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१) श्री. शहातंिलहाल मुथ्हा यहाचें सव्ण संबंधििहानंहा आवहाहन 

महाराष््ातील सि्ग णशक्षक (रुरुिन िर्ग), प्ररेक, मुख्ाध्ापक, कें द्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, रट णशक्षणाधिकारी, 
जिल्ा णशक्षणाधिकारी (प्रा्ममक ि माध्ममक), DIECPD प्राचाय्ग या सिाांच्ा चरणी िंदन!

महाराष्् राज्य शासनाच्ा ितीने मूल्यिि्गन हा काय्गक्रम रेल्या चार िषाांपासून सुरु आहे. यािषडी आपण महाराष््ातील 
सि्ग १ लाख ९५ हिार णशक्षकाचें प्रणशक्षण पूण्ग केले आहे ि ताचं्ा माध्माने ६७ हिार शाळामंिनू हा काय्गक्रम 
सि्ग विद्ार्ाांपयांत पोहोचविला आह.े 

महाराष्् शासनाच्ाितीने राज्याचे णशक्षण संचालक (प्रा्ममक), संचालक SCERT, आयकु्त, प्रिान सचचि, 
मा. मंत्रr ि मा. मुख्मंत्रr या सिाांनी िेळोिेळी योग्य ते वनण्गय घेतल्यामुळेच तसेच महाराष््ातील सि्ग णशक्षक, प्ररेक, 
मुख्ाध्ापक, कें द्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, रट णशक्षणाधिकारी, जिल्ा णशक्षणाधिकारी (प्रा्ममक ि माध्ममक), 
DIECPD प्राचाय्ग ि शासकीय यंत्रणचे्ा असंख् लोकाचं्ा अ्क पररश्रमामंुळेच हा काय्गक्रम अवतशय यशस्ी 
झाला आह ेह ेमहाराष््ाची िनता किीच विसरू शकणार नाही. 

शालेय विद्ा्डी रविष्ात लोकशाहीचे िबाबदार, संिेदनशील ि कत्गबरार नारररक बनािेत म्हणनू संवििानातील 
स्ातं�य, समता, बंितुा ि न्ाय ही मूल्य े विद्ार्ाांमध् ेइयत्ा पडहलीपासून रूिविण.े हे देशाच्ा दृष्ीने अतंत 
महत्ताचे असे काम आपल्या सिाांच्ा माध्माने यशस्ी झालेले आह.े याचे सकारात्मक पररणाम िेरिेरळ्ा 
अहिालामंिनू डदसून येत आहते. णशक्षकामंध् ेि विद्ार्ाांमध् ेघडत असणारे बदल अिोरेखखत होत आहते. 
शाळाचं्ा िातािरणामध् ेसकारात्मक बदल डदसून येत आहेत. हे सि्ग आपल्या मेहनतीमुळेच शक्य होत आहे. 

यािेळी आम्ही महाराष््ातील प्रतेक जिल्हामध् ेएकडदिसीय मूल्यिि्गन मेळावाचे आयोिन करण्ाचा वनण्गय 
घेतला आह.े आमचे जिल्ा पररषद ि स्ावनक स्राज्य णशक्षण संस्ाचें णशक्षक ह ेआपापल्या शाळेचे पररित्गन 
कसे घडिीत आहते ह,े ताचें अनुरि लेख, यशोरा्ा, व्हिडीओ क्लिप्स इतादीच्ा माध्माने संपूण्ग राज्यातील 
िनतसेमोर ठेिण े हे या मेळावाचें उद्दिष् आह.े यासाठी मेळावाचे िेरळे माडहतीपत्रक प्रतेक णशक्षकापयांत 
पोहचविले िात आहे. 

आपल्या जिल्हातील मूल्यिि्गन जिल्ा मेळािा म्हणि े ता जिल्हातील प्रा्ममक शाळाचंा एक उत्सि आह.े 
अशाप्रकारच्ा उत्सिाचे िातािरण प्रतेक जिल्हामध् ेवनमा्गण होण ेअपेणक्षत आह.े शावंतलाल मुथ्ा फाउंडेशनचे 
पदाधिकारी ि काय्गकतते, तसेच प्रतेक तालुक्यातील तालुका समन्वयक ि जिल्ा प्रमुख ह ेसि्गिण काय्गक्रमाच्ा 
संयोिनासाठी आपणा सिाांशी संपक्ग  सािणार आहते. आपण सिाांनी ताचं्ा बरोबरीने ह े मेळािे यशस्ी 
करण्ासाठी सहकाय्ग करािे ही विनंती!

िन्िाद! 
शावंतलाल मुथ्ा
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२) जिल्हा मेळहावे - वेळहापत्रक:
श्री. शहातंिलहाल मुथ्हा हहाचंहा महहारहाष्ट्र दौरहा:  िहानेवहाररी िे महाच्ण २०२०, मलू्यवि्णन जिल्हा मेळहावे 

अन.ु क्र. िहाररीख ददवस जिल्हा
१ ७ िानेिारी २०२० मंरळिार औरंराबाद
२ ८ िानेिारी २०२० बिुिार िालना
३ ९ िानेिारी २०२० रुरुिार नादेंड
४ १० िानेिारी २०२० शुक्रिार डहरंोली
५ १३ िानेिारी २०२० सोमिार लातरू
६ १४ िानेिारी २०२० मंरळिार उस्ानाबाद
७ १६ िानेिारी २०२० रुरुिार बीड
८ १७ िानेिारी २०२० शुक्रिार पररणी
९ २१ िानेिारी २०२० मंरळिार सातारा

१० २२ िानेिारी २०२० बिुिार सारंली
११ २३ िानेिारी २०२० रुरुिार कोल्ापूर
१२ २४ िानेिारी २०२० शुक्रिार सोलापूर
१३ ४ फेब्िुारी २०२० मंरळिार िळेु 
१४ ५ फेब्िुारी २०२० बिुिार िळराि
१५ ६ फेब्िुारी २०२० रुरुिार नंदरुबार
१६ ११ फेब्िुारी २०२० मंरळिार ठाणे
१७ १२ फेब्िुारी २०२० बिुिार नाणशक
१८ १३ फेब्िुारी २०२० रुरुिार पालघर
१९ २५ फेब्िुारी २०२० मंरळिार िाणशम
२० २६ फेब्िुारी २०२० बिुिार बलुडाणा
२१ २७ फेब्िुारी २०२० रुरुिार अकोला
२२ ४ माच्ग २०२० बिुिार नारपूर
२३ ५ माच्ग २०२० रुरुिार रंडारा
२४ ६ माच्ग २०२० शुक्रिार रोडंदया
२५ ७ माच्ग २०२० शवनिार रडचचरोली
२६ ११ माच्ग २०२० बिुिार ििा्ग
२७ १२ माच्ग २०२० रुरुिार चंद्रपूर
२८ १३ माच्ग २०२० शुक्रिार यितमाळ
२९ १४ माच्ग २०२० शवनिार अमरािती
३० १८ माच्ग २०२० बिुिार धसिंदुरु्ग
३१ १९ माच्ग २०२० रुरुिार र�नामररी
३२ २० माच्ग २०२० शुक्रिार अललबार (रायरड)
३३ २४ माच्ग २०२० मंरळिार मुं बई
३४ २६ माच्ग २०२० रुरुिार अहमदनरर
३५ ३१ माच्ग २०२० मंरळिार पुणे
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३) जिल्हा मेळहावहाचंरी उद्दिषे्:
१. मूल्यिि्गन काय्गक्रमातील आतापयांतच्ा  यशस्ी अनुरिाचंा मारोिा घेण.े
२. जिल्ा पररषद णशक्षक, प्ररेक, मुख्ाध्ापक, कें द्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, रट णशक्षणाधिकारी, जिल्ा णशक्षणाधिकारी 

(प्रा्ममक), DIECPD प्राचाय्ग यानंी केलेले अ्क पररश्रम ि तामुळे विद्ार्ाांमध् े होत असलेले सकारात्मक 
पररित्गन याची दखल राज्य शासन ि एसएमएफच्ा माध्माने घेण.े 

३. णशक्षकानंी केलेली मेहनत, बनविलेली पोस्टस्ग, व्हिडडओि, अनुरि क्न या सि्ग महत्ताच्ा बाबी सि्गसामान् 
िनतसेमोर ठेिण.े 

४. णशक्षक ि प्रशासकीय यंत्रणा याचं्ा माफ्ग त मूल्यिि्गनच्ा अमंलबिािणीत सातत राखून या काय्गक्रमाचे चळिळीत 
रूपातंर करण्ाचा वनिा्गर करण.े

५. कें द्र शासनाच्ा मानि संसािन मंत्रालयाच्ा माध्माने प्रतेक राज्याकडून Performance Grading Index (PGI) 
ररून द्ािा लारतो. महाराष्् राज्यातील जिल्ा पररषदेच्ा शाळामंध् ेमूल्यिि्गनसह इतरही अनेक चारंले प्रयोर ि 
कामे सुरु आहते. मूल्यिि्गनसंदरा्गत शाळारेटी, िर्गवनरीक्षण, पोस्टस्ग बनविण,े अनुरि लेख ललडहण,े महत्ताचे राष््ीय 
डदिस सािरे करण,े वनबंि स्पिा्ग आयोजित करण,े ECO लिब बनविण,े यु्  लिब बनविण,े यशोरा्ा सादर करण े
अशा अनेक रोष्ी केल्या िातात. या सि्ग रोष्ी पुरावा ि ररपोट्गसह योग्य पद्धतीने PGI मध् ेररण.े िणेकेरून संपूण्ग 
देशामध् ेमहाराष्् राज्य, प्रा्ममक शालेय णशक्षणात सि्गप्र्म कसे येईल, यासाठीचे प्रयËZ करण.े

४) मलू्यवि्णन पोस्टर प्रदश्णनहाचे आयोिन:
यािषडी मूल्यिि्गन काय्गक्रम महाराष््ातील जिल्ा पररषदेच्ा सि्ग ६७,००० शाळामंध् ेपोहोचला  आह.े जिल्ा पररषद णशक्षक, 
प्ररेक, कें द्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, रट णशक्षणाधिकारी, जिल्ा णशक्षणाधिकारी (प्रा्ममक), DIECPD प्राचाय्ग या सिाांनी 
हा मोठा पल्ा राठण्ासाठी  मोलाचे  योरदान डदले आह.े या काय्गक्रमाचे मह�त्व पटिनू देणारी अवतशय कल्पक अशी पोस्टस्ग 
विद्ा्डी ि णशक्षकानंी कमी िेळात खूप मेहनत घेऊन बनविली आहेत. 

