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मेळावाांची उद्दिषे् : 
१. मूल्यवर्धन कार्धक्रमातील आतापरयंतच्ा रशस्ी अनुभवाचंा मागोवा घेण.े
२.  स्ाननक स्राज्य संस्ा (जि.प., न.पा., म.न.पा.) चे शशक्षक, प्रेक, मुख्ाध्ापक, कें द्रप्मुख, शाळा ननरीक्षक (म.न.पा.), नवस्ार 

अधरकारी, तालुका नोडल अधरकारी, URC समन्वरक, गट शशक्षणाधरकारी, शशक्षणाधरकारी (म.न.पा.), जिल्ा शशक्षणाधरकारी 
(प्ाथममक), जिल्ा नोडल अधरकारी, सारन व्यक्ी, अधरव्याख्ाता, िषे्ठ अधरव्याख्ाता, प्ाचार्ध (DIET) रानंी केलेले अथक 
पररश्रम व त्ामुळे नवद्ार्ायंमध् ेहोत असलेले सकारात्मक पररवत्धन राची दखल राज्य शासन व एसएमएफच्ा माध्माने घेण.े 

३.  शशक्षकानंी केलेली मेहनत, बननवलेली पोस्टस्ध, व्हिडडओि, अनुभव कथन रा सव्ध महत्ताच्ा बाबी सव्धसामान्य िनतसेमोर ठेवणे. 
४.  शशक्षक व प्शासकीर रंत्रणा राचं्ा माफ्ध त मूल्यवर्धनच्ा अमंलबिावणीत सातत् राखून चळवळीत रूपातंर करण्ाचा ननरा्धर 

करण.े
५.  कें द्र शासनाच्ा मानव संसारन मंत्रालराच्ा माध्माने प्ते्क राज्याकडून Performance Grading Index (PGI) भरून द्ावा 

लागतो. महाराष्ट्र राज्यातील स्ाननक स्राज्य संस्ा (जि.प., न.पा., म.न.पा.)च्ा शाळामंध् ेमूल्यवर्धनसह इतरही अनेक चागंले 
प्रोग व कामे सुरू आहते. मूल्यवर्धनसंदभा्धत शाळाभेटी, वग्धननरीक्षण, पोस्टस्ध बननवण,े अनुभव लेख ललडहण,े महत्ताचे राष्ट्रीर डदवस 
सािरे करण,े ननबंर स्परा्ध घेण,े ECO क्लब बननवण,े रथु क्लब बननवण,े रशोगाथा सादर करण ेअशा अनेक गोष्ी केल्या िातात. 
रा सव्ध गोष्ी पुराव्या व ररपोट्धसह रोग्य पद्धतीने PGI मध् ेभरण.े िणेकेरून संपूण्ध देशामध् ेमहाराष्ट्र राज्य प्ाथममक शालेर 
शशक्षणात सव्धप्थम कसे रेईल रासाठीचे प्र�न करणे.

