षण पूणग करावे.
,सेच सवग प्रशिक्षाणार्थ्यांिा सूशच, करण्या, ये,े की शद. २३ व २४ जुल,ै २०२२ रोजी इनफोशसस
स्प्स्प्रर्बोडग माफग, “सेवा अद्ययाव,ीकरण” या ,ांशत्रक कारणास्,व प्रशिक्षण प्रणाली बंद असणार आहे. या
दोि शदवस कृपया प्रणालीचा वापर करू िये. शदिांक २५ जुलै,२०२२ पासूि प्रणाली वापरासाठी
शियशम,पणे सुरु असेल, ,री याची िोंद घेण्या, यावी.
सदर सूचिा आपल्या कायगक्षत्र
े ा,ील वशरष्ठ व शिवडश्रेणी ऑिलाईि प्रशिक्षण घेणाऱ्या
प्रशिक्षणाथी यांच्या

शिदिगिास आणूि द्याव्या,. ,सेच प्रशिक्षणाच्या सवग अद्ययाव, सूचिा या

https://training.scertmaha.ac.in या संके,स्थळावर उपलब्ि करूि देण्या, आलेल्या आहे,.

(एम. डी. ससह)
संचालक,
राज्य िैक्षशणक संिोिि व प्रशिक्षण पशरषद,
महाराष्र, पुणे.
प्र, माशह,ीस्,व सशविय सादर


मा. सशचव, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभार्, मंत्रालय, मुंबई.



मा. आयुक्, ( शिक्षण), महाराष्र राज्य, पुणे.

प्र, माशह,ी व आवश्यक कायगवाहीसाठी


सवग िोंदणीकृ, प्रशिक्षणाथी