महाराष््ाच्ा सि्ग जिल्ा पररषदेच्ा शाळामंिनू आलेल्या या पोस्टस्गचे, शावंतलाल मुथ्ा फाउंडेशनच्ा (एसएमएफ) 
मुख् काया्गलयाद्ारे, पद्धतशीर संकलन करून ताचे  रव प्रदश्गनामध् ेरूपातंर केले आह.े ह ेप्रदश्गन मूल्यिि्गन मेळावाच्ा 
वनममत्ाने २/३ डदिस ता ता जिल्हातील णशक्षणप्रमेी वक्ती तसेच  इतर सिाांनाच  पाहण्ासाठी  उपलब्ध राहणार आह े. या 
प्रदश्गनातनू  जिल्ा पररषदेचे  णशक्षक करीत असलेल्या  िैणशष्ठ्यपूण्ग काया्गची प्रतक्ष माडहती ता जिल्हातील सि्ग िनतपेयांत 
पोहोचू शकेल. तसेच जिल्ा पररषद णशक्षक, शालेय णशक्षणात पररित्गन घडविण्ात कशाप्रकारे सहरार देत आह े याचा 
प्रतयही सिाांना येऊ शकेल.
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५)  जिल्हा पररषद जशक्षक,  मुख्हाध्हापक, कें द्रप्रमखु, गट जशक्षरहाधिकहाररी  व DIECPD  प्रहाचहाय्ण 
यहाचं्हाकडून मलू्यवि्णन जिल्हा मेळहावहाच्हा संदरहा्णिरील अपेक्षहा:

अ) व्हिडरीओ क्लिप्स बनतवरे :

जिल्ा मेळावाच्ा वनममत्ाने खाली नमूद केलेल्या विषयािंर आपल्या मोबाईलमध् े व्हिडडओ क्लिप्स बनिनू ता आपल्या 
तालुक्यातील एसएमएफ TC च्ा मोबाईलिर Whats App द्ारे पोस्ट करावात. 

• मूल्यिि्गन काय्गक्रम : माझ ेमत 
• मूल्यिि्गन काय्गक्रमातनू  णशक्षकामंिील पररित्गन
• मूल्यिि्गन काय्गक्रमातनू  विद्ार्ाांमिील पररित्गन
• पालकाचं्ा दृष्ीकोनातनू मूल्यिि्गन काय्गक्रम
• मूल्यिि्गन काय्गक्रमातनू शालेय िातािरणामिील बदल
• “शाळामंध् ेमूल्याधिवठित ि रणुित्ापूण्ग णशक्षणासाठी  माझा कृती काय्गक्रम” - णशक्षक/ मुख्ाध्ापक/ कें द्रप्रमुख याचंा वनिा्गर 

प्रतेक विषयाच्ा वनिडक ३ म्हणिचे एकूण १८ व्हिडीओ क्लिप्स प्रावतवनधिक स्रूपात जिल्ा मेळावामध् ेदाखविल्या 
िातील ि तािर  चचा्ग होईल. तसेच या क्लिप्स कें द्र शासनच्ा PGI मध् ेसमाविष् करावात. 

आ) अनरुव सहादररीकरर :   
• जिल्ा पररषद प्ररेक, मुख्ाध्ापक, कें द्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, रट णशक्षणाधिकारी, जिल्ा णशक्षणाधिकारी (प्रा्ममक), 

DIECPD प्राचाय्ग यानंी मूल्यिि्गन संदरा्गत असेही सहरारी हिािे ही अपेक्षा.   
• ितृ्पत्रामंध् ेमूल्यिि्गन संबंधित लेख ललहून
• मूल्यिि्गन संबंधित लेखन/व्हिडीओि तयार करून ते Whats App द्ारे िास्तीत िास्त लोकानंा पोस्ट पाठिनू
• फेसबकु अ्िा इतर सोशल माध्मादं्ारे पोस्ट करून
• मूल्यिि्गन संबंधित माडहती/व्हिडीओि स्ावनक िाडहनीद्ारे (Channel) प्रसाररत  करून 
• शाळेच्ा माधसकामध्/ेअहिालामध् ेमूल्यिि्गन संबंधित लेखन करून
•  िेरिेरळ्ा प्रकारचे महत्ताचे राष््ीय डदिस सािरे करण,े वनबंि स्पिा्ग घेण,े ECO लिब बनविण,े यु्  लिब बनविण,े 

यशोरा्ा सादर करण ेइतादी बाबी करून ता PGI मध् ेदाखल करून 

या काय्गक्रमात जिल्ा पररषद णशक्षक मनापासून सहरारी होऊन शालेय णशक्षणात पररित्गनाची रूममका बिाित आहते, ह्ाचा 
जितका िास्तीत िास्त प्रचार, प्रसार आपल्या माध्मातनू  होईल, तेिढा जिल्ापररषद शाळािंरचा सि्गसामान् िनतचेा विश्ास 
िमृदं्धरत होण्ास मदत  होईल.
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६) व्हिडरीओ क्लिप बनतवण्हासहाठरीचे तवषय आजर सूचनहा: 

व्हिडडओ क्लिपसहाठरीचे तवषय :

अ. क्र. तवषय कहालहाविरी

१ मूल्यिि्गन काय्गक्रम :माझ ेमत २ ममवनटे

२ मूल्यिि्गन काय्गक्रमातनू  णशक्षकामंिील पररित्गन २ ममवनटे

३ मूल्यिि्गन काय्गक्रमातनू  विद्ार्ाांमिील पररित्गन २ ममवनटे

४ पालकाचं्ा दृष्ीकोनातनू मूल्यिि्गन काय्गक्रम  २ ममवनटे

५ मूल्यिि्गन काय्गक्रमातनू शालेय िातािरणामिील बदल २ ममवनटे

६ “शाळामंध् ेमूल्याधिवठित ि रुणित्ापूण्ग णशक्षणासाठी  माझा कृती काय्गक्रम” - 
णशक्षक/ मुख्ाध्ापक/ कें द्रप्रमुख याचंा वनिा्गर ३ ममवनटे

व्हिडरीओ बनतवण्हासंदरहा्णिरील सूचनहा :

१. शुटीरं आपापल्या मोबाईलद्ारेच केले िािे, यासाठी िेरळा खच्ग करण ेअपेणक्षत नाही.
२. आपल्या मोबाईलिरून शूडटंर करताना आपण आपला मोबाईल फोन आडिा िरूनच शूडटंर करािे.
३. आपल्या पुढील वनिा्गराची (क्र. ६) ही व्हिडडओ क्लिप तीन ममवनटाचंी असािी.
४. व्हिडडओ क्लिपमध् ेकुठेही ररवपटेशन नसािे. यासाठी आिी स्क्रिप्ट ललडहण्ात यािे.
५. शुटीरं करताना त ेशाळेच्ा पररसरातच केले िािे ि आपल्या शाळेच्ा नािाचा बोड्ग तामध् ेयेईल याची काळिी घ्ािी.
६. शुटीरं स्च्छ प्रकाशामध् ेकरािे िणेकेरून ताची क्ाललटी चारंली राहील.
७. आपला आिाि अवतशय स्पष् असण ेअतंत आिश्यक आह.े तामुळे आिाि येणाऱया ि रिबिलेल्या िातािरणापासून 

शुटीरंची िारा दूर असािी.
८. आपण २-४ िेळा आिी पॅ्रक्टिस करून व्हिडडओ क्लिप तयार करािी. ती चारंली झाल्याची खातरिमा करािी आणण 

मरच पुढे पाठिािी.
९. व्हिडडओ क्लिप तयार करताना आपण एकीकडून स्क्रिप्ट िाचन करू शकता ि दसुरीकडून शाळेचे ि विद्ार्ाांचे फोटो/

शुटीरंही क्लिपमध् ेिापरू शकता.
१०. व्हिडडओ क्लिपचे ि ेशीष्गक असेल तातनू आपले ि शाळेचे नाि, राि, तालुका, जिल्ा या सि्ग रोष्ी विस्स्तपण े

समि ूशकतील असे असािे.
११. 'मीच माझ्ा शाळेचा राग्यवििाता' ही ्ीम समोर ठेिनू व्हिडडओ क्लिप बनविण्ात यािी. िणेेकरून जिल्ा पररषद 

णशक्षकाचें महान काय्ग िनतेसमोर माडंता येईल.
१२. आपण आपल्या तालुक्यातील TC च्ा मोबाईल िर Whats App द्ारे या व्हिडडओ क्लिप्स पाठिाियाच्ा आहेत. 
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१३. येणाऱया व्हिडडओ क्लिप्समिनू मूल्यिि्गन जिल्ा मेळावासाठी िापराियाच्ा व्हिडडओ क्लिप्सची वनिड, SCERT 
ि SMF चे अधिकारी करतील ि न वनिडलेल्या इतर सि्ग व्हिडडओ क्लिप्स िेबसाईट, Whats App अशा इतर 
सोशल ममडडयाद्ारे दाखविण्ात येतील.

१४. ध्वनी आणण चचत्र या दोन्ी दृष्ीने या क्लिप्स तारंत्रकदृष्टा योग्य दिा्गच्ा होतील यासाठी तंत्र�नेहीणशक्षकाचें सहकाय्ग 
घेण्ात यािे. तारंत्रक अडचणीवंिषयी एसएमएफकडूनही मार्गदश्गन करण्ात येईल.

१५. प्रतेक जिल्हामिनू प्रतेक विषयािरती पडहल्या तीन उतृ्ष् व्हिडडओ क्लिप्स वनिडण्ात येतील. या वतन्ी व्हिडडओ 
क्लिप्सचे सादरीकरण जिल्ा मेळावात होईल ि ज्या णशक्षकानंी ता तयार केल्या असतील ताचंा सर्टडफकेट देऊन 
जिल्ा मेळावात रौरि करण्ात येईल.

७) जिल्हा मेळहावहाचंरी फलतनष्पिरी:
जिल्ा पररषद शाळाचें ह ेयश, समािासमोर ठेऊन रविष् काळात संपूण्ग शालेय णशक्षणपद्धतीमध् ेपररित्गन घडिनू आणण्ाची 
क्षमता णशक्षकामंध् ेआह.े णशक्षक आणण पय्गिेक्षकीय यंत्रणा याचं्ा परस्पर सहकाया्गने आणण वनिा्गराने  या डदशेने पररित्गनाची 
आश्ासक िाटचाल सुरु झाली आह े  ह े या जिल्ा मेळावातंनू अिोरेखखत होणार आह.े  तसेच खालीलप्रमाण े या जिल्ा 
मेळावाचंी फलवनष्पत्ी आपल्याला रविष्काळात लिकरच डदसून येईल. 

१. राज्यामध् ेमूल्याधिवठित णशक्षणाच्ा प्रसाराचा प्रयत्न करण्ासाठी शाळा रारिारकाचंी (School stakeholders) 
दखल घेतली िाईल.