मलू्यवर्धन प्रदर्धन :
रावर्षी मूल्यवर्धन कार्धक्रम महाराष्ट्रातील  स्ाननक स्राज्य संस्ा (जि.प., न.पा., म.न.पा.)च्ा सव्ध ६७,००० शाळापंरयंत पोहोचला 
आह.े स्ाननक स्राज्य संस्ा (जि.प., न.पा., म.न.पा) चे शशक्षक, प्रेक, मुख्ाध्ापक, कें द्रप्मुख, शाळा ननरीक्षक (म.न.पा), 
नवस्ार अधरकारी, जिल्ा नोडल अधरकारी, सारन व्यक्ी, URC समन्वरक,  गट शशक्षणाधरकारी, शशक्षणाधरकारी (म.न.पा), 
जिल्ा शशक्षणाधरकारी (प्ाथममक), जिल्ा नोडल अधरकारी, अधरव्याख्ाता, िषे्ठ अधरव्याख्ाता, प्ाचार्ध (DIET) रा सवायंनी हा 
मोठा पल्ा गाठण्ासाठी मोलाचे रोगदान डदले आह.े रा कार्धक्रमाचे महत्त पटवनू देणारी अनतशर कल्पक अशी पोस्टस्ध नवद्ाथषी व 
शशक्षकानंी कमी वेळात खूप मेहनत घेऊन बननवली आहेत. 
महाराष्ट्राच्ा सव्ध  स्ाननक स्राज्य संस्ा (जि.प., न.पा., म.न.पा.)च्ा शाळामंरनू आलेल्या रा पोस्टस्धचे, शानंतलाल मुथथा 
फाउंडेशनच्ा (एसएमएफ) मुख् कारा्धलराद्ारे पद्धतशीर संकलन करून त्ाचे भव्य प्दश्धनामध् ेरूपातंर करण्ात आले आह.े 
प्ते्क जिल्ा मेळाव्यामध् े एक वेगळे प्दश्धनही भरनवले िाणार आह.े रा प्दश्धनाचे उदघाटन पडहल्या डदवशी म्हणिचे मेळावा सुरू 
होण्ापूवषी करून नंतर दोन डदवस त्ा त्ा जिल्हातील शशक्षणप्मेी व्यक्ी तसेच इतर सवायंनाच पाहण्ासाठी त ेखुले ठेवले िाणार 
आह.े रा प्दश्धनातनू  स्ाननक स्राज्य संस्ा (जि.प., न.पा., म.न.पा.)चे शशक्षक करीत असलेल्या वैशशष्ठ्यपूण्ध कारा्धची प्त्क्ष 
माडहती, त्ा जिल्हातील सव्ध िनतपेरयंत पोहोचू शकेल. तसेच स्ाननक स्राज्य संस्ा (जि.प., न.पा., म.न.पा.) चे शशक्षक, शालेर 
शशक्षणात पररवत्धन घडनवण्ात कशाप्कारे सहभाग देत आहे राचा प्त्रही सवायंना रेऊ शकेल.
मलू्यवर्धन कार्धक्रमाची सां कल्पना :
शालेर नवद्ाथषी भनवष्ात लोकशाहीचे िबाबदार, संवेदनशील व कत्धबगार नागररक बनावेत म्हणनू संनवरानातील स्ातं�र, समता, 
बंरतुा व न्यार ही मूल्य ेनवद्ार्ायंमध् ेइरत्ा पडहलीपासून रूिनवण.े बाल�नेही व नवद्ाथषीकें डद्रत पद्धतीने आनंददारी वातावरणामध् े
सहरोगी अध्रन व ज्ानरचनावादावर आराररत शशक्षण पद्धतीचा वापर करून, नवद्ार्ायंमध् ेही मूल्य ेरूिनवण्ासाठी, अभ्ासक्रमावर 
आराररत नवनवर कृती, वग्ध उपक्रम आशण शालेर स्रावरील उपक्रम राद्ारे, सातत्ाने आशण सुननरोजित रीतीने संरी उपलब्ध करून 
देण,े ही मूल्यवर्धन कार्धक्रमाची संकल्पना आह.े 
मलू्यवर्धन कार्धक्रमामळेु झालेले / होणारे फारदे :
मूल्यवर्धनमुळे मूल्यमापन अभ्ासातील साखं्ख्की माडहतीवर आराररत ननष्कर्ायंशशवार बरेच काही साध् झाले. त्ातील ठळक मुदे् 
खालीलप्माण े:
१.  उपदेश, सुनवचार, बोरकथा, राक रा पलीकडे िाऊन नवद्ाथषी त्ानंा आवडणाऱरा कृती, खेळ,सहरोगी चचा्ध रामरनू मूल्यानंवर्री 

नवचारप्वतृ् होऊन नैसर्गक रीतीने हळू हळू मूल्ये स्ीकारतील, अशी पद्धत तरार झाली. 
२.  शालेर अभ्ासक्रमातील, भावननक नवकास आशण िबाबदार नागररकत्व रादृष्ीने महत्ताच्ा असलेल्या मूल्य शशक्षणास रोग्य त े

गाभंीर्ध पुन्ा प्ाप्त करून देण्ाच्ा दृष्ीने महत्ताचे पाऊल उचलले गेले. 

