
 

रा य शै िणक सशंोधन व िश ण पिरषद,महारा  ,पुणे-30 

नागिरकांची सनद 
 

तावना 

 

शालेय िश ण व ीडा िवभाग, शासन िनणय, मांक: डाएट-45 16/( 40/ 16)/ िश ण, िदनाकं 17 ऑ टोबर2016अ वये रा य शै िणक संशोधन िश ण 
पिरषद,महारा  पुणे ची पुनरचना कर यात आली . शालेय िश ण व  ीडा िवभाग शासन िनणय मांक: डाएट45 17/ . .84/ 2017 िदनांक 1 जून 2018नु सार 
पुन   शै िणक काय त एकसू ता आण यासाठी सव रा यातं एकाच कार या शै िणक जबाबदा या पार पाडणा या सं थाचें नाव सारखेच असणे आव  यक आहे. 
यामुळे सव रा या माणे  State Council of Education Research and Training (SCERT) असा नावात बदल कर यात आला. तसेच शालेय व िश ण ीडा िवभाग 

शासन िनणय मांक 2०18/ . . 74/ िश ण िदनांक 23 ऑग ट 2018 या शासन िनणयानुसार िश ण िवभागा या िनयं णाखाली काही सं थाचंी पुनरचना व 
िवलीनीकरण कर यात आले आहे. यवसाय मागदशन व िनवड सं थे या सात िवभागीय काय लयाचसंेबंिधत ादेिशक िव ा ािधकरणाम ये अथवा सबंंिधत 
िज ा या िज हा शै िणक सात यपूण यावसाियक िवकास सं थे म ये िवलीनीकरण कर यात आले, याच माणे शै िणकतं ानक  वरळी मंुबई या सं थेच े
िवलीनीकरण ादेिशक िव ा ािधकरण मुंबई येथे तर महारा  रा य क ा य िश ण सं था पुणे या सं थेचे रा य शै िणक संशोधन व िश ण पिरषद,महारा ,पुणे 
याम ये आयटी िवभागात िवलीनीकरण कर यात आल.े ामु याने ाथिमक िश णाचा दज  /गणुव ा सुधार यासाठी रा य शै िणक संशोधन व िश ण 
पिरषद,महारा  याची थापना कर यात आलेली आहे. 

 

  



 रा य शै िणक संशोधन िश ण पिरषद,महारा  पुणे सं थेची उि टे:- 

1. ाथिमक िश णाचा दज  उंचावणे, िश कांम ये संशोधन अिभवृ ी िवकिसत करणे. 
2. सेवापूव व सेवातंगत िश क िश णाची सोय करणे. 
3. िश ण िवभाग व रा य शासन यानंा याचंी धोरणे व उप म ाथिमक िश णाम ये राबिव यासाठी मदत करणे. 
4. शै िणक सािह य कािशत करणे, जीवन िश ण मािसक िनयिमतपणे कािशत करणे. 
5. िश णातील नवोप म व वाह याचंा िविवध काय मा या मा यमातनू सार करणे. 
6. िज हा तरीय िव तार सेवा क  व रा य तरीय िवषय िश क संघटना व उप मशील िश क संघटना याचंी चच स े आयोिजत करणे. 
7. शाळांतगत  शै िणक मू यमापन ि येतील सम यांचा अ यास क न यात सुधारणा सुचिवणे. 
8. िश णशा  पदिवका अ यास म तयार करणे व आव यकतेनुसार पुनरचना करणे. 
9. अ यापन पदिवका अ यास म तयार करणे व आव यकतेनुसार पुनरचना करणे. 
10. ाथिमक  अ यास माची पुनरचना व नूतनीकरण करणे, यानुसार िश ण काय म आयोिजत करणे व शै िणक सािह य िवकिसत करणे. 
11. मू यिश ण िवषयक िश ण वग आयोिजत करणे. 
12. मुली या िश णाचे  मह व पालक/ समाज यानंा िवषद करणे व यानुसार िश ण व उ बोधन  वग आयोिजत करणे व शै िणक सािह य िन मती करणे. 
13. अ िशि त ाथिमक िश कानंा प ा ारे अ यापन पदिवका िश ण देणे/ रा यातील अ यापक िवदयालयाचे वशे क ीय वशे प तीनुसार यथािनयम 

करणे व अ यापक िव ालया या शै िणक कामकाजात सम वय राखणे तथा िनयं ण करणे. 
14. िज हा िश ण व िश ण सं था यां या शै िणक काय चे सिनयं ण करणे. 
15. NCERT/NIEPA/NCTE या रा ीय शै िणक सं थांच ेिविवध उप म/ काय म राबिवणे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 रा य शै िणक संशोधन िश ण पिरषद,महारा  पुणे सं थेची रचना :- 

 
शासन िनणय,17 ऑ टोबर2016 अ वये रा य शै िणक संशोधन व िश ण पिरषद,महारा  या मु यालयात 1 सचंालक व 2 सहसंचालकांची पदे 

राहणार आहेत.तसेच शासन िनणयातील मु ा मांक 3 भाग -1 नुसार ािधकरणाची संरचना प ट कर यात आली आहे. पवू या पिरषदे या पदािंशवाय रा य 
शै िणक संशोधन व िश ण पिरषद,महारा  येथील पदाचंी िवषय िनहाय पुनरचना कर यात आलेली आहे व यानुसार पूव या िवभागाचंा समावेश न याने 
िनम ण कर यात आले या आठ िवषयिनहाय िवभागात कर यात आलेला आहे व याचा तपशील खालील माणे आहे. 

शालेय िश ण िवभाग, शासन िनणय मांक डायट 4516/( 40/16)/ िश ण, िदनांक17.10.2016 अ वये पिरषदेची पुनरचना कर यात आली 
असून पनुरिचत रा य शै िणक संशोधन व िश ण पिरषद,महारा  या  सं थेत न याने िनम ण कर यात आले या आठ िवभागामं ये कायरत अिधकारी व 
कमचारी यानंा पद थापना दे यात आली आहे. 