२. शाळा रारिारक मूल्यिि्गनच्ा माध्मातनू ताचं्ा शाळेमध् े बदल घडविण्ाचे प्रयत्न सुरु करण्ासाठी डकंिा 
अमंलबिािणीची पररणामकारकता िाढविण्ासाठी अिनू प्ररेरत होतील.

३. शासकीय अधिकारी मूल्यिि्गनच्ा पद्धती अिलंवबण्ासाठी राज्यातील अधिकाधिक शाळानंा प्रोत्साडहत करण्ासाठी 
पुढाकार घेतील.

४. "मूल्यिि्गन हा एक नुसता काय्गक्रम नसून शाळेच्ा संसृ्ती आणण पद्धतीमंध् ेपररिर्तत हिािा असा िीिनाचा मार्ग 
आह.े" हा संदेश सि्ग रारिारकापंयांत पोहचेल.

५. शाळा आणण शासकीय अधिकारी मूल्यिि्गनची िबाबदारी स्तःकडे घेण्ासाठी आणण हा काय्गक्रम शाश्त 
बनविण्ासाठी, ह ेमेळािे सहाय्यरूत ठरतील.
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८) एसएमएफ जिल्हा प्रमखुहाचं्हा िबहाबदहाऱयहा:
 मूल्यिि्गन जिल्ा मेळािे यशस्ी होण्ासाठी नेमून डदलेल्या िबाबदाऱया आपण खालीलप्रमाण ेिर्गिारी करून योग्य ता 

वक्तीकंडे सोपविल्या तर आपले काम अधिक सोपे, सुटसुटीत आणण सुवनयोजित पद्धतीने पार पडेल. तरी सिाांनी खालील 
मुदेि लक्षात घेऊन िबाबदाऱयाचंी विरारणी करािी.

िबहाबदहाऱयहाचंरी तवरहागररी
८.१.  मंडप ववस्हा (सहाऊंड, से्टि, खचु्हा्ण, स्हागि कक्ष)
• काय्गक्रम ि प्रदश्गनाचे स्ळ वनजचित करणे.
• जिल्ा पररषद काया्गलय, जिल्ाधिकारी काया्गलय, पंचायत सममती डकंिा शासनाच्ा अखतारीतील इतर कुठलाही हॉल 

असेल तर जिल्ाधिकारी डकंिा मुख् काय्गकारी अधिकारी याचं्ा आदेशाने तो हॉल बकु करािा. 
• आपल्या जिल्हाच्ा डठकाणी ि ेमंरल काया्गलय असेल ता डठकाणी मेळािा ि प्रदश्गन ह ेदोन्ी काय्गक्रम होऊ शकतील 

का? याची शक्यता पडताळून पाहण.े 
• काय्गक्रमासाठी अदंािे ५००-१००० लोक (जिल्हाच्ा वाप्ीनुसार) डदिसरर उपस्स्त राहण्ाची शक्यता आह.े शक्यतो 

काय्गक्रमाच्ा डठकाणाला लारूनच प्रदश्गन असण ेअतंत महत्वाचे आहे. ताचप्रमाण ेप्रदश्गनासाठी डकती चौ.फुट. िारा 
लारणार आह ेहे विचारात घेऊन काय्गक्रमाचे स्ळ वनजचित करािे.

• मुख् काया्गलातनू बॅनस्ग, बॅकडॉ्प्स, पॅम्प्टेस् इतादी साडहताची सॉफ्ट कॉपी घेऊन तानुसार वप्रटंीरं करून काय्गक्रमासाठी 
िापरणे.

• लाउड स्पीकर विस्ा अवतशय विस्स्त असण ेआिश्यक आह.े तसेच डकमान तीन कॉडलेस माईक असण ेआिश्यक 
आह.े 

• डदिसरराच्ा काय्गक्रमामध् े ििळििळ २० छोट्ा क्लिप्स दाखविल्या िाणार आहते. तामुळे मंडपामध् े सिाांना 
विस्स्त डदसेल अशा LCD ्रिीनची विस्ा करण.े सदर LCD ्रिीन से्टिच्ा डावा डकंिा उिवा बािलूा असािे.

• िास्त क्लिप्स दाखिावा लारत असल्यामुळे मंडपामध् ेखूप िास्त उिडे नसािा याची खबरदारी घ्ािी.
• डकमान अपेणक्षत वक्तीनंा बसण्ासाठी खुच्ाांची विस्ा असािी.
• मंडपाच्ा बाहरे एक छोटा स्ारतकक्षाचा टेबल असािा.
• मूल्यिि्गनची िेरिेरळ्ा प्रकरची काही रीते मंडप ि प्रदश्गनाच्ा डठकाणी सुरु ठेिण्ाबाबत वनण्गय घेण.े 

८.२. से्टि कहाय्णक्रम ववस्हा 
• जिल्ापररषद मुख् काय्गकारी अधिकारी ि जिल्ा णशक्षणाधिकारी ह्ाचं्ाशी विचारविवनमय करून सूत्र संचालन करणाऱया 

वक्तीचे नाि फायनल करण ेि ताला काय्गक्रमाचे संपूण्ग ब्ब्डफंर करण.े
• डदिसरराच्ा काय्गक्रमाच्ा िेळी हार, रुच्छ ि शाल ह ेिापरले िाणार नाहीत. ताऐििी "माझ्ा मनातले मूल्यिि्गन" हे 

पुस्तक रेट म्हणनू डदले िाणार आह.े यासाठी मुख् काया्गलयातनू सदर पुस्तके आणनू काय्गक्रमाच्ा िेळी से्टििर उपलब्ध 
करून ठेिािीत .

• काय्गक्रमासाठी आलेले मुख् अवत्ी डकंिा मुख् वक्ती असतील तानंा आदरपूि्गक से्टििर बसविण्ाची विस्ा करािी.
• उदघाटन काय्गक्रमासाठी समई, तले, काडेपेटी ि मेणबत्ी विस्ा करण.े
• से्टिच्ा पाठीमारचे बॅकडॉ्प्स ह ेमुख् काया्गलयातनू आलेल्या डडझाईनप्रमाण ेवप्रटं करून लािण्ाची विस्ा करण.े
• डदिसररामध् े एकूण २० पेक्षा िास्त क्लिप्स दाखविल्या िाणार आहते. ता कोणता ि किी दाखिायला पाडहिते 

यासंबंिी मार्गदश्गन घेण.े
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• काय्गक्रमातील सत्रानुसार से्टििर िर काही लोक बदलले तर तानुसार खुच्ाांची विस्ा करण.े
• से्टििरच्ा वक्तीसंाठी मूल्यिि्गनची फाईल, पाणी ि चहा विस्ा करण.े 
• मास्टर ऑफ सेरेमनी िर णशक्षण विरारातफते  वनयकु्त केलेला असेल तर, ताला मूल्यिि्गनच्ा संदरा्गतील संपूण्ग माडहती 

ममळण्ाच्ा दृष्ीने ताच्ासाठी विस्ततृपण ेममडटंर आयोजित करािी. 

८.३. प्रदश्णन ववस्हा
• प्रदश्गनासाठी डकती िारा लारेल, ती कशा पद्धतीची लारेल, मोकळ्ा पटारंणात केले तर डकती िारा लारेल, बंद हॉलमध् े

केले तर डकती िारा लारेल, या सि्ग बाबी ठरविण्ासाठी मुख् काया्गलयातील प्रदश्गन समन्वयक आपल्याशी संपक्ग  
साितील ताप्रमाण ेविस्ा करण्ात यािी. 

• प्रदश्गनाचे साडहत घेऊन येणाऱया टेम्ो / टक्बरोबर असणाऱया वक्ती ि पोस्टस्ग बरोबर येणारी टीम याचंी िम्गशाळेमध् े
डकंिा मंरल काया्गलयामध् ेविस्ा करण्ात यािी.

• जिल्ा अधिकाऱयानंा मूल्यिि्गन प्रदश्गनाबरोबर ताचें अन् दसुरे कुठले प्रदश्गन ररिाियाचे असेल तर तासाठी आपल्या 
प्रदश्गनलारतच ररकामी िारा उपलब्ध करून देण्ाची विस्ा आपण करण.े त ेप्रदश्गन उरे करण्ाची िबाबदारी ता 
विराराच्ा अधिकाऱयाचंी असेल याची खात्री करून घेण.े िणेकेरून णशक्षण विराराची सुरु असलेली चारंली कामे 
िनतसेमोर ठेिता येण ेसोपे िाईल.

• मेळावाच्ा डठकाणी पोस्टर प्रदश्गनाची उरारणी करण्ासाठी मुख् काया्गलयामध् ेप्रदश्गन समन्वयक वनयकु्त करण्ात 
आले आहेत. प्रदश्गनाचे साडहत प्रदश्गन स्ळापयांत पोहचविण्ाचे काम ि त ेउरे करण्ाचे काम एका टीमकडे तसेच ता 
प्रदश्गनामध् ेपोस्टर चचटकविण्ाचे काम दसुऱया टीमकडे अशा दोन िेरिेरळ्ा टीम तयार करण्ात आल्या आहते. मुख् 
काया्गलयातील प्रदश्गन समन्वयक या सि्ग बाबीचंा आपणाशी समन्वय सािणार आहते.

• मेळावाच्ा डदिशी सकाळी ९.३० िािता प्रदश्गनाचा उदघाटन काय्गक्रम कराियाचा आह.े यासाठी योग्य ता अधिकाऱयानंा 
वनमंत्रण देऊन ताचं्ा हस्त ेप्रदश्गनाचे उदघाटन करण्ाचे वनयोिन करािे. 

• प्रदश्गनच्ा रेटिर एक ररबीन बािंनू प्रदश्गनाचे उदघाटन कराियाचे आह.े तासाठी इतर कुठलीही िेरळी विस्ा करण्ाची 
आिश्यकता नाही.

• िर प्रदश्गन कुठल्या हॉलमध् ेअसेल तर आपल्याला पोस्टस्ग लटकािण्ासाठी हुक बसविण्ाची विस्ा लारणार आह,े 
या ववतररक्त इतर कुठल्याही विस्चेी आिश्यकता लारणार नाही.  