 मेळावाांचे सां रोजन : शालेर शशक्षण नवभाग-राज्य शासन व शानंतलाल मुथथा फाउंडेशन 
 जजल्ास्तरीर मेळावा : महाराष्ट्राच्ा प्ते्क जिल्हामध् ेजिल्हाच्ा डठकाणी मेळाव्याचे आरोिन 
  मेळावामधे् सां भाव उपस्थिती : त्ा त्ा जिल्हातील ननवडक शशक्षक, प्रेक, मुख्ाध्ापक, कें द्रप्मुख, नवस्ार अधरकारी, 

गट शशक्षणाधरकारी, जिल्ा शशक्षणाधरकारी (प्ाथममक), प्ाचार्ध DIET (District Institute Of Education And Training) 
  पोस्टस्धचे भव प्रदर्धन : स्ाननक स्राज्य संस्ा (जि.प., न.पा., म.न.पा.) शशक्षक व नवद्ार्ायंनी मूल्यवर्धनवर आराररत 

तरार केलेली पोस्टस्ध



३.  प्ते्क नवद्ार्ा्धला वास्नवक प्ते्क माणसालाच आवश्यक असणाऱरा स्-िाणीव आशण स्-व्यवस्ापन रा आवश्यक क्षमताचंा 
समावेश अध्रन अध्ापनात झाला.

४.  मास्टर टट्रेनस्ध तरार करण्ाची पद्धती आशण प्शशक्षणात आशण संननरंत्रणात तंत्रज्ान प्भावी रीतीने वापरण्ाची दखल शासनाने 
घेतली.

५.  अनेक शशक्षक राची अमंलबिावणी मूल्यवर्धन कार्धक्रमाचे मम्ध ओळखून करीत आहेत तर काही शशक्षक अपेक्षपेेक्षाही उच्च 
दिा्धची काममगरी करीत आहते. मुख् म्हणि ेअनेक शाळातनू मुक् अशभव्यक्ीला चालना देणारे सचेतन आनंददारी वातावरण 
ननमा्धण झाले.

६. रा राज्यात मूल्यवर्धन पुढे घेऊन िाईल आशण इतर राज्यातही वापरता रेईल असे तज् मनुष्बळ तरार झाले.
७.  देशात सवा्धत मोठा मूल्यशशक्षणाचा कार्धक्रम हाती घेऊन रशस्ीररतीने अमंलबिावणी करणारे राज्य म्हणनू, तसेच राष्ट्रीर स्रावर 

दखल घेतल्याचा आशण इतर राज्यानंा सल्ागार म्हणून स्ान ममळण्ाचा बहुमान महाराष्ट्राला ममळाला. 
८.  भावात्मक क्षते्राशी ननगडीत असल्याने, आहिानात्मक असलेल्या मूल्यशशक्षणासाठी, संशोरन आशण अनुभवावर आराररत, 

संनवरानातील मूल्यावंर आराररत असलेले त्ाचप्माण,े शशक्षण क्षते्रात व इतर राज्यानंाही मान्य होईल अशा शशक्षणपद्धतीचे 
प्नतमान (model) तरार झाले. 

थिाननक स्वराज्य सां थिा (जज.प., न.पा., म.न.पा) चे जरक्षक, पे्ररक, मखु्ाध्ापक, कें द्रप्रमखु,  राळा ननरीक्षक (म.न.पा), 
नवस्तार अधरकारी, तालुका नोडल अधरकारी, URC समन्वरक, गट जरक्षणाधरकारी, जरक्षणाधरकारी (म.न.पा), जजल्ा 

जरक्षणाधरकारी (प्राथममक), जजल्ा नोडल अधरकारी, सारन वक्ी, अधरवाख्ाता, जेष्ठ अधरवाख्ाता, प्राचार्ध (DIET)
रा सवाांना आवाहन:

अ) व्हिडीओ क्लिप्स बननवणे :
मूल्यवर्धन जिल्ा मेळाव्याच्ा ननममत्ाने वरील सवायंना आवाहन करण्ात रेत आह े की, मूल्यवर्धन संदभा्धत खालील नवर्रावंर 
आपल्या मोबाईलमध् ेव्हिडडओ क्क्लप्स बनवनू त्ा आपल्या तालुक्ातील एसएमएफ TC च्ा मोबाईलवर Whats App द्ारे पोस्ट 
कराव्यात. 