 
 



पिरषदेतील गट अ ते गट ड मधील कायरत अिधकारी व कमचारी यांची स थती खालील माणे आहे . 

 
पुनरिचत महारा  िव ा ािधकरण म ये प ारा िश ण िवभाग हा मानव ससंाधन या मु य िवभागात अंतभतू कर यात आलेला असला  तरी 

प ा ारे िश ण िवभागासाठी उपसंचालक हे आहरण सिंवतरण अिधकारी अस याने कामकाज सुलभतेसाठी डॉ. नेहा बलेसरे, ाचाय यांचकेडे सदर पदाचा 
कायभार सुपूत कर यात आलेला आहे. 

अ.
. 

मु य 
िवभाग 

उपिवभाग ाचाय तथा िवभाग 
मुख यांच ेनाव व 

मोबाईल माकं 

गट अ जे ठ 
अिध या याता  
उपिवभाग मुख 

गट ब  
अिध या याता 

गट क  (तांि क) गट क िलिपक /िवषय 
सहायक संवग तील 
कमचारी िलिपक संवग 

1 मानव 
संसाधन 

आ थापना ी. रमाकांत 
काठमोरे  

ी.िदपक माळी  ी. द ा कठाळे 
 

ीम. ही.एस. 
सोनकुसळे  
 

ी.चं शेखर वाडेकर 
म.एस.आर.आबंेकर 

ी.वाय.आर. वाघ 
म.एम.के. हे े 

ी.एस.आर.देशमाने  
  लेखा  ी. राज  शदे  ीम. योती उपाशी  -  

ीम.वीणा गवई 
ी.वभैव दुग डे 
म.पी.पी.फडणीस 

ीम.एस.एस. 
िशशुपाल  

वसतीगृह  ी.िदपक माळी ी. द ा कठाळे 
 

- ी . ही.पी.काशीद 

सात यपूण 
यावसाियक िवकास 

ी. सुनील मं ूपकर  ी. अ ण जाधव ीमती वाती वनारस े
 

ी. मह  बागडे   

ंथालय -- -- म.एस.एस.जाधव  ी.ए.एन. मेहे े 
सम  िश ा  ीम. वष राणी भोपळे  ीम.डॉ. सुलभा गावडे ीम. भारती खरे 

(उपलेखापाल) 
 -- 
 

   क- वण   ी. दीपक माळी  -- ी. ही.आर.ढवळे  ीम.आर.ए. रावदेव  



  
२ सम वय अ यास म िवकसन 

िवभाग  
ी.िवकास गरड ीम. सर वती  

सुयवशंी  
   
  

ीम.उषा शेलार 
 

--  ीम. सुवण  पवार 
(अितिर त कायभार) 

मू यमापन  
ी. महादेव वाडंरे 

 
ीम.पेटकर वाती   

 
ीम. वाती पुजारी  

 
िर त  

संशोधन डॉ. अमोल ानू 
ड बाळे 

िनरंक -- ी. अमोल िशनगारे  
 

संकीण ी. राज  वाकडे   ीम. सुलभा गावडे 
(अितिर त कायभार) 

 
-- 

ीम. भ ती जोशी  
 

िव ान ीम.तेज वनी 
आळवकेर 

ीम. मनीषा ताठे - - 

इं जी ी. अ ण सागंोलकर  ी.अजयकुमार फंुदे  - 
गिणत ीम. र न भा 

भालेराव 
ीम.वृषाली गायकवाड - ीम. वशैाली गाढव े 

ीम. भ ती जोशी 
(अितिर त कायभार) 
 

यवसाय मागदशन व 
िश ण 

ी.िदपक माळी  - - ी.शाम राऊत  

३ आय.टी.व 
सार 

मा यम  

आय.टी ी.िवकास गरड ी.योगेश सोनवणे -  -- 
 

ी.अिभनव भोसले 

सार मा यम डॉ.िकरण धाडें - ी.  शांत ितकोने                
ी. िम लद ढमाले 

ीम. अनुराधा च हाण  
 

४ भाषा मराठी  डॉ.कमलादेवी 
आवटे  
 

डॉ.राजेश बनकर  . 
 

1) ीम.मनीषा ताठे 
(अितिर त 
कायभार ) 

  

 -- 1) ीम.नंदा भोर 
२) ीम.मनीषा राजपूत  
३)िर त   



        २)   िर त  
 

उदू ी. अ ण सागंोलकर  
 

-- -- 
 

-- 

५ सामािजक 
शा  कला 
व ीडा 

कला िवभाग व ीडा 
सम वय 

डॉ.नेहा बेलसरे ी. सिचन च हाण    डॉ. योती राजपूत   ीमती प जा लाम ड 
 

ी. मह  बागडे   
(अितिर त कायभार) 

सामा.शा  
(इितहास,भगूोल,ना.
शा ) 

डॉ.नेहा बेलसरे  सिचन च हाण  डॉ. योती राजपूत  -- ी.बाळासाहेब 
गायकवाड  
 

६ सेवा पवू 
िश ण,बा
लिश ण,
मानसशा

 

सेवा पवू 
क -१ 

 डॉ. माधुरी सावरकर   ी.नामदेव माळी  ी. अनंत दाणी  -- ीम.अ ं धती िशवशरण 

क -२ डॉ.माधुरी सावरकर  ी.नामदेव माळी   ी. अनंत दाणी    ीम. िबराजदार 
 पी. एल.  