• िर प्रदश्गन मोकळ्ा मैदानात ररविण्ाचा वनण्गय घेण्ात आला तर तासाठी डकती चौ. फुटाचा ररकामा प्ॉट प्रदश्गनासाठी 
लारणार आह ेि या प्ॉटमध् ेप्रदश्गनाचे पोस्टस्ग लािण्ासाठी डकती बाय डकती चौ. फुटाचा मंडप टाकािा लारणार आह े
याची माडहती आपणास मुख् काया्गलयातनू ममळेल. ह्ाचा लेआऊट मुख् काया्गलयातनू नमुन्ासाठी तयार करण्ात आला 
आह.े िर त े डडझाईन आपल्या िारेिर सूट होत असेल तर ता पद्धतीने मंडप उरारािा लारणार आह.े अन््ा मुख् 
काया्गलयातून आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या ररकाम्ा प्ॉटिर मंडप टाकण्ाचे डा्ईॅंर मुख् काया्गलयातनू तयार करून 
आपणास पाठविण्ात येईल. ताप्रमाणे मंडपाची उरारणी करणे आिश्यक आहे. 

• सदर प्रदश्गन ज्या डदिशी जिल्ा मेळािा ज्या जिल्हात आयोजित करण्ात येणार असेल ता डदिशी या प्रदश्गनाचे उदघाटन 
करण्ात येईल ि तीन डदिस ह ेप्रदश्गन सि्गसामान् िनता, जिल्हातील सि्ग णशक्षणप्रमेी, णशक्षण संस्ा प्रमुख, णशक्षक, 
मुख्ाध्ापक, विद्ा्डी, पालक, पत्रकार इतादी सिाांसाठी खुले असणार आह.े वतसऱया डदिशी संध्ाकाळी ५.०० िािता 
प्रदश्गन पूण्ग होईल. 

• या प्रदश्गनाची माडहती िनतपेयांत पोहोचविण्ासाठी आपण विविि प्रसार माध्मादं्ारे याचा प्रचार प्रसार करािा.
• जिल्हाच्ा डठकाणच्ा सि्ग शासकीय ि खािरी णशक्षण संस्ाचें विश्स्त, णशक्षक, विद्ा्डी यानंाही या प्रदश्गनाचे वनमंत्रण 

द्ािे. 
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८.४. रोिन ववस्हा
• आपल्या जिल्हामिील शाळाचं्ा संख्ानुसार जिल्ा मेळावासाठी एकूण डकती लोक उपस्स्त राहू शकतील याची यादी 

आपणास मुख् काया्गलयातनू ममळणार आह.े ताच बरोबर महत्वाचे स्ावनक, णशक्षण क्षते्रातील तसेच समािाचे डकती 
लोक उपस्स्त राहू शकतील याचा अदंाि आपणास घ्ाियाचा आह,े ता दृष्ीने इतक्या सि्ग लोकासंाठी खालीलप्रमाण े
डदिसररासाठी विस्ा कराियाची आह.े 

• जिल्ा मेळािा सकाळी १० िािल्यापासून सायंकाळी ४ िािपेयांत सुरू असणार आह.े यासाठी सकाळी चहा-नाश्ा, 
दपुारी साि ेरोिन ि संध्ाकाळी हायटी अशी विस्ा साध्ा पद्धतीने करण्ात यािी.

• श्री शावंतलाल मुथ्ा ि ताचं्ासोबत असणारी टीम ह्ाचंी राहण्ाची विस्ा करण.े 

८.५.  सव्ण संबंधिि शहासकीय यंत्ररेबरोबर कम्तुनकेशन
• एसएमएफ जिल्ा प्रमुख ि एसएमएफचे जिल्ा मास्टर ट्ेनर यानंी मुख् काय्गकारी अधिकारी ि जिल्ा णशक्षणाधिकारी 

यानंा प्रतक्ष रेटून ताचं्ा जिल्हाची िी तारीख वनजचित झालेली आहे ता संदरा्गत ताचंी संमती घेण,े काय्गक्रम होईपयांत 
ताचं्ा संपका्गमध् ेराहण.े

• जिल्ा पररषद मुख् काय्गकारी अधिकारी, जिल्ा णशक्षणाधिकारी ि जिल्ा उपणशक्षणाधिकारी याचं्ाशी सातताने समन्वय 
राखण.े 

• जिल्ा मेळावासाठी लारणारा हॉल वनजचित करून मा. जिल्ाधिकारी डकंिा मुख् काय्गकारी अधिकारी याचं्ाशी संपक्ग  
सािनू ताचंी परिानरी घेण्ात यािी.  

• प्रदश्गनासाठी लारणारा हॉल डकंिा प्ॉट वनजचित करून मा. जिल्ाधिकारी डकंिा मुख् काय्गकारी अधिकारी याचं्ाशी संपक्ग  
सािनू ताचंी परिानरी घेण्ात यािी.

• जिल्ा मेळावाचा १०.०० ते ४.०० या संपूण्ग काय्गक्रमाचे पॅ्वनरं, िेळेची विरारणी, िेरिेरळ्ा  सत्राचें वनयोिन इतादी 
बाबी मुख् काय्गकारी अधिकारी ि जिल्ा णशक्षणाधिकारी याचेंबरोबर बसून वनजचित कराियाच्ा आहते. तसेच शासनाचा 
िास्तीत िास्त सक्रीय सहरार या जिल्ा मेळावामध् ेकरून घेण ेआिश्यक आहे.  

• प्रतेक जिल्हातील णशक्षकाकंडून ६ िेरिेरळ्ा विषयािंरती २-२ ममवनटाचं्ा १००० छोट्ा व्हिडीओ क्लिप्स बनिनू ता 
जिल्हाच्ा मास्टर ट्ेनर याचं्ाकडे येणार आहते. जिल्ा णशक्षणाधिकाऱयाशंी चचा्ग करून ताचं्ाकडून काही अधिकारी 
घेऊन या क्लिप्स मिनू िेरिेरळ्ा विषयाच्ा तीन व्हिडीओ क्लिप्सची वनिड कराियाची आह.े यासाठी णशक्षणाधिकाऱयाचें 
सहकाय्ग घ्ािे.

• िर णशक्षणाधिकाऱयाकंडे व्हिडीओ क्लिपच्ा या कामासाठी आिश्यक मनुष्बळ उपलब्ध नसेल तर आपल्या शहरातील 
कोणताही खािरी शाळाचें यासाठी सहकाय्ग घ्ािे ि MT याचं्ाशी ताचंा संपक्ग  करून द्ािा.

• आपल्या जिल्हातील तालुक्याचं्ा TC कडून ताचं्ा ताचं्ा तालुक्यातील कोणकोणता बाबीचंा जिल्ा मेळावात 
उपयोर कराियाचा आह ेयाची पूण्ग माडहती  ता जिल्हाच्ा मास्टर ट्ेनरकडे असणार आह.े आपल्या जिल्ा मेळावाच्ा 
आयोिनासाठी यापैकी कोणकोणता बाबीचंा उपयोर करून घ्ाियाच्ा आह े यासाठी जिल्ा णशक्षणाधिकारी, मुख् 
काय्गकारी ि मास्टर ट्ेनर याचंी एकद्त्रत बठैक घडिनू आणण.े 

• मेळावाच्ा डदिसरराच्ा काय्गक्रमासाठी, िेरिेरळ्ा सत्रासंाठी ि सत्ारासाठी कोणकोणता अधिकाऱयाचंी नािे समाविष् 
कराियाची आह ेयाबाबत सविस्तर चचा्ग करण.े

• काय्गक्रमास येणाऱया णशक्षक, प्ररेक, मुख्ाध्ापक, कें द्रप्रमुख रट णशक्षणाधिकारी याचंी माडहती मास्टर ट्ेनर याचं्ाकडे येणार 
आह.े जिल्ा णशक्षणाधिकाऱयाचं्ा माध्माने मेळावात येणाऱया िरील सि्ग प्रकारच्ा वक्तीचंी यादी ममळविण्ासंदरा्गत 
वनयोिन करणे. 
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८.६. जशक्षर तवरहाग सोडून इिर तवरहागहाशंरी कम्तुनकेशन
• प्रतेक जिल्हामध् ेकाय्गक्रमासाठी बोलाविण्ाच्ा विणशठि वक्तीचंी यादी जिल्ा प्रमुखानंी तयार करून तानंा वनमंत्रण 

देण.े
• आपल्या जिल्हामध् ेज्या खािरी संस्ाचं्ा प्रा्ममक शाळाचें नेटिक्ग  असेल अशा संस्ाचें विश्स्त, संचालक, मुख्ाध्ापक 

या सिाांना खास वनमंत्रण देण्ात यािे. 
• आपल्या ितीने आपल्या जिल्हाच्ा डठकाणच्ा सरकारी अ्िा खािरी शाळा, कॉलेि, इतर शैक्षणणक संस्ा यानंा सदर 

प्रदश्गन पाहण्ासाठी खास वनमंत्रण देण्ात यािे ि ताचं्ा मॅनेिमेंटनी ताचं्ा नोटीस बोड्गिर ह ेवनमंत्रण लािनू आपल्या 
विद्ार्ाांना ह ेप्रदश्गन पाहण्ासाठी प्रोत्साहन द्ािे, अशाप्रकारची यंत्रणा राबिािी.

• जिल्हाचे पालकमंत्री, सि्ग पक्षीय आमदार, खासदार यानंा रेटून तानंा वनजचित झालेल्या तारखेस अवत्ी म्हणनू येण्ाचे 
वनमंत्रण देण.े तानंा काय्गक्रमाला घेऊन येण्ाची िबाबदारी योग्य ता िररठि वक्तीकडे सोपविण.े

• समािातील महत्वाच्ा वक्तीनंा वनमंत्रण देण.े 

८.७. ममडडयहा कम्तुनकेशन
• प्रतेक जिल्हात पत्रकार पररषदेचे आयोिन करून काय्गक्रमाची माडहती देण.े 
• काय्गक्रमाच्ा ४ डदिस आिीपासून ित्गमानपत्रे ि चॅनेल्स ह्ानंा काय्गक्रमाची माडहती देण ेि त ेकसे प्रसारीत होईल ह ेपाहण.े
• काय्गक्रमाच्ा डदिशी पत्रकारानंा घेऊन येण्ाची िबाबदारी योग्य िररठि वक्तीनंा देऊन तानंा आणण्ाची, नाश्ा-िेिण 

याची विस्ा करण.े
• काय्गक्रम झाल्यानंतर सोशल ममडडया टीमच्ा सहकाया्गने प्रसेनोट तयार करून फोटोसह ती स्ावनक पत्रकारानंा देण.े
• सदर प्रदश्गन ह ेप्रतेक जिल्हातील शैक्षणणक काया्गच्ा दृष्ीने अतंत महत्वाचे आह.े हे प्रदश्गन संपूण्ग जिल्हातील लोकानंा 

पाहण्ासाठी खुले असणार आह.े तामुळे प्रदश्गन कशाचे आह ेि जिल्हातील लोकानंी ह ेप्रदश्गन पाहण्ासाठी का यािे याचे 
माडहतीपत्रक देण्ात येत आहे. सदर माडहती ित्गमानपत्राद्ारे संपूण्ग जिल्हाला होण ेआिश्यक आहे. 

