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रा य शै िणक संशोधन व िश ण प रषद, महारा ,पु
, णे
७०८ सदािशव पेठ, कु मठे कर माग, पुणे ४११०३०.
४११०३०
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------जा /राशैसंव प/ हीजीपीजी/सु
सुनावणी
ावणी/२०२२-२०२३/१९४९
िद-२१.०४.२०२२
ित,
१) िवभागीय िश ण उपसंचालक (सव)
२) िज हा िश ण व िश ण सं था (सव)
३) िश णािधकारी ( ाथिमक
ाथिमक) िज हा पिरषद (सव)
४) िश णािधकारी (मा
मा यिमक
यिमक) िज हा पिरषद (सव)
५) िश ण िनिर क (उ र,,दि ण,पि म) मुंबई.
िवषयः- रा य शै िणक संशोधन व िश ण पिरषदे माफत आयोिजत कर यात येणा या िविवध
उप मासंदभ त दे यात येणा या िविवध सूचनांबाबत.
संदभः- १) मा.अ य महारा

रा य मानविधकार आयोग,मुंबई यांचेकडील करण

मांक KKT/Case No - 358/13/24/2022 बाबत ा त आदे श.
उपरो त संदभ व िवषया या अनु षंगाने रा य शै िणक संशोधन व िश ण पिरषदे या वतीने
रा यातील िव ा य साठी महाकिरअर पोटल, समुपदे शन सेवा, किरअर वेिबनार,परी
बनार
ा पव ४.०,
नवोप म पध , ाथिमक व मा यिमक िश कांसाठी िश ण, शाळा यव थापन सिमती स मीकरण
िश ण, शालेय सुरि तता व बालकांचे ह क ऑनलाईन

िश ण, कूल हे थ

ो ाम, परी ा पे

चच , पायाभूत अ ययन अ यास (FLS), रा ीय संपादणूक सव ण (NAS), गो ट चा शिनवार, १००
िदवस वाचन अिभयान, िशकू आनंदे, कला उ सव, िव ा वेश (शाळा पूव तयारी),
तयारी गमंत िव ानाची,
इ.१० वी परी च
े ी यश वी तयारी
तयारी, िनपुण भारत अिभयान, गिणतो सव, शाळापूव तयारी अिभयान,
आदश शाळा भेटी, िश ण पिरषद
पिरषद, क

मुख शै िणक नेतृ व काय म (KPALP) इ यादी अशा िविवध

कार या उप मांचे आयोजन केले जाते. यासंदभ त प ,ई-मे ल व पिरषदे
दे या संकेत थळा दारे
आपणास अवगत कर यात येते.

सदर उप मांची

भावी अंमलबजावणी होणेसाठी तसेच सव उप मांची
ची मािहती,सव सूचना

संबिधत िव ाथ , िश क, पालक व अ य संबंिधत घटकांपयत वेळेत पोहचिव या संदभ त
मु या यापक व ाचाय यांनी द ता घेणे आव यक आहे .
याबाबत आप या तराव न सव ना अवगत कर यात यावे.

(एम डी सह)
संचालक,
रा य शै िणक संशोधन व िश ण
पिरषद,महारा ,पु
पुणे.
त मािहती तव सिवनय सादर
१) मा. धान सिचव,शाले
शालेय िश ण व

ीडा िवभाग मं ालय,मुंबई.

२) मा.आयु त (िश ण) िश ण आयु तालय,म.रा.पुणे.