क -३ डॉ.माधुरी सावरकर  ी.नामदेव माळी  ी. अनंत दाणी    
ी.संकेत मोरे  

क -४ डॉ.माधुरी सावरकर  ी.नामदेव माळी  ी. अनंत दाणी   ीम. अ णा ल ढे  

बालिश ण व 
मानसशा   

डॉ.माधुरी सावरकर  ी.ल मण सुपे  
 

ीम.संघि या वाघमारे 
 

-- ी. अमोल िशनगारे 
(अितिर त कायभार) 

SBTE डॉ.माधुरी सावरकर  उपिवभाग मुख 
ी.नामदेव माळी  

ीम.अपूव  कुलकण   -- -- 

प ारा िश ण  डॉ.माधुरी सावरकर   
ी.नामदेव माळी  

ीम.अपूव  कुलकण    ी.िजत  बुटले  

७ समता लिगक 
पर परावलंबन, 
धा मक पर परावलंबन 
,जातीय 
पर परावलंबन 
,CWSN,शाळाबा  

डॉ. कमलादेवी 
आवटे 

 

ीम. र न भा 
भालेराव  

ीम. सुरेखा दरवडे 
 

- ी. दीप ढोकले  
 



मुले ,शालेय 
यव थापन सिमती 

शाळाबा  मुले 
 

८ आंतर 
रा ीय 
गुणव ा 
क  

आंतररा ीय गुणव ा 
क  

ी िवकास गरड ीमती मनीषा यादव --   
-- 

ीम. सवुण  पवार  
 

9 ®úÉVªÉ 
¶ÉèIÉÊhÉEò 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ´É 
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
{ÉÊ®ú¹Énù 
{ÉÖhÉä-30 

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ oùEÂò-
¸É´ÉhÉ Ê¶ÉIÉhÉ ºÉÆºlÉÉ 
{ÉÖhÉä-30 

-- ,¸ÉÒ. Ênù{ÉEò ¨ÉÉ³ýÒ -- ¸ÉÒ. ´½þÒ. +É®ú. fø´É³äý 
9767214543 

¸ÉÒ¨É. +É®ú. B. ®úÉ´Énäù´É  
9325577465 
 

 

 

कायपूत च े वेळाप क :- 
रा य शै िणक संशोधन व िश ण पिरषद,महारा ,पुणे या मह वा या योजना व धोरणा मक बाबीवर शासन तरावर िनणय घे यात येतात. रा य शै िणक संशोधन 
व िश ण पिरषद ,महारा  ,पुणे तरावर सदर योजनाचंी व धोरणा मक बाब ची अंमलबजावणी कर यात येते व या काय लयाकडून िविवध योजनामंाफत उप म 
राबिव यात येतात या उप माची मािहती व याबाबत या कायपूत  वळेाप काचा समावशे नागिरका या सनदेम ये वतं पणे िस  कर यात येत आहे. िवभागा या 
तरावरील कामाबाबत िववरणप  3 म ये मािहती दे यात आलेली आहे. 

 
मािहतीची सुलभता:- 

आधुिनक काळाची गरज हणनू रा य शै िणक संशोधन व िश ण पिरषद, महारा ,पुणे व यां या अिधप याखालील काय लयाची/िवभागांचीमािहती 
संकेत थळावर उपल ध क न दे या या टीने य न कर यात येत आहेत. 

 



रा य शै िणक संशोधन व िश ण पिरषद ,महारा पुणेची रचना दशिवणारे िववरणप -१ 

रा य शै िणक संशोधन व िश ण पिरषद ,महारा ,पुणे-३० 

संचालक 

 

सहसंचालक सहसंचालक 
 

 
मानव संसाधन 

ाचाय 

 
सम वय 

ाचाय 

 
आयटी व सार मा यम 

ाचाय 

 
भाषा 
ाचाय 

 
सामािजक शा  व 

ीडा 
ाचाय 

 
सेवापूव िश ण व 
बालमानसशा  

ाचाय 

 
समता 
ाचाय 

 
आंतररा ीय 
गणुव ा क  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



िववरणप   २ 

रा य शै िणक संशोधन व िश ण पिरषद,महारा ,पुणेया काय लयाचे िवभाग मुख व या अंतगत असणारे उपिवभाग 

१. मानव संसाधन 
िवभाग  

 

आ थापना लेखा वसितगृह सीपीडी ंथालय सम  िश ा 
 
 

२. सम वय  
िवभाग  

 

अिविव  मू यमापन संशोधन संकीण िव ान इं जी गिणत यवसाय मागदशन 
 
 
 

३. आयटी व सार मा यम 
िवभाग  

 

आयटी व सार मा यम जीवन िश ण 
 
 
 
 
 
 



४. भाषा 
िवभाग  

 

मराठी उदू इतर भाषा 
 

 
५. सामािजक शा  कला व ीडािवभाग 

 
 

सामािजक शा  कला व ीडा 
                                        (इितहास,भगूोल,नाग.शा )                                                                                              (कला िवभाग व ीडा सम वय ) 

                                                                                                                                          

६. सेवापूव िश ण बालिश ण व मानसशा  

   
   

िवभाग  
 

सेवापवू िश ण  बालिश ण व मानसशा  
 

 
 
 
 
 



७. समता 
  
   

 िवभाग  
 

लैिगक पर परावलंबन धा मक पर परावलंबन जातीय पर परावलंबन िवशेष गरजा असणा या 
मुलाचें िश ण(CWSN) 

शाळाबा  मुले शालेय यव थापन 

 
 

८. आतंररा ीय गुणव ा क  
िवभाग  

 

आंतररा ीय गुणव ा क  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



अ.
 