10
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९) महास्टर टट्रेनरच्हा (MT) िबहाबदहाऱयहा:
१. एसएमएफच्ा जिल्ा प्रमुखानंा ज्या िबाबदाऱया मुख् काया्गलयातनू देण्ात आल्या आहते ता सि्ग िबाबदाऱया 

एकरत्रतररता पार पाडण्ाची िबाबदारी एसएमएफ जिल्ा प्रमुख ि मास्टर ट्ेनर या दोघाचंी ममळून आहे.
२. जिल्ा मास्टर ट्ेनरने जिल्ा णशक्षणाधिकाऱयाना रेटून जिल्हातनू आलेल्या सि्ग विषयाच्ा क्लिप्स पाहण्ासाठी ि 

तातनू प्रतेक विषयाच्ा पडहल्या तीन क्लिप्सची वनिड करण्ासाठी ताचं्ा काही अधिकाऱयािंर ही िबाबदारी देऊ 
शकतात का? याची विचारणा करून या कामी तानंा सहकाय्ग करण.े वनिडलेली  क्लिप पडहल्या पाच विषयासाठी दोन 
ममवनटे ि सहावा विषयासाठी ३ ममवनटापंेक्षा िास्त असता कामा नये. िर जिल्ा णशक्षणाधिकाऱयाकंडे या कामासाठी 
मनुष्बळ कमी असेल तर एसएमएफ जिल्ा प्रमुखाचं्ा माध्माने शहरातील इतर खािरी शाळातंील णशक्षकाचं्ा 
माफ्ग त ह ेकाम करून घेण.े

३. सि्ग TC ना क्लिप्सचे टारतेट देण्ात आले आह ेत ेपूण्ग करण्ासाठी TC चा पाठपुरािा करणे, आिश्यकता िाटल्यास 
जिल्ा णशक्षणाधिकाऱयामंाफ्ग त सि्ग मुख्ाध्ापक ि णशक्षकानंा तशा सूचना देण्ास सारंण.े

४. आपल्या जिल्हातील ज्या १८ क्लिप्स मेळावात दाखविण्ासाठी वनिड करण्ात आलेल्या असतील ताचंी यादी तयार 
करून, तानुसार ताचं्ा नािाची सर्टडफकेटस काय्गक्रमाच्ापूिडी मुख् काया्गलयाच्ा वप्रटंीरं ि डडझाईन विराराकडून 
सॉफ्ट कॉपीमि ेमारिनू घेऊन, ताचं्ा वप्रटंस् काढून तयार ठेिण ेि काय्गक्रमाच्ा िेळी से्टििरती ती वितरीत करण्ाची 
विस्ा करण.े 

५. आलेल्या सि्ग क्लिप्स मुख् काया्गलयातील प्रोग्ाम मॅनेिमेंट विराराकडे पाठविण्ात यावात.
६. मुख् काया्गलयातून TC साठी ज्या िबाबदाऱया डदलेल्या आहते, ता आपल्या जिल्हातील TC च्ा माफ्ग त पूण्ग करून 

घेण्ाची िबाबदारी मास्टर ट्ेनर ची असेल. यासाठी जिल्हातील TC ना आपण सि्गप्रकारचे सहकाय्ग कराियाचे आह.े 
७. आपापल्या जिल्हामध् े मूल्यिि्गन संदरा्गतील रेल्या चार िषा्गतील ज्या महत्वपूण्ग यशोरा्ा, िैणशष्ठ्यपूण्ग घटना, 

पालकाचं्ा विशेष प्रवतडक्रया, ज्या TC च्ा माध्माने आलेल्या असतील, अशा सि्ग बाबी जिल्ा णशक्षणाधिकाऱयाचं्ा 
समोर ठेिावात. यापैकी कोणता बाबी मेळावाच्ा काय्गक्रमात समाविष् कराियाच्ा आहते यासाठी ताचंी मान्ता 
घेऊन काय्गक्रमामध् ेताचंा  अतंरा्गि करण्ासाठी एसएमएफ जिल्ा प्रमुखानंा सूचना द्ावात.

८. जिल्हाच्ा डठकाणी असणाऱया शाळामंध् ेघटनात्मक मूल्याचें णशक्षण, विद्ा्डी योग्य पद्धतीने घेत असल्याचे ि ताचं्ात 
सकारात्मक पररणाम होत असणारे फलक तयार करून िर ता डदिशी मूल्यिि्गन प्ररात फेरी, प्नाट् इतादी 
जिल्हाच्ा डठकाणी आयोजित करण्ाचा प्रय�न करण ेि ताचे वनयोिन करणे.

९. काय्गक्रमासाठी योग्य ता परिानग्या घेण.े
१०. जिल्ा मेळािा माडहतीपत्रक, डदिसरराची काय्गक्रम परत्रका, "माझ्ा मनातले मूल्यिि्गन" पुस्तक, या सि्ग बाबीचें 
  एकरत्रत डकट काय्गक्रमाचे िेळी मुख् अवत्ी ि पत्रकार यानंा देण्ासाठी तयार ठेिण.े
११. जिल्ा मेळावाच्ा बाहरे स्ारतकक्ष उरारण्ात यािा. ता डठकाणी येणाऱया सि्ग णशक्षक ि अधिकाऱयाचें रजिस्ट्ेशन 

करण्ात  यािे. 
१२. प्रदश्गनामध् ेि मेळावामध् ेतीन-चार डठकाणी अणरप्राय नोदंविण्ासाठी "सिशेन्स बॉक्स" तयार करून ठेिण्ात 

यािेत.

१३. मुख् काया्गलयाच्ा प्रोग्ाम मॅनेिमेंट टीमशी सतत संपक्ग  ठेऊन तानंा प्रतेक विषयाबाबत अपडेट करण.े

१४. जिल्ा मेळावाच्ा दोन डदिस आिीपासून आपल्या जिल्हातील सि्ग TC ची मेळावाच्ा  काय्गक्रमच्ा आयोिना 
संदरा्गत ज्या ज्या िबाबदाऱया TC ना द्ाियाच्ा आहते यासाठी जिल्ा प्रमुखाबंरोबर बठैक आयोजित करण े ि 
िबाबदाऱयाचें िाटप करण.े
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१०) िहालुकहा को-ऑडडीनेटरच्हा (TC) िबहाबदहाऱयहा:
१. मुख् काया्गलयातफते  जिल्ा पररषदेच्ा प्रतेक णशक्षकापंयांत जिल्ा मेळािा माडहतीपत्रक देण्ाची विस्ा करण.े
२. प्रतेक तालुक्यामिील जिल्ापररषदेचे सि्ग णशक्षक, मुख्ाध्ापक, कें द्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, रट णशक्षणाधिकारी  

या सिाांच्ा, नाि, पद, शाळा ि मोबाईल नंबरसह याद्ा मुख् काया्गलयाला विणशष् नमुन्ामध् े(रुरल फॉमॅ्गट) मध् े
शेअर करण.े  

३. िरील सि्ग प्रकारचे Whats App Group अद्याित तयार करून ठेिण.े
४. आपल्या जिल्हामध् े होणाऱया काय्गक्रमात आपल्या तालुक्याचा कोणता प्रकारचा सहरार असू शकतो यािर 

आपापल्या तालुक्यातील सि्ग पातळीिरच्ा लोकाशंी विस्ततृ विचार विवनमय करण.े
५. आिाहनामध् े नमूद केलेल्या विविि मुद्ापंैकी कोणकोणत े मुदेि आपल्या तालुक्यातील शाळानंा लारू होतात डकंिा 

तापैकी कोणता मुद्ािर शाळेचे सादरीकरण होऊ शकते याचा अदंाि घेण.े 
६. आपल्या जिल्हातील प्रदश्गनामध् ेआपल्या तालुक्यातील कोणता शाळा सहरारी होऊ शकतील का? याचा विचार 

करण.े
७. व्हिडडओ क्लिप बनविण्ाच्ा सूचना या प्रतेक शाळा ि णशक्षक याचं्ापयांत पोहोचविण.े
८. या सिाांचा पाठपुरािा करून प्रतेक विषयािर िास्तीत िास्त व्हिडडओ क्लिप्स कशा बनिनू घेतल्या िातील यासाठी 

प्रय�न करण.े
९. व्हिडडओ क्लिप बनविताना णशक्षकाचं्ा ज्या काही अडीअडचणी येतील ताचें वनराकरण करण.े
१०. उतृ्ष् णशक्षक अ्िा कें द्र प्रमुखानंा व्हिडडओ क्लिप बनविण्ासाठी प्रोत्साडहत करणे.
११. Whats App ग्ुपिर येणाऱया प्रतेक व्हिडडओ क्लिपची िेळ तपासून घेऊन व्हिडडओ क्लिप मोठी असल्यास 

णशक्षकाशंी संपक्ग  करून ती व्हिडडओ क्लिप छोटी करून परत मारविणे.
१२. व्हिडडओ क्लिप सिा््ग ा्गने बरोबर डदसत ेआहे का हे चेक करण.े
१३. प्रतेक तालुक्यातून सि्ग विषय ममळून कमीत कमी १०० व्हिडडओ क्लिप्स तयार करून घेण्ाचे टारतेट TC ना देण्ात 

येईल. यामध् ेप्रतेक विषयाचं्ा डकमान १५ व्हिडडओ क्लिप्स असतील याची खबरदारी घ्ािी.
१४. सि्गच तालुक्यात TC उतृ्ष् काय्ग करीत आहते. या व्हिडडओ क्लिपच्ा काया्गसाठी सुद्धा ज्या पाच तालुक्यातून सिा्गत 

िास्त व्हिडडओ क्लिप्स येतील अशा पाच TC चा विशेष सन्ानपत्र देऊन रौरि करण्ात येईल.
१५. TC कडे आलेल्या सि्ग व्हिडडओ क्लिप्स तानंी ता जिल्हाच्ा इनचाि्ग मास्टर ट्ेनरकडे पाठिाियाच्ा आहते. तामिनू 

ज्या व्हिडडओ क्लिप्सची जिल्ा मेळावासाठी वनिड करण्ात आली आह,े अशा णशक्षकानंा ताबाबत सूचना देण ेि 
तानंा काय्गक्रमाचे वनमंत्रण देण्ाची िबाबदारी TC ची असेल. 