प्ते्क नवर्राच्ा ननवडक ३ म्हणिचे एकूण १८ व्हिडीओ क्क्लप्स प्ानतननधरक स्रूपात जिल्ा मेळाव्यामध् ेदाखनवल्या िातील व 
त्ावर चचा्ध होईल. तसेच रा क्क्लप्स कें द्र शासनच्ा PGI मध् ेसमानवष् केल्या िातील. 
ह ेसादरीकरण म्हणि ेस्परा्ध नाही. ध्वनी आशण चचत्र रा दोन्ी दृष्ीने रा क्क्लप्स ता�ंत्रकदृष्टा रोग्य दिा्धच्ा होतील रासाठी तंत्र�नेही 
शशक्षकाचें सहकार्ध घेण्ात रावे. एसएमएफकडून रानवर्री काही माग्धदश्धक सूचना पाठनवल्या िातीलच तसेच ता�ंत्रक अडचणीनंवर्री 
माग्धदश्धनही करण्ात रेईल. 
आ) अनभुव सादरीकरण : 
  स्ाननक स्राज्य संस्ा (जि.प., न.पा., म.न.पा) चे शशक्षक, प्रेक, मुख्ाध्ापक, कें द्रप्मुख, शाळा ननरीक्षक (म.न.पा), 

नवस्ार अधरकारी, तालुका नोडल अधरकारी, URC समन्वरक,  गट शशक्षणाधरकारी, शशक्षणाधरकारी (म.न.पा), जिल्ा 
शशक्षणाधरकारी (प्ाथममक), जिल्ा नोडल अधरकारी, सारन व्यक्ी, अधरव्याख्ाता, िषे्ठ अधरव्याख्ाता, प्ाचार्ध (DIET)

 रानंा मूल्यवर्धन संदभा्धत असेही खालीलप्माण ेसहभागी होता रेईल.  
 वतृ्पत्रामंध् ेमूल्यवर्धन संबंधरत लेख ललहून
 मूल्यवर्धन संबंधरत लेखन/व्हिडीओि तरार करून ते Whats App द्ारे िास्ीत िास् लोकानंा पोस्ट पाठवनू
 फेसबकु अथवा इतर सोशल माध्मादं्ारे पोस्ट करून
 मूल्यवर्धन संबंधरत माडहती/व्हिडीओि स्ाननक वाडहनीद्ारे (Channel) प्साररत करून 
 शाळेच्ा माधसकामध्/ेअहवालामध् ेमूल्यवर्धन संबंधरत लेखन करून
  वेगवेगळ्ा प्कारचे महत्ताचे राष्ट्रीर डदवस सािरे करणे, ननबंर स्परा्ध घेण,े ECO क्लब बननवण,े रथु क्लब बननवण,े रशोगाथा 

सादर करण ेइत्ादी बाबी करून त्ा PGI मध् ेदाखल करून 
रा कार्धक्रमात स्ाननक स्राज्य संस्ा (जि.प., न.पा., म.न.पा.) मनापासून सहभागी होऊन शालेर शशक्षणात पररवत्धनाची 
भूममका बिावत आहते, ह्ाचा जितका िास्ीत िास् प्चार, प्सार आपल्या माध्मातनू होईल, तवेढा स्ाननक स्राज्य संस्ा 
(जि.प., न.पा., म.न.पा.) शाळावंरचा सव्धसामान्य िनतेचा नवश्ास वमृदं्धगत होण्ास मदत होईल.