मु य 
िवभाग 

उप िवभाग िवभागाकडून कर यात येणारी कामे ाचाय तथा 
िवभाग मुखांचे 
नाव 

गट अ  जे ठ 
अिध या याता 
तथा उप िवभाग 

मुख यांचे नाव 
व दूर वनी / 
मोबाईल    

गट ब अिध या याता / 
काय म अिधकारी 
/अिध क याचें नाव  
दूर वनी / मोबाईल    

गट क  
(तांि क) 
संवग तील 
कमचारी याचं े
नाव  दूर वनी 
/ मोबाईल    
 

गट क 
िलिपक/िवषय 
सहायक  संवग तील 
कमचारी याचं ेनाव  
दूर वनी / मोबाईल 

   

1 मानव 
संसाधन 
िवभाग 

आ थापना १)पिरषद व दु यम काय लयातील गट 
अ ते गट ड  मधील अिधकारी व 
कमचा यां या सव आ थापना िवषयक 
सव बाबी.  
 २)पिरषदेतील भांडार िवषयक सव 
कामकाज, िविवध िनिवदा ि या 
राबिवणे.  

ी. रमाकांत 
काठमोरे  
९४०५२७३२३० 

ी.िदपक माळी  
9421017872 

ी. द ा कठाळे 
९४२२३८७७२० 
 

ीम. ही.एस. 
सोनकुसळे  
९५९४१३६१८
० 
 
 

ी.चं शेखर 
वाडेकर 
७०३८३९९२६० 

म.एस.आर.आंबेक
र ९०७५२४२७७२ 

ी.वाय.आर. वाघ 
९४०५५६८२९२  

म.एम.के. हे े 
९३७३०३१२७१  

ी.एस.आर.देशमाने 
९३२५८४८११३   

2 लेखा लेखा िवषयक सव कामे.  ी. रमाकांत 
काठमोरे 
९४०५२७३२३० 

ी. राज  शदे  
९८५०३५४१८१ 

ीम. योती उपाशी  
९४२२५०५९१७  
 

-  
ीम.वीणा गवई 

९६३७९०५१७४  
ी.वभैव दुग डे 

८८८८६७१६४२ 
ीम.पी.पी.फडणीस 

९९२२२६२४४२  
ीम.एस.एस. 

िशशुपाल 
९७६३७६३७५३  



3 वसितगृह १) िश ण, बठैकीसाठी हॉल इ यादी 
िनयोजन व या अनुषंगाने अिधकारी/ 
कमचारी याचंी िनवास यव था करणे. 
२) काय लयीन इमारत ची देखभाल 
करणे.  

ी. रमाकांत 
काठमोरे 
९४०५२७३२३० 

-- ी. द ा कठाळे 
९४२२३८७७२० 
 
 

- ी . ही.पी.काशीद 
9881399527 
 

4 सीपीडी १) रा य िश ण धोरण (STP) अंतगत 
िश ण 

२) क  मुख शै िणक नेतृ व काय म 
(KPALP) 
३) एकि त पिरिव ाधीन िश ण 
काय म (सीपीटीपी) 
४)िश ण पिरषद 
५)गाभा सिमती बैठक 

ी. रमाकांत 
काठमोरे 
९४०५२७३२३० 

ी. सुनील 
मं ूपकर 

७५८८६२८२६२  
 

ी. अ ण जाधव 
९४२३५३७९२७  

ीमती वाती 
वनारस े

९९२२१३६३६
६  
 

ी. मह  बागडे  
९६२३१३७३१३   

5 ंथालय संदभ सेवा (काय लयातंगत) शै िणक 
पु तक आिण शै िणक िनयतकािलके 
याचंी देवघेव  

ी. रमाकांत 
काठमोरे 
९४०५२७३२३० 

  म.एस.एस.
जाधव  
९०२२५९५४४
५  

ी.ए.एन. मेहे े 
९९२३०१४०१५  

6 सम  िश ा १. सम  िश ा व STARS क प 
अंतगत रा.शै.सं. . प.,महारा  , पणेु 
तरावरील  वा षक काय म व 

अंदाजप क (AWP& B) तयार करणे  
२. सम  िश ा व STARS क प 
अंतगत रा.शै.सं. . प.,महारा  , पणेु   
तरावरील उप माचं े वा षक िनयोजन 

बैठकाचंे आयोजन करणे.  
३. सम  िश ा व STARS क प 
अंतगत महारा  ाथिमक िश ण 
पिरषद, मंुबई यां याकडून ा त 

ी. रमाकांत 
काठमोरे 
९४०५२७३२३० 

ीम. वष राणी 
भोपळे  
7972295426 

ीम.डॉ. सुलभा गावडे 
8805444595 

ीम. भारती 
खरे 
(उपलेखापाल) 
९९२२७७७२५
४ 
 

 -- 
 



अनुदान संबंिधत  िवभागानंा िवतिरत 
करणे. 
४. सम  िश ा व STARS क प 
अंतगत सव सबंंिधत िवभागाकंडून 
िवतिरत केले या िनधीचा खच िहशोब, 
अि म समायोजन व उपयोिगता 

माणप   संकिलत करणे..  
६. सम  िश ा व STARS क प 
अंतगत िवतिरत केले या िनधी या 
अनुषंगाने सव खच या न ती 
िनकषानुसार तपासणे.  
6. सम  िश ा व STARS क प 
अंतगत लेखाच े सव द तऐवज 
आ यावत ठेवणे. 
7. सम  िश ा व STARS क प 
अंतगत वा षक खच अहवाल आिण 
उपयोिगता    माणप  महारा  

ाथिमक िश ण  पिरषद,मुंबई यानंा 
सादर करणे.  