१६. आपल्या तालुक्यातनू जिल्ा मेळावासाठी प्ररेक, वनिडक णशक्षक, मुख्ाध्ापक, कें द्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी ि 
रट णशक्षणाधिकारी याचं्ापैकी डकती लोक उपस्स्त राहणार आहते याचा आढािा घेऊन मास्टर ट्ेनस्ग यानंा तशा सूचना 
देण्ात यावात. िणेकेरून विस्ा करण ेसोपे िाईल. तसेच ज्या व्हिडडओ क्लिप्सची वनिड झाली आह ेअसे डकती 
णशक्षक येणार आहते याची माडहती मास्टर ट्ेनस्गला TC कडून देण्ात येईल.

१७. ज्या णशक्षकाचं्ा व्हिडडओ क्लिप्सची वनिड झाली आह ेता णशक्षकाचंा सन्ान करण्ासाठी ताचं्ा संपूण्ग माडहतीचा 
तक्ता बनिनू मास्टर ट्ेनस्गना द्ािा.

१८. काय्गक्रमाच्ा आयोिनासाठी मुख् काया्गलयातफते  TC साठी ज्या िबाबदाऱया देण्ात येत आहते या िबाबदाऱयाबरोबरच 
एसएमएफ जिल्ा प्रमुख ि मास्टर ट्ेनर यानंी सोपविलेल्या सि्ग िबाबदाऱया पार पाडण.े  



13

११) मखु् कहायहा्णलयहािरील टरीमच्हा िबहाबदहाऱयहा:
११.१) शहातंिलहाल मुथ्हा कहायहा्णलय तवरहागहाच्हा िबहाबदहाऱयहा:
श्री. सत्यवहान झरेकर, सुहहिहा शेंडे्, सचचन गहाडे, सचचन वहाळंूिकर, बहाळहासहाहेब ठोबंरे

१. शासनाकडून दौऱयाच्ा संदरा्गत मंिरुी ममळविण.े
२. मा. मुख्मंत्री, शालेय णशक्षण मंत्री, णशक्षण सचचि, णशक्षण आयकु्त, SCERT Director ि शालेय णशक्षण संचालक 

यानंा दौऱयाचे वनमंत्रण देण.े 
३. णशक्षण आयकु्ताकडून सि्ग जिल्ा पररषद णशक्षक ि णशक्षणाधिकारी यानंा मेळावाच्ा आयोिना संदरा्गत सूचना 

देण्ासंदरा्गत प्रय�न करणे.
४. महाराष््ातील सि्ग जिल्ा पररषदेचे मुख् काय्गकारी अधिकारी ि जिल्ा णशक्षणाधिकारी याचें दोन िेरिेरळे 

Whats App Broadcast Group तयार करणे.
५. सि्ग मुख् काय्गकारी अधिकारी ि जिल्ा णशक्षणाधिकारी यानंा मुख् काया्गलयातनू पत्र देणे.
६. एसएमएफच्ा सि्ग राज्य, जिल्ा ि तालुका पदाधिकारी यानंा पत्र देण.े
७. एसएमएफच्ा महाराष््ातील काय्गकताांची पुण ेये् ेएक डदिसीय बठैक बोलविण.े
८. पत्रकारानंा देण्ासाठीचे डकट तयार करण.े 
९. प्रतेक जिल्हाचा डदिसरराचा मेळावासाठीचा कॉमन अिेंडा तयार करण.े
१०. मुख् काया्गलयामध् ेकोणकोणता वक्तीचंी वनयकु्ती कोणकोणता कामासाठी कराियाची ह ेवनजचित करणे.
११. माडहतीपत्रक, पॅम्प्टेस्, अहिाल इतादी बाबी तयार करण.े
१२. मुख् काया्गलयातनू दौऱयामध् ेसहरारी होणाऱया वक्ती ि ताचं्ा िबाबदाऱया वनजचित करण.े
१३. मुख् काया्गलयातील वक्तीचं्ा िाण्ा-येण्ाची, राहण्ाची, िेिणाची विस्ा वनजचित करण.े
१४."माझ्ा मनातले मूल्यिि्गन" या पुस्तकाच्ा प्रती मुख् अवत्ीनंा स्ारताच्ा िेळी देण्ाची विस्ा करण.े 
१५. मुख् काया्गलयातनू सोशल मीडडयाच्ा टीमने कराियाच्ा कामाच्ा िेरळ्ा राईडलाईन्स तयार करण.े
१६. TC ना ज्या िबाबदाऱया द्ाियाच्ा आहते ता राईड लाईन्स तयार करून ता ताचं्ापयांत पोहोचविण.े
१७. श्री. शावंतलाल मुथ्ा यानंी कोणकोणता जिल्हाचंा दौरा कराियाचा आह ेह ेसामंरतल्यानंतर ज्या डठकाणी काय्गक्रम 

होणार आह,े ता एका जिल्हापासून दसु-या जिल्हापयांतचे अतंर, िाण्ासाठी लारणारा िेळ ह ेसि्ग लक्षात घेऊन 
श्री. शातंीलाल मुथ्ा याचं्ाबरोबर ता जिल्हाच्ा दौ-याची सविस्तर आखणी करणे. 

१८. ही आखणी करीत असताना ता डठकाणी काय्गक्रम होऊ शकतो की नाही ह ेपाहाण.े म्हणिचे  सुट्ी/ सणिार / काही 
इतर महत्ताच्ा डदिसामंुळे ताडदिशी काय्गक्रमास काही अडचण येत असेल तर त ेलक्षात घेऊन िार, तारीख ि िेळ 
याचे वनयोिन करणे/ बदलण.े 

१९. ज्या ज्या जिल्हात काय्गक्रम आह,े ताच्ा एक डदिस आिी ता ता जिल्हातील प्रिासाचे वनयोिन (Travel Plan) 
श्री. शावंतलाल मुथ्ा यानंा Whats App िर पाठविण.े

२०. मूल्यिि्गन जिल्ा मेळावाची मुख् काया्गलयातनू िेरिेरळ्ा विरारामाफ्ग त होणारी सि्ग कायते एकाच िेळी सिाांना 
समिािीत या दृष्ीकोनातनू "MV HO Tour 2020" हा Whats App Group बनविण्ात येणार आहे.

२१. प्रतेक जिल्हाचे जिल्ा णशक्षणाधिकारी ि एसएमएफ जिल्ाप्रमुख या दोघाशंी संपक्ग  ठेऊन दोघाचं्ा सहमतीने ता 
जिल्हाचा डदिसरराच्ा काय्गक्रमाचा विस्ततृ अिेंडा वनजचित करणे. 
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११.२) प्रोग्हाम मॅनेिमेंट तवरहाग   
सोनहालरी पोवहार, शम्री लहाक्रहा, सचचन वहाळंूिकर, बहाळहासहाहेब ठोबंरे
एसएमएफ मुख् काया्गलयातनू संपूण्ग काय्गक्रमाचे वनयोिन, देखरेख, काय्गिाही आणण अहिाल (Planning, Monitoring, 
Execution & Reporting) या सि्ग बाबीसंाठी प्रोग्ाम मॅनेिर िबाबदार राहील. ह ेसि्ग करण्ासाठी ताचं्ािर खालील 
िबाबदा-या असतील.

१. प्रतेक जिल्हामिील तालुकावनहाय णशक्षक, कें द्रप्रमुख, मुख्ाध्ापक, रट णशक्षणाधिकारी, DIECPD टीम ि 
जिल्ा णशक्षणाधिकारी या सिाांच्ा नाि, पद, शाळा, रािं, तालुका, जिल्ा ि मोबाईल नं. यासहीत याद्ा तयार करण.े

२. ज्या णशक्षक / प्ररेक / कें द्रप्रमुख / मुख्ाध्ापक याचं्ाकडून अनुरि क्ालेख ि पोस्टस्ग मुख् काया्गलयात ममळाले 
आहते ताचं्ा दोन िेरिेरळ्ा  नाि, पद, शाळा, राि, तालुका, जिल्ा ि मोबाईल नं. यासहीत याद्ा तयार करण.े

३. राज्य शासन डकंिा SECERT याचं्ा माध्माने या काय्गक्रमासाठी काढण्ात आलेले पत्र, वनमंत्रण अ्िा आदेश ह े
शेिटच्ा घटकापयांत पोहोचविण.े

४. प्रतेक जिल्हातील ित्गमानपत्राचं्ा प्रवतवनिीचें नाि, फोन नंबर तसेच इमेल आयडीसह प्रतेक जिल्हानुसार ती यादी 
आपल्याकडे तयार करून ठेिण ेि सोशल ममडडया विराराला देणे.

५. वनयोिनाप्रमाण ेज्या िबाबदा-या TC, MT ि एसएमएफ जिल्ा प्रमुख यानंा देण्ात आलेल्या आहते, तानुसार 
संबंधित टीमकडून काम करून घेण ेि तानंा िरूर असेल तेंहिा मार्गदश्गन करणे. 

६. प्रतेक जिल्हाच्ा दौऱयाच्ा एक आठिडा आिीपासून ता जिल्हाचे जिल्ा णशक्षणाधिकारी, मास्टर ट्ेनर ि एसएमएफ 
जिल्ा प्रमुख याचं्ाशी फोनिर संपक्ग  सािनू प्रतेक रोष् पॅ्वनरंप्रमाण ेसुरू आह े डक नाही याची खातरिमा करून 
ताचं्ा अडीअडचणीचें वनरसन करणे. आिश्यकता रासल्यास SCERT कडून फोन करविण.े

७. जिल्हाच्ा संबंधित वनमंडत्रतानंा वनमंत्रण पोहचले आहे याची खातरिमा TC कडून करून घेणे.

८. मुख् काया्गलयाच्ा सोशल ममडडया विराराकडून ज्या विविि Whats App पोस्ट तयार करण्ात आलेल्या असतील 
ता TC/MT द्ारे िेळोिेळी शेिटच्ा घटकापयांत पोहचविण्ाची विस्ा करण.े

९. डफल्डिरून येणाऱया बातम्ा, फोटो, व्हिडडओ, प्रसेकडटंर इतादी सि्ग माडहती मुख् काया्गलयातील सोशल ममडडया 
विराराला ममळेल याची विस्ा करणे.

१०. कुठल्याही जिल्हामध् ेिर काही महत्वाचा प्रश्न डकंिा मोठी अडचण वनमा्गण झाल्यास, ती िर शासनाच्ा संदरा्गतील 
असेल तर डायरेटि SCERT शी संपक्ग  करून सोडविण.े तसेच िर ती काय्गक्रमाच्ा संदरा्गतील असेल शावंतलाल मुथ्ा 
काया्गलय विरारास कळविण.े

११. मुख् काया्गलयातफते  सि्ग णशक्षकानंा एक मूल्यिि्गन प्रणशक्षणाचे सर्टडफकेट द्ाियाचे आह ेताचा नमुना तयार करून 
तास SECERT ची मान्ता घेण.े याचे डडझाईन तयार करून घेणे ि प्रतेक णशक्षकापयांत ह ेWhats App द्ारे 
पोहोचविण.े

१२. ज्या णशक्षकानंी पोस्टस्ग ि अनुरि लेख मुख् काया्गलयास पाठविलेले आहेत तानंा सन्ानपत्र देण्ात येणार आह ेताचे 
डडझाईन तयार करून घेणे

१३.  ज्या पाच तालुक्यातनू सिा्गत िास्त व्हिडडओ क्लिप्स येतील अशा पाच TC चा विशेष सन्ानपत्र देऊन रौरि करण्ात 
येईल. ता सन्ानपत्राचें डडझाईन तयार करून घेणे.