अ. क्र. नवषर कालावरी
४ पालकाचं्ा दृष्ीकोनातनू मूल्यवर्धन कार्धक्रम २ ममननटे

५ मूल्यवर्धन कार्धक्रमातनू शालेर 
वातावरणामरील बदल २ ममननटे

६ 
“शाळामंध् ेमूल्याधरनष्ठत व गुणवत्ापूण्ध 
शशक्षणासाठी माझा कृती कार्धक्रम” शशक्षक/ 
मुख्ाध्ापक/ कें द्रप्मुख राचंा ननरा्धर-

३ ममननटे

अ. क्र. नवषर कालावरी

१ मूल्यवर्धन कार्धक्रम :माझ ेमत २ ममननटे

२ मूल्यवर्धन कार्धक्रमातनू शशक्षकामंरील पररवत्धन २ ममननटे

३ मूल्यवर्धन कार्धक्रमातनू नवद्ार्ायंमरील पररवत्धन २ ममननटे

व्हिडीओ क्लिप्ससाठीचे नवषर :



अन.ु क्र. तारीख ददवस जजल्ा

१ ७ जानेवारी २०२० मांगळवार औरांगाबाद

२ ८ जानेवारी २०२० बरुवार जालना

३ ९ जानेवारी २०२० गुरुवार नाांदेड

४ १० जानेवारी २०२० रकु्रवार हहांगोली

५ १३ जानेवारी २०२० सोमवार बीड

६ १४ जानेवारी २०२० मांगळवार लातूर

७ १७ जानेवारी २०२० रकु्रवार परभणी

८ १८ जानेवारी २०२० सनीवर उस्ानाबाद

९ २१ जानेवारी २०२० मांगळवार सातारा

१० २२ जानेवारी २०२० बरुवार साांगली

११ २३ जानेवारी २०२० गुरुवार कोल्ापूर

१२ २४ जानेवारी २०२० रकु्रवार सोलापूर

१३ ४ फेब्वुारी २०२० मांगळवार रळेु 

१४ ५ फेब्वुारी २०२० बरुवार जळगाव

१५ ६ फेब्वुारी २०२० गुरुवार नांदरुबार

१६ ११ फेब्वुारी २०२० मांगळवार ठाणे

१७ १२ फेब्वुारी २०२० बरुवार नाजरक

१८ १३ फेब्वुारी २०२० गुरुवार पालघर

अन.ु क्र. तारीख ददवस जजल्ा

१९ २५ फेब्वुारी २०२० मां गळवार वाजरम

२० २६ फेब्वुारी २०२० बुरवार बुलडाणा

२१ २७ फेब्वुारी २०२० गुरुवार अकोला

२२ ४ माच्ध २०२० बुरवार नागपूर

२३ ५ माच्ध २०२० गुरुवार भां डारा

२४ ६ माच्ध २०२० रुक्रवार गो ांददरा

२५ ७ माच्ध २०२० रननवार गडचचरोली

२६ ११ माच्ध २०२० बुरवार वरा्ध

२७ १२ माच्ध २०२० गुरुवार चां द्रपूर

२८ १३ माच्ध २०२० रुक्रवार रवतमाळ

२९ १४ माच्ध २०२० रननवार अमरावती

३० १८ माच्ध २०२० बुरवार धसांरदुगु्ध

३१ १९ माच्ध २०२० गुरुवार र�नामगरी

३२ २० माच्ध २०२० रुक्रवार अचलबाग 
(रारगड)

३३ २४ माच्ध २०२० मां गळवार मुां बई

३४ २६ माच्ध २०२० गुरुवार अहमदनगर

३५ ३१ माच्ध २०२० मां गळवार पुणे

जजल्ा मेळावा फलननष्पती :
स्ाननक स्राज्य संस्ा (जि.प., न.पा., म.न.पा.) शाळाचें ह े रश, समािासमोर ठेऊन भनवष् काळात संपूण्ध शालेर 
शशक्षणपद्धतीमध् ेपररवत्धन घडवनू आणण्ाची क्षमता शशक्षकामंध् ेआह.े शशक्षक आशण पर्धवेक्षकीर रंत्रणा राचं्ा परस्पर 
सहकारा्धने आशण ननरा्धराने रा डदशेने पररवत्धनाची आश्ासक वाटचाल सुरु झाली आह ेह ेरा जिल्ा मेळाव्यातंनू अरोरेखखत 
होणार आह.े 

श्ी. राांनतलाल मुथथा हाांचा महाराष्ट्र दौरा: जानेवारी ते माच्ध २०२०
मलू्यवर्धन जजल्ा मेळावे 