7 सम वय 
िवभाग  

अ यास म 
िवकसन 
िवभाग 

१) इय ा१ ली ते 12 वी अ यास म 
िन मती  

२) अ यास म िन मतीसाठी 
अ यासगट सद य िनयु ती. 
३)अ यास म िश ण सािह य िवकसन 
४) अ यास म िश ण काय माचे 
िनयोजन व अंमलबजावणी..  
५) अ यास म िश ण काय माच े
अनुधावन 

ी.िवकास गरड 
९४२२६४४४८६ 
८७८८४२०३४७ 
 

ीम. सर वती  
सुयवशंी  
९७७२२३२२१२  
   
  

ीम.उषा शेलार 
९५८५३७०५१  

 

--  ीम. सुवण  पवार 
(अितिर त कायभार ) 

८१४९३७२१३२  



६)  अ यास मात सािह य समावशेन 
संबंिधत कायवाही 
७) िश णातील नविवचार वाहा या 
अनुषंगाने अ यास माचे  पुन वलोकन 
व  
आव यक तेथे अ यास माचे 
उ चीकरण, तसेच िश क, 
मु या यापक, पयवे कीय यं णा यानंा 
उ ोधन. 
८) रा य सम वय सिमती बैठकाचें 
आयोजन, इितवृ  तयार करणे व अंितम 
मा यता घेणे.  

९) िवभागास ा त होणा या िविवध 
तावाबाबत ,शासन  व इतर प ाबंाबत  

अिभ ाय सादर करणे. 
  मू यमापन  सात यपूण सवकष मु यामापनसाठी 

साधनांची सािह यिन मती करणे . 
 शै िणक धोरणा या अनुषंगाने  
अ यास मानुसार मू यमापन ि येत 
सुधारणा सचुिवणे . 
 एन .सी.ई.आर.टी.नवी िद ी माफत 
िव ा य ची अ ययन संपादणूक पातळी 
तपास यासाठी घे यात येणारे रा ीय 
संपादणकू सव णाचे  )NAS  (आयोजन 
मू यमापन िवभाग (SCERT) माफत  
रा यात करणे . 
 रा य तरावर रा य अ ययन 
संपादणकू सव णाचे आयोजन  (SLAS) 

ी.िवकास गरड 
९४२२६४४४८६ 
८७८८४२०३४७ 
 

 
ी. महादेव 

वाडंरे 
९५७९८०३४६०  

 
ीम.पेटकर वाती 

९४२१७२४८३०    

 
ीम. वाती 

पुजारी 
८७८८६०८७४
३   

 
िर त  



करणे. 
 सदर चाच या या  आधारे 
िव ा य या संपादणकूीचा अहवाल 
तयार क न कृितकाय म तयार 
क न रा य तर  ,िज हा तर  यांना 
देणे. 
 नवनवीन मू यमापन तं े प ती तसेच 
इतर रा यां या प ती  याचंी मािहती 
घेणे ,अ यास करणे.  
 िवषय िवभागाने तयार केले या ल नग 
आऊटकमचा सात यपूण सवकष 
मु यामापनाशी  संबध जोडणे . 
 

  संशोधन  रा य तर व िज हा तर 
लाघुसंशोधन व कृितसंशोधनांचे 
आयोजन करणे.  

 िज हा व रा य तर नवोप म 
पध  व नवोप म बकँ िन मती. 

 िविवध सव णाचे िव ेषण व 
सादरीकरण 

 पिरषदेतील िवभागांचा वा षक काय 
अहवाल तयार करणे.  

 संशोधन पेपर लेखन इ यादी 
िवषयक कायशाळा आयोजन व 
िनयोजन. 

 रा य तरीय सिमती बैठकाचं े
आयोजन व िनयोजन. 

 रा ीय तरावरील संशोधनाम ये 

ी.िवकास गरड 
९४२२६४४४८६ 
८७८८४२०३४७ 
 

डॉ. अमोल  
ड बाळे 
९३७२१०९९७७  

िनरंक -- ी. अमोल िशनगारे  
९०११३२८८९२  
 
 



सहभाग.  
 रा ीय व रा य तरावरील 

कायशाळा/ चच स े / पिरषदांम ये 
सहभाग  

 शासकीय कामे व प यवहार 
 रा ीय तरावरील कोस िन मती व 

आयोजनाम ये सहभाग. 
8 सम वय 

िवभाग  
संकीण 1) पिरषदेतील सव िवभागाकडून 

मािसक व वा षक मािहती अिधकार 
अहवाल सकंलन करणे व एकि त 
अहवाल मा. शासनास व 
मा.िज हािधकारी काय लयास व  
पाठिवणे. 
2)पिरषदेतील जन मािहती अिधकारी व 

थम आिपलीय अिधकारी याचंी यादी 
अ ावत क न घोिषत करणे. 
3) पिरषदेची नागिरकाचंी सनद अ ावत 
करणे  
4))रा य तरीय सं थाचंे ताव 

शासकीय व आ थक मा यतेसाठी 
शासनास पाठिवणे. 
5)िश णशा  महािव ालयातील 
िव ाथ  पिरषदेस अ यासभेटी 
देतात, यानंा िविवध िवषयाचंी मािहती व 

माणप  देणे 
6) संकीण व पा या प यवहाराचा 
िनपटारा करणे  
7)िवधानमंडळाचे ित ही अिधवशेन 

ी.िवकास गरड 
९४२२६४४४८६ 
८७८८४२०३४७ 
 

ी. राज  वाकडे 
८८३०५३७४६७    

ीम. सुलभा गावडे 
(अितिर त कायभार) 
८८०५४४४५९५  

 
-- 

ीम. भ ती जोशी  
९४२२७०३५४६  

 



कालावधीत तारािंकत /अतारािंकत 
ां या उ राचंा अहवाल िनयिमतपणे 

शासनास पाठिवणे 
8) मा. विर ठाचें सूचनांनुसार िविवध 
बैठकाचंे आयोजन करणे, इितवृ  तयार 
करणे. 
9) पिरषदे म ये रा ीय सण / 
उ सव,रा ीय पु षाचंी जयंती व  
पु यितथी तसचे सेवािनवृ  
कमचा यासंाठी सेवापूत  काय माचं े
आयोजन करणे. 
10)िवषय िश क संघटना अनुदान 
िवतरण कायवाही करणे व वा षक बैठक 
आयोिजत क न इितवृ  तयार करणे. 

