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प्रस्तावना- 
 राज्यातील शवद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी त्याांना शिकवण्यात येणारा अभ्यासक्रम 

सांकल्पना शिक्षकाांद्वारे मुलाांपयंत सुलभशरत्या पोहोचशवण्यासाठी शिक्षकाांना अध्ययन पध्दतीमध्ये 
आवश्यक ते बदल/सधारणा करण्यासाठी शवशवध शवषयाांचे प्रशिक्षण देण्यात येते .राज्य िासनाद्वारे 
दरवषी प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचा उपयोग शिक्षक अध्ययनासाठी शकतपत करतात, प्रशिक्षणामुळे अध्ययन/ 
अध्यापन सुलभ झाले का, अध्ययन पध्दतीमध्ये सुधारणा/बदलामुळे शवद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ झाली 
ककवा कसे या बाबीचे मुल्याांकन करण्यासाठी कोणतीही ऑफलाईन  / ऑनलाईन पद्धती अस्स्तत्वात 
नाही. त्यामुळे ऑनलाईन पध्दतीद्वारे शवशवध कौिल्याांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी ONLINE TEACHER 
TRAINING PLATFROM तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव िासनाच्या शवचाराधीन होता. उच्चस्तरीय 
सशमतीने शद.१९/१०/२०२० रोजी झालेल्या बैठकीत Online Teacher Training  Platform च्या 
प्रस्तावास मान्यता  शदली  आहे. 

 

िासन शनणणय-  
 

उच्च स्तरीय सशमतीने ONLINE TEACHER TRAINING PLATFROM तयार करण्यास 
मान्यता शदली आहे. राज्यातील शिक्षकाांना ऑनलाईन पध्दतीने प्रशिक्षण देण्यासाठी ONLINE 
TEACHER TRAINING PLATFROM तयार करण्यास िासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. सदर प्रकल्पासाठी रु. 30.00 कोटी (रु. तीस कोटी फ़क्त) खचास िासन प्रिासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

या शनणणयाद्वारे ONLINE TEACHER TRAINING PLATFROM साठी शनशवदाद्वारे सांस्था 
शनवडण्यासाठी पशहला टप्पा म्हणनू रु. 3.00 कोटी (रु. तीन कोटी फ़क्त) इतकी रक्कम सांचालक ,
राज्य िैक्षशणक सांिोधन व प्रशिक्षण पशरषद ,महाराष्ट्र, पुणे याांच्या अशधनस्त ठेवण्यास िासन मान्यता 
देत आहे. 
3. सदरचा खचण मागणी क्र.  ई-2, 2202, सवणसाधारण शिक्षण, 80, सवणसाधारण 800, इतर खचण 
(02) सांशकणण (02) (51) ई-गव्हनणन्स कायणक्रम (2202H454) 31- सहायक अनुदाने या 
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लेखािीषाखालील मांजूर तरतूदीमधून खची टाकण्यात यावा. यासाठी लेखा अशधकारी, राज्य िैक्षशणक 
सांिोधन व प्रशिक्षण पशरषद ,महाराष्ट्र, पुणे हे आहरण व सांशवतरण अशधकारी राहतील तर आयुक्त 
(शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे शनयांत्रक अशधकारी राहतील. 
4. सदर िासन शनणणय अनौपचाशरक सांदभण क्र. 276/2021/ व्यय-5 शद. 15.03.2021 याांच्या 
मान्यतेने शनगणशमत करण्यात येत आहे. 
5. सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202103161442214121 असा आहे. हा आदेि 
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.   

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिानुसार व नावाने.  

 

                                 ( राजेंद्र पवार )  
                 उप सशचव, महाराष्ट्र िासन 
प्रत, 

1. मा. मांत्री, िालेय शिक्षण याांचे खाजगी सशचव 
2. मा. राज्यमांत्री, िालेय शिक्षण याांचे खाजगी सशचव 
3. अपर मुख्य सशचव (िालेय शिक्षण) याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई. 
4. अपर मुख्य सशचव (शवत्त शवभाग) याांचे स्वीय सहायक मांत्रालय, मुांबई.  
5. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र िासन, पुणे 
6. सांचालक (शिक्षण)प्राथशमक/(माध्यशमक व उच्च माध्यशमक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
7. सांचालक, राज्य िैक्षशणक सांिोधन व प्रशिक्षण पशरषद,महाराष्ट्र, पुणे 
8. प्राचायण, सवण शजल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण सांस्था 
9. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र (१/२), मुांबई/नागपूर 

10. महालेखापाल (लेखा पशरक्षा), १/२, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई/नागपूर. 
11. अशधदान व लेखा अशधकारी, मुांबई/नागपूर. 
12. शवत्त शवभाग (व्यय-५/अथणसांकल्प-८), मांत्रालय, मुांबई. 
13. अवर सशचव (अथणसांकल्प), िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
14. कक्ष अशधकारी (सांगणक),िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
15. शनवडनस्ती (प्रशिक्षण). 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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