१४. ज्या प्ररेकाचें सन्ान होणे बाकी आहते, अशा सि्ग प्ररेकाचें सर्टडफकेट तयार करून घेऊन ताचं्ापयांत पोहोचविण.े



15

१५ प्रतेक TC कडे व्हिडडओि दररोि कशा  पद्धतीने येत आहेत याचे मुख् काया्गलयातनू मॉवनटररंर करण.े

१६. प्रतेक जिल्हातल्या TC कडचे व्हिडडओि रोिच्ा रोि मास्टर टे्नरकडे िाण्ाचे मॉवनटररंर करण.े

१७. TC च्ा कामाचंा पाठपुरािा करण.े

१८. मुख् काया्गलयामध् े"MV HO Tour 2020" या बनविलेल्या Whats App ग्ुपमध् ेज्या ज्या पोस्ट ज्यानंी 
टाकलेल्या असतील ता समिनू घेण.े आपल्या विराराच्ा संबंधित पोस्टची योग्य ती दखल घेण ेि पुढील काय्गिाही 
करण.े

१९. मुख् काया्गलयामध् े"MV HO Tour 2020" या बनविलेल्या Whats App ग्ुपमध् ेज्या ज्या पोस्ट आपल्याला 
टाकाियाच्ा आहते ता िेळोिेळी टाकण.े यामध् ेTC, MT अ्िा एसएमएफ जिल्ा प्रमुख याचं्ाकडून आलेल्या 
महत्ताच्ा बातम्ा, फोटो, प्रसेकडटंर, घडामोडी इतादी या ग्ुपमध् े पोस्ट करण.े िर आपल्याला यािर कोणी 
स्पेधसडफक अकॅ्शन/काय्गिाही करािी असे िाटत असेल तर तानंा तशी िैयक्क्तक कल्पना देण.े

२०. प्रतेक जिल्हामध् ेकाय्गक्रमाच्ा दरम्ान पोस्टस्ग, बॅनस्ग, बॅकडॉ्प्स अ्िा इतर काही वप्रटं करण्ाच्ा बाबी असतील 
तर ता वप्रटं ि डडझाईन विराराकडून तयार करून संबंधिताना देण.े

२१. मुख् काया्गलयातनू प्रतेक णशक्षक ि इतर घटकापयांत पोहोचविण्ासाठी माडहतीपत्रक छापण्ात आले आह.े ते प्रतेक 
TC कडे पाठिनू ताचं्ा माफ्ग त वितरणाची विस्ा करण.े

२२. प्रतेक जिल्हाचा दौरा सुरु होण्ाआिी ता ता जिल्हाची मूल्यिि्गनच्ा माडहतीची फाईल तयार करण ेि ता ता 
जिल्हाचंा दौरा सुरु होण्ा आिी श्री. झरेकर याचं्ाकडे देण.े

२३. माडहतीच्ा फाईलमध् े ता जिल्हातील एकूण शाळा, णशक्षक, मूल्यिि्गन किी सुरु झाले, ता जिल्हातील काही 
िैणशष्ट, यशोरा्ा इतादी माडहती असािी.

२४. मूल्यिि्गन मोबईल अपॅ चा िास्तीत िास्त िापर या चार मडहन्ामध् ेकसा करण्ात येईल याबदिल विचार विवनमय 
करून योग्य त ेवनण्गय घेण.े 

२५. मूल्यिि्गनची काही िेरिेरळ्ा प्रकरची रीते मंडप ि प्रदश्गनाच्ा डठकाणी सुरु ठेिण्ासाठीची विस्ा करण.े

 ११.३) पप्रटंरीगं आजर डडझहाइतनगं तवरहाग  
सपनहा धसगं, संिय पोलिवर, स्हािरी पहाधे्, मयरुरी कहाबंळे, रहाग्णव गहायकवहाड, रेरकुहा सहाखरे 

१. "मूल्यिि्गन जिल्ा मेळािा" पूि्गतयारी पुस्स्तका डडझाइवनरं ि वप्रटंीरं करण.े

२. मुख् काया्गलयातनू पोस्टस्ग, बॅनस्ग, बॅकडॉ्प्स अ्िा इतर वप्रटं कराियाच्ा रोष्ीचें डडझाइवनरं ि वप्रटंीरं करण.े

३. माडहतीपत्रक डडझाइवनरं ि वप्रटंीरं करण.े

४. मुख् काया्गलयातफते  सि्ग णशक्षकानंा एक मूल्यिि्गन प्रणशक्षणाचे सर्टडफकेट द्ाियाचे आहे याचे डडझाईन तयार करण.े

५. ज्या प्ररेकाचें सन्ान होणे बाकी आहते, अशा सि्ग प्ररेकासंाठीची सर्टडफकेटस आिीच्ा डडझाईननुसार तयार करणे.

६. ज्या णशक्षकानंी पोस्टस्ग ि अनुरि लेख मुख् काया्गलयास पाठविलेले आहेत तानंा सन्ानपत्र देण्ात येणार आह ेताचे 
डडझाइवनरं ि वप्रटंीरं करण.े

७. ज्या पाच तालुक्यातनू सिा्गत िास्त व्हिडडओ क्लिप्स येतील अशा पाच TC चा विशेष सन्ानपत्र देऊन रौरि करण्ात 
येईल. ता सन्ानपत्राचें डडझाईन तयार करण.े

८. एसएमएफ जिल्ा प्रमुखानंा ताचं्ा जिल्हामध् ेकाय्गक्रमाच्ा आयोिनासंदरा्गत ि ेसहकाय्ग लारेल त ेप्रदान करण/े 
पाठिण.े
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११.४) प्रदश्णन तवरहाग
सपनहा धसगं, संिय पोलिवर, स्हािरी पहाधे्, रेरकुहा सहाखरे
A) डडझहाईतनगं व पप्रटंरीगं प्रदश्णन पोस्टस्ण :

१. महाराष््ातनू आलेल्या ४००० पोस्टस्गचे एकत्रीकरण करण.े
२. जिल्ािार विरारणी करणे.
३. एक राज्यस्तरीय प्रदश्गन तयार करण्ात येईल. तामध् ेप्रतेक जिल्हासाठी एक िेरळा स्टॉल उरा करण्ात येईल. 

या स्टॉलमध् ेबसतील एिढी पोस्टस्ग प्रतेक जिल्हाच्ा आलेल्या पोस्टस्गमिनू वनिडायची आहते ि ता जिल्हाची 
राडहलेली पोस्टस्ग ही फक्त ताचं्ा ताचं्ा जिल्हामध् ेदाखविण्ासाठी ताचंा िेरळा स्टॉल असणार आह.े हा स्टॉल 
फक्त ताचं्ा जिल्हापुरताच राहील.

४. प्रतेक जिल्हाच्ा आलेल्या पोस्टरमिनू राज्यस्तरीय प्रदश्गनासाठी उतृ्ठि दिा्गची पोस्टस्गच वनिडावित.
५. राज्यस्तरीय पोस्टस्ग स्टॉलसाठीचे डडझाईन तयार झाल्यानंतर त े वप्रटंीरं करण्ाची ि मंडपामध् े ताची लािण्ाची 

विस्ा कशी कराियची याची पद्धत वनजचित करण.े
६. प्रतेक जिल्हाच्ा डठकाणी तीन डदिस प्रदश्गन सुरु असणार आह.े दौऱयामध् ेप्रतेक आठिड्ात तीन-चार जिल् े

लारोपाठ समाविष् केले िाणार आहते. तामुळे प्रदश्गनाचे डकती सेट तयार करून ठेिािे लारतील याचा विचार विवनमय 
करून वनण्गय घेण.े

७. तसेच प्रतेक जिल्हाचे िेरळे पोस्टस्ग आहते ताचा िेरळा स्टॉल लािण्ाचा वनण्गय घेण.े (जिल्ािार आलेल्या पोस्टस्गची 
संख्ा ि फाईल्स िेरळ्ा उपलब्ध आहते)

८. या राज्यस्तरीय प्रदश्गनाचे पॅडकंर सुटसुटीत पद्धतीने कसे होईल याचे पया्गय शोिण.े
९. प्रदश्गनाची सि्ग पोस्टस्ग, मटेरीअल ि पॅडकंरचे िेरळे बिटे तयार करून त ेमंिरू करून घेण.े
१०. जिल्ास्तरीय प्रदश्गने एका िेळी एकाच जिल्हात लारणार असल्यामुळे तािरती पुन्ा िेरळी वप्रटंीरंची आिश्यकता 

लारणार नाही. परंत ुराज्यस्तरीय प्रदश्गन ह ेएका जिल्हातनू नंतर डकती जिल्हामध् ेपाठिता येऊ शकत ेि ते डकती 
प्रमाणात खराब होऊ शकत ेयाचा अदंाि घेण.े

११. काही कारणामंुळे काही पोस्टस्ग बसवितानाच खराब होत असतील तर तासाठी तत्ाळ िेरळी पया्गयी विस्ा  तयार 
करण्ात यािी.

१२. प्रतेक जिल्हाच्ा स्टॉलला ता जिल्हाच्ा नािाचे हडेडरं अवतशय विस्स्त असािे. 
१३. सिा्गत पडहला स्टॉल हा मूल्यिि्गन म्हणि ेकाय, ताची वाप्ी, Monitoring ि Impact Assessment या सि्ग 

बाबीचंा असेल. 
१४. सिा्गत शेिटचा स्टॉल हा उदू्ग माध्माच्ा पोस्टस्गसाठी असेल.
१५. संपूण्ग प्रदश्गनला आतमध् ेयेण्ाची कमान विस्स्तपण ेडडझाईन करण्ात यािी.
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B) प्रदश्णन उरहारररी :
अशोक पवहार, रेरकुहा सहाखरे

१. प्रतेक जिल्हामध् ेप्रदश्गनासाठी एक मंडप उरारण्ात येणार आह.े सदर प्रदश्गन ह ेएक राज्यस्तरीय प्रदश्गन असणार 
आह.े

२. प्रतेक आठिड्ात ३-४ जिल्हात जिल्ास्तरीय मेळािे होणार आहेत ि ता प्रतेक जिल्हात मेळािा िरी एक डदिसाचा 
असला तरी प्रदश्गन तीन डदिसाचें असणार आह.े तामुळे राज्यस्तरीय प्रदश्गनाचे एकाच िेळी डकती सेट तयार करािे 
लारतील याचे वनयोिन करणे.