9  िव ान १)रा य, िवभाग, िज हा आिण तालुका 
तरावर िव ान िवषयासाठी िव ान 
िश ण िनयोजन व आयोजन करण,े 

आराखडा तयार करणे व सिनयं ण 
करणे. 
२)रा यातील येक िश किव ान 
िवषया या मता िवकिसत  
कर यासाठी  अ ययन -अ यापन 
सािह य िन मती करणे. 
३)िश क िश ण झा यानंतर 
मू यमापन व आढावा घेणे  तसेच 
पाठपुरावा करणे. 
४)िव ा य ची  िव ान िवषयातील 
संपादणकू वाढव यासाठी  रा य 

ी.िवकास गरड 
९४२२६४४४८६ 
८७८८४२०३४७ 
 

ीम.तेज वनी 
आळवकेर 

७७१९८१९४९९  

ीम. मनीषा ताठे 
९५०३५६१८९६  

- - 



तरावर पूरक  अ ययन - अ यापन 
सािह याची  िन मती करणे व तपासणी 
करणे. 

11  इं जी १) इ.पिहली ते बारावी  िव ा य ची 
इं जी  िवषयातील  
संपादणकू वाढिव यासाठी  िविवध 
उप म/ िश णाचें 
िनयोजन,आयोजन, याभरण करणे.  
२. इ.पिहली ते बारावी  िव ा य साठी 
इं जी  िवषयाकिरता  
ई-सािह य िन मती करणे. 
३. इं जी  भाषे या सदंभ ने अ ययन-
अ यापन पूरक सािह याची िन मती 
करणे. 
४. िवभागास ा त होणा या िविवध 

तावाबाबत अिभ ाय देणे. 
५.इं जी  भाषा अ ययनाची आवड 
िवकिसत कर यासाठी रा यभर िविवध 
का म राबिवणे. 
६.अ य िवभागाकडून तयार झाले या 
सािह याचे इं जी भाषेत भाषांतर  
करणे. 
७.नवनवीन योजना , कागदप े , 
पु तके याचं ेभाषांतर करणे. 
 

ी.िवकास गरड 
  ९४२२६४४४८६ 
८७८८४२०३४७ 
 

ी. अ ण 
सागंोलकर  
९९२३७३४६५५ 

ी.अजयकुमार फंुदे 
९९२३३४९३३३  

-- - 

10  गिणत १)इय ा पिहली ते दहावी या 
िव ा य ची गिणत िवषयातील 
संपादणूक वाढिव यासाठी 

ी.िवकास गरड 
  ९४२२६४४४८६ 
८७८८४२०३४७ 

ीम. र न भा 
भालेराव 
९४२२००९०२५  

ीम.वृषाली गायकवाड 
९७६५७८४१३६  

- ीम. वशैाली गाढव े 
९९७०७९१३५९  

ीम. भ ती जोशी 



िश कांसाठी उप म / िश ण 
राबिवणे. 
२)इय ा पिहली ते दहावी गिणत 
िवषया- किरता ई-सािह य िन मती 
करणे. 
 
३)िवभागास ा त  होणा या िविवध 
वयसेंवी सं था या तावाबंाबत 

तसेच ई सािह याबाबत अिभ ाय 
सादर करणे. 

 (अितिर त कायभार) 
९४२२७०३५४६  
 

11  हीजीपीजी   १) इय ा 9 वी ते इय ा 12 वी या 
िव ा य साठी महाकिरअर पोटल 
2) इ 9 वी ते इ 12 वी िव ा य साठी 
िनशु क ऑनलाईन समुपदेशन सुिवधा 
3) इ 9 वी ते इ 12 वी या िव ा य साठी 
विेबनार मािलका  
4) परी ा पव 4.0 च ेआयोजन करणे 
5) समुपदेशकांसाठी िश णाच े
आयोजन करणे 

ी.िवकास गरड 
  ९४२२६४४४८६ 
८७८८४२०३४७ 
 

ी.िदपक माळी 
९४२१०१७८७४   

- - ी.शाम राऊत  
९४२३६५९७६० 

१२ आयटी व 
सार 

मा यम  
 

आयटी १) तं नेही  िश क तयार कर यासाठी 
िश ण काय मांचे  आयोजन करणे. 

२)दजदार  ई-सािह य िन मती या 
टीने आधुिनक  ई-सािह य िन मती 

कायशाळेचे आयोजन करणे. 
३)पा पु तकातील १००% 
संक पनांवर आधािरत ई-सािह य 
उपल धा क न देणे. 

ी.िवकास गरड 
  ९४२२६४४४८६ 
८७८८४२०३४७ 
 

ी.योगेश 
सोनवणे 
९१४५८२५१४४  

-  -- 
 

ी.अिभनव भोसले 
८२०८८७९१५९  



४) SCERT मधील सव िवभागाशंी 
संबिधत उप माचंी मािहती गोळा करणे 
व Feedback िमळवणे या साठी 
surveylinks तयार क न देणे व 
मािहतीचे एक ीकरण करणे. 
५) ऑनलाइन व पाम ये िश क 

िश ण, अ ययन अ यापन व 
मू यमापन संदभ तील उप म राबिवणे. 

१३ सार 
मा यम  

१.दरमहा जीवन िश ण मािसक 
कािशत करणे २. चला होवुया वाचन 

या ी          ३. यशोगाथा शगुन पोटल 
वर अपलोड करणे   ४.Reflection of 
teachers' success storie   ५. 
Parents talk  6.Pratibinb 
 e-edition 

ी.िवकास गरड 
९४२२६४४४८६ 
८७८८४२०३४७ 
 

डॉ.िकरण धाडें 
९६६५२४६१९ 

- ी.  शांत 
ितकोने  
८०८७४५८७८७   

ी. िम लद 
ढमाल े

ीम. अनुराधा 
च हाण  
७५८८९३८४०८  
 

१४ भाषा  मराठी  1)शालेय तरावरील िव ा य साठी 
पूरक अ ययन सािह य िवकिसत करणे. 
२) शालेय तरावरील िश कासंाठी    
मराठी भाषे या      अ यापना सदंभ त 

िश ण काय माचे आयोजन करणे. 
 3) मराठी भाषा अ ययन- अ यापना 
संदभ ने अ यास म परूक काय म 
राबिवणे. 
४)िवभागास ा त   होणा या 

तावांबाबत अिभ ाय   देणे तसेच या 
संदभ त आव यक कायवाही करणे. 

डॉ.कमलादेवी 
आवटे  
९४२१३०४३७३ 
 
 

डॉ.राजेश बनकर  
९८५०२५२३८०  
 
 

2) ीम.मनीषा 
ताठे (अित.का )  
९१३०६०२४९८ 

  
        ३)   िर त  
 

 -- 1) ीम.नंदा 
भोर८१४९२१७०२१ 
२) ीम.मनीषा 
राजपूत 
७७४३८८७६७० 
३)िर त   

१५ उदू  १)इ.पिहली ते बारावी  िव ा य ची उदू 
िवषयातील  

डॉ.कमलादेवी 
आवटे  

ी. अ ण 
सागंोलकर  

-- -- 
 

-- 



संपादणकू वाढिव यासाठी  िविवध 
उप म/ िश णांचे 
िनयोजन,आयोजन, याभरण करणे.  
२. इ.पिहली ते बारावी  िव ा य साठी उदू 
िवषयाकिरता  
ई-सािह य िन मती करणे. 
३. उदू भाषे या संदभ ने अ ययन-अ यापन 
पूरक सािह य िन मती करणे. 
४. िवभागास ा त होणा या िविवध 

तावाबाबत अिभ ाय देणे. 
५.उदू भाषा अ ययनाची आवड िवकिसत 
कर यासाठी रा यभर िविवध का म 
राबिवणे. 
६.अ य िवभागाकडून तयार झाले या 
सािह याचे उदू भाषेत भाषातंर  करण.े 

९४२१३०४३७३ 
 
 

९९२३७३४६५५ 
 

१६ सामािज
क शा  
व कला 

ीडा  

कला िवभाग 
व ीडा 
सम वय  

१) कला उ सव पध   
२) एक भारत े ठ भारत  
३) िफट इंिडया मू हमट  
४) िशकू आनंदे (Learn    
     with Fun) 
५) सी. सी. आर. टी.    
    िश ण नामिनदशन  
६) आझादी का  
    अमृत महो सव उप म 
७) व छ िव ालय पुर कार   

डॉ.नेहा बेलसरे  
८०८७५७८००० 

ी. सिचन 
च हाण   

९६२३०२७४५३ 

 डॉ. योती राजपूत 
८८८८७३९८०७  

 ीमती 
प जा 

लाम ड 
९८२२०९६१

९७ 
 

ी. मह  बागडे  
९६२३१३७३१३  

१७  सामािजक 
शा  

१)रा यातील िश कांना सामािजक 
शा  िवषया या गुणव ा वाढीसाठी 
िदशादशन देणे. 
२)सामािजक शा  िवषयाशी 

डॉ.नेहा बेलसरे 
८०८७५७८००० 

सिचन च हाण  
९६२३०२७४५३ 

डॉ. योती राजपूत 
८८८८७३९८०७  

-- ी.बाळासाहेब 
गायकवाड  
९८३४२२८०८३ 
 



िनगडीत ई -सािह य िन मती  करणे. 
३)िव ा य ची िवषयातील अ ययन 
संपादणूक वाढिव यासाठी उप म 
राबिवणे 

 

१८ सेवा पवू 
िश ण,
बालिश

ण,मान
सशा  

सेवा पवू 
क -१ 

* अनुदािनत अ यापक िव ालयाचे संबंिधत 
अनुदान वाटपाची कायवाही *AWP&B 

अहवाल तयार करणे  

उपसंचालक, डॉ. 
माधुरी सावरकर 
९४०३६१४१४२  

उपिवभाग मुख, 
ी.नामदेव माळी 

९४२३८६९४०४  

अधी क, ी. अनंत दाणी 
८७६६४८५५२१  

-- ीम.अ ं धती 
िशवशरण 
७३८७९७१८७२ 

क -२ *NCTE या संदभ त उपरो त िवभागातील 
सव यव थापना या अ यापक िव ालयांचा 
प यवहार पाहणे *िवभागातील कोट केस 
पाहणे  

उपसंचालक, 
डॉ.माधुरी सावरकर 
९४०३६१४१४२  

उपिवभाग मुख, 
ी.नामदेव माळी 

९४२३८६९४०४ 

अधी क, ी. अनंत दाणी 
८७६६४८५५२१  

 -- ीम. िबराजदार 
 पी. एल. ९४२१९०९६६४

क -३ *िश क िश ण योजनेअंतगत अनुदान 
वाटपाबाबतची कायवाही करणे  

उपसंचालक, 
डॉ.माधुरी सावरकर 
९४०३६१४१४२  

उपिवभाग मुख, 
ी.नामदेव माळी 

९४२३८६९४०४ 

अधी क, ी. अनंत दाणी 
८७६६४८५५२१  

--  
ी.संकेत मोरे 

९३०७८२२०६६ 

क -४ *डी.एल.एड. क ीय वशे ि या 
संगणकीय णाली ारे राबिवणे, िश यवृ ी 
व उ च िश ण संबंिधत प यवहार  