३.  एकाच िेळी एका टेम्ोमध् ेराज्यस्तरीय प्रदश्गनाचे डकती सेट बसू शकतील ि ताचे ििन, आकार डकती असेल ि याचा 
विचार करून िाहतकुीचे वनयोिन करणे. 

४. या संपूण्ग दौऱयाच्ा काय्गक्रमासाठी तीन मडहन्ाकररता राड्ाचा टेम्ो िापरू शकतो का याची शक्यता पडताळून पाहण े
अ्िा अन् कोणकोणत ेपया्गय असतील त ेशोिणे

५. या सि्ग प्रदश्गनाच्ा उरारणीसाठी, प्रदश्गन लािण्ासाठी ि काढण्ासाठी एकूण डकती मिरू लारू शकतील याचा अदंाि 
घेण.े

६. प्रतेक जिल्हामध् ेह ेआिश्यक मिरू कसे ममळू शकतील यासाठी जिल्ा प्रमुखाशंी चचा्ग करून वनण्गय घेण ेि या 
मिरुाकंडून हे काम करून घेण.े

७.  या संदरा्गतील िो खच्ग लारणार आह ेतासाठी अडॅहिासं मुख् काया्गलयातनू मंिरू करून घेणे. तो िापरण्ाची पद्धत ि 
ताचे बील सादर करण्ाची पद्धत श्री. कृष्ण मोहन याचेंकडून समिून घेण ेि तानंा िेळोिेळी बील सादर करणे.

८. प्रतेक जिल्ह मेळावामध् े एक िेरळे प्रदश्गनही ररविले िाणार आह.े या प्रदश्गनाचे उदघाटन पडहल्या डदिशी 
म्हणिचे मेळािा सुरु होण्ापूिडी करून नंतर दोन डदिस ता ता जिल्हातील णशक्षणप्रमेी वक्ती तसेच इतर सिाांनाच 
पाहण्ासाठी ते  खुले ठेिले िाणार आह.े ह ेप्रदश्गन मेळावाच्ा आदल्याडदिशी उरे कराियाचे असून ता दृष्ीने  
उ�िाटनाच्ापूिडी प्रदश्गन तयार ठेिण ेि तीन डदिस संपल्यानंतर त्वररत ते काढून लरेच दसुऱया जिल्ासाठी रिाना 
करण,े ह ेकाय्ग या संपूण्ग प्रदश्गनाच्ा प्रक्रीयेचे सिा्गत महत्वाचे काय्ग आह.े ही रोष् विचारात घेऊन पूण्ग काय्गक्रमाचे 
वनयोिन करणे. 

९. प्रतेक जिल्हाचे एसएमएफ जिल्ा प्रमुख ि MT याचं्ाशी प्र्मपासूनच संपका्गत राहून प्रदश्गनासाठी लारणारी 
िारा, मंडप, स्टॉल्स, मोक्याचे डठकाण इतादी बाबी संदरा्गत ताचं्ाशी सातताने संपक्ग  ठेिण.े 

१०. प्रतेक जिल्हात प्रदश्गनासाठी एकच साईिची िारा ममळेल ह ेशक्य होणार नाही. तामुळे िारेची लाबंी-रंुदी िरी कमी-
िास्त झाली तरी प्रदश्गनाची उरारणी चारंल्याच पद्धतीने होऊ शकेल ही बाब लक्षात ठेिनू तसे वनयोिन करािे. यासाठी 
मुख् काया्गलयामध् े३-४ प्रदश्गनाच्ा लेआऊटचे पया्गय तयार करण्ात आलेले आहते. त ेलेआऊट या पुस्स्तकेमध् े
िोडले आहते. याणशिाय इतर कुठल्याही िारेचा साईि मुख् काया्गलयात डदल्यास ताप्रमाण ेआपणास लेआऊट तयार 
करून देण्ात येईल.

११. प्रदश्गनासाठी होणारी रदडी लक्षात घेता प्रदश्गनाच्ा िेळी लोकानंा येण्ा-िाण्ासाठी, प्रदश्गन पाहण्ासाठी मोकळी 
िारा राहील या दृष्ीने वनयोिन करणे. 
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११.५) सोशल ममडडयहा तवरहाग 
रहाधिकहा िेरेदेसहाई, अजरजिि पहानसे, मयरुरी कहाबंळे, िगन्हा्, श्रीकहािं सूय्णवंशरी, रहाग्णव गहायकवहाड, सचचन वहाळंूिकर 
सोशल ममडडयाचे या दौऱयाच्ा संदरा्गतील काम सिा्गत िास्त महत्वाचे असणार आह.े तामुळे या काया्गची विरारणी ३ 
िेरिेरळ्ा विरारात करण्ात आली आह.े 

अ) दौरहा सुरू होण्हापूवडी करहावयहाचरी कहामे :
१. मुख् काया्गलयाच्ा प्रोग्ाम मॅनेिमेंट टीमकडून प्रतेक जिल्हातील णशक्षक, प्ररेक, मुख्ाध्ापक, कें द्रप्रमुख. रट 

णशक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी ि DIECPD प्राचाय्ग याचंी जिल्ािार फोन नंबरसह यादी हस्तरत करून घेणे.
२. मुख् काया्गलयामध् ेCEO बरोबर चचा्ग करून Bulk Whats App ि Bulk SMS या दोन्ी बाबतील पॅकेिसे खरेदी 

करण.े  
३. मूल्यिि्गन मोबाईल अपॅ चा यासाठी िास्तीत िास्त िापर करण.े
४. आपल्याला प्रतेक जिल्हातील णशक्षकानंा दौऱयाच्ा डकती डदिस आिीपासून Whats App / SMS द्ाियाचे आहते 

ि दौऱयाचे डकती Whats App /SMS आपण देण ेआिश्यक आह.े तामध् ेनेमकी कोणती माडहती आपण डदली 
पाडहि ेयाचा मास्टर पॅ्न तयार करून मंिरू करून घेण.े 

५. या मास्टर पॅ्न मध् ेमूल्यिि्गनची माडहती, आपल्या जिल्हाचे कहिरेि, जिल्हातील णशक्षकानंी ि इतरानंी घेतलेली 
मेहनत, तामुळे झालेले फायदे, ताचं्ा जिल्हातनू आपल्याकडे ललहून आलेले लेख ग्ुपमध् ेपाठविण ेडकंिा ताचं्ाकडून 
आलेले पोस्टस्ग ग्ुपमध् ेपाठविण ेया सि्ग बाबीचंा पडहल्या टप्प्ामध् ेसमािेश असेल. 

६. दसुऱया टप्प्ामध् े ताचं्ा जिल्हाच्ा दौऱयाची तारीख, दौऱयाचे स्रूप, ताचं्ाकडून असणाऱया अपेक्षा, व्हिडीओ 
बनविण्ाच्ा सूचना, मेळावाचे डठकाण, प्रदश्गनाचे डठकाण, दौऱयासाठी उपस्स्त अवत्ीचंी नािे, प्रदश्गनाची विस्ततृ 
माडहती इतादी बाबी ताचं्ाकडे पोहचविण्ात यावात. तसेच सिाांनी िास्तीत िास्त व्हिडीओ बनविण्ासाठी 
प्रोत्साडहत करणाऱया पोस्ट असावात. 

७. प्रतेक जिल्हामिील णशक्षकानंी व्हिडडओ क्लिप्स कशा बनविल्या पाडहिते यासाठी सूचना देणाऱया ताच्ा ट्ेवनरंचा 
एक व्हिडीओ मुख् काया्गलयात आपण तयार करून ग्ुपमध् ेपाठिािा.

८. प्रतेक जिल्हामध् ेमुख् काय्गकारी अधिकारी ि जिल्ा णशक्षणाधिकारी (प्रा्ममक) याचं्ामाफ्ग तही णशक्षकानंा योग्य त े 
मेसेि तयार करून, ताचं्ा मास्टर ट्ेनर माफ्ग त परिानग्या घेऊन नंतर त ेपोस्ट करािेत डकंिा ताचं्ा यंत्रणमेाफ्ग त पोस्ट 
करण्ास सारंण.े 

९. एसएमएफ जिल्ा प्रमुख ि मास्टर ट्ेनर याचं्ा संपका्गत राहून ता ता जिल्हातील महत्वाच्ा घडामोडी ता ता 
जिल्हातील णशक्षकापंयांत पोहचविण्ाची विस्ा करण.े

१०. मुख् काया्गलयामध् ेमूल्यिि्गन संदरा्गतील महाराष््ातील २०-२५ सके्सस स्टोरीि ऑडीओ व्हििुअलमध् ेतसेच काही 
स्टोरीि डॉक्युमेंटशन format मध् ेतयार आहते. ता पाहून आपल्या जिल्हामध् ेचारंल्या कॅपशनसह हिायरल 
करण.े 

११. एसएमएफ जिल्ा प्रमुखाचं्ाकडून ताचं्ा ताचं्ा जिल्हातील ितृपत्र ि चॅनल्स प्रवतवनिी आणण संपादक  याचं्ा नाि, 
राि, ितृ्पत्राचे नाि, जिल्ा ि इमेल आयडी इतादीसह यादी मारून घ्ािी ि प्रतेक जिल्हाचा ममडडयाचा िेरळा ग्ुप 
ि Database तयार करािा. या ममडडया प्रवतवनिीनंा Bulk Whats App ि Bulk SMS देऊ नयेत. ताचं्ासाठी 
जिल्ावनहाय ब्ॉडकास्ट ग्ुप तयार करून याद्ारे आिश्यक तेिढीच माडहती तानंा द्ािी. सदर माडहती अ्िा फोटो 
पाठविताना इमेलिर पाठिािी. तसेच या ग्ुपमध् ेअनेक प्रश्न विचारले िातील ताचें वनरसन त्वररत करता येईल याची 
खबरदारी घ्ािी. 

१२. प्रतेक जिल्हातील झालेल्या काय्गक्रमाची अवतशय चारंली बातमी फोटोसह तयार करून ती इतर दौरा न झालेल्या 
जिल्हानंा पाठविण,े िेणकेरून ताचंाही उत्साह िाढेल ि ताचं्ा जिल्हातील काय्गक्रम चारंला होण्ासाठी तानंा ताचा 
उपयोर होईल. 
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ब) दौऱयहाच्हा दरम्हान करहावयहाचरी कहामे :

१. प्रतक्ष दौऱयाच्ा कालाििीमध