उपसंचालक, 
डॉ.माधुरी सावरकर 
९४०३६१४१४२  

उपिवभाग मुख, 
ी.नामदेव माळी 

९४२३८६९४०४ 

अधी क, ी. अनंत दाणी 
८७६६४८५५२१  

-- ीम. अ णा ल ढे 
९६५७५३१६४२ 

बालिश ण 
व 
मानसशा   

*पूव ाथिमक तरावरील बालकां या 
दजदार िश णासाठी  उप माचंे िनयोजन 
व आयोजन करणे  

उपसंचालक, 
डॉ.माधुरी सावरकर 
९४०३६१४१४२  

ी.ल मण सुपे 
९६५७९८७५३१  
 

ीम.संघि या वाघमारे 
९५२७०७९९८१ 
 

-- ी. अमोल िशनगारे 
(अितिर त कायभार) 
९०११३२८८९२ 

SBTE *िन कािसत एस.बी.टी.ई. िवभागातील 
समक ता संबंधी प  यवहार पाहणे 
*डी.एल.एड. अ यास म िनि ती व 
पुनरचना संबंिधत प यवहार पाहणे   

उपसंचालक, 
डॉ.माधुरी सावरकर 
९४०३६१४१४२  

उपिवभाग मुख 
ी.नामदेव माळी 

९४२३८६९४०४ 

ीम.अपूव  कुलकण  
९८८१२५५९८६   

-- -- 

प ारा 
िश ण 

*अ िशि त िश कांचे िश ण संदभ तील 
प यवहार  

उपसंचालक, 
डॉ.माधुरी सावरकर 
९४०३६१४१४२  

उपिवभाग मुख 
ी.नामदेव माळी 

९४२३८६९४०४ 

ीम.अपूव  कुलकण  
९८८१२५५९८६   

-- ी.िजत  बुटले 
८२७५७४०४२० 

१९ समता  
 

१)लिगक 
पर परावलं

१) १००%  मुले िशक यासाठी िश ण   
   िवभागातील य त ची समतामूलक 

डॉ. कमलादेवी 
आवटे 

ीम. र न भा 
भालेराव  

ीम. सुरेखा दरवडे 
९४२१३०४३७३ 

- ी. दीप ढोकले  
९९२३३७४१०६ 



बन 
२)धा मक 
पर परावलं
बन 
३)जातीय 
पर परावलं
बन 
४)CWSN 
५)शाळाबा  
मुले 
 शाळा 
यव थापन 

सिमती 

टी िवकिसत करणे. 
२) ी-पु ष ज मदरातील माणा या  
    संतुलनाबाबत जाणीव जागृती करणे. 
३)सव शरीर कारामं ये ( ी, पु ष, 
िद यागं,अ य लगी) वागणकुीत समानता 
आणणे. 
४)िश ण ि येत समतेचे थान प ट  
   हो यासाठी अ यास म, मू यमापन, 
िविवध िश ण, कायशाळामंधून 
समतामूलक िवचाराचंी आव यकता 
प ट करणे. 

 

९४२१३०४३७३ 
 

 

९४२२००९०२५  

२० आंतररा
ीय 

गुणव ा 
क  

आंतर- 
रा ीय 
गुणव ा 
क   
 

रा यातील सव िव ा य ना समान व 

गुणव ापूण दज चे  िश ण िमळणेसाठी   - 

1.महारा  शासनाचा एक मह वकां ी 

क प आदश शाळा या अनुषंगाने शाळा 

िनवड िनकष िनि ती करणे . 

२.रा यातील ४८८ आदश शाळामंधील 

गुणव ा वाढीसाठी िविवध उप मांचे 

आयोजन करणे.3.रा यातील िविवध 

यव थापना या शाळातंील मु या यापक 

आिण िश क यां यात आंतररा ीय 

दज या परी ाबंाबत पु तका, िश ण 

या ारे  जाणीवजागतृी िनम ण 

करणे.४.रा यातील य  वग,ऑनलाईन, 

ी. िवकास गरड  
९४२२६४४४८६ 

ीमती मनीषा 
यादव 

९७६७४४२०२० 

--   
-- 

ीम. सवुण  पवार  
8149372132 

 



मु त आिण दूर थ िश णाची मा यमे यां या 

मा यमातून िश क व िव ा य स सहा यभतू 

हो या या टीकोनातून िविवध अशासकीय 

सं थासोबत सामंज य करार करणे  (िवना 

आ थक तरतूद ) 

 

२१ ®úÉVªÉ 
¶ÉèIÉÊhÉEò 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
´É 
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
{ÉÊ®ú¹Énù 
{ÉÖhÉä-30 

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ 
®úÉVªÉ oùEÂò-
¸É´ÉhÉ Ê¶ÉIÉhÉ 
ºÉÆºlÉÉ {ÉÖhÉä-
30 

Ênù. 23/8/2018 SªÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ®ú 
ªÉÉ ºÉÆºlÉäSÉä Ê´É±ÉÒxÉEò®úhÉ ZÉÉ±Éä +É½äþ.  
ªÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉ ´ÉMÉ 3 ´É ´ÉMÉÇ-4 ªÉÉ ºÉǼ ÉÉÇiÉÒ±É 
näùÉxÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ EòÉªÉÇ®úiÉ +É½äþ iªÉÉÆSÉä ´ÉäiÉxÉ 
+nùÉ Eò®úhÉä ´É EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÒxÉ JÉSÉÉÇSÉä näùªÉEò 
Eò®úhÉä ½äþ EòÉ¨É ªÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉEòbÖ÷xÉ Eäò±Éä VÉÉiÉä 

-- ,¸ÉÒ. Ênù{ÉEò ¨ÉÉ³ýÒ -- ¸ÉÒ. ´½þÒ. +É®ú. 
fø´É³äý 
9767214543 

¸ÉÒ¨É. +É®ú. B. ®úÉ´Énäù´É  
9325577465 
 

 

 

 

 

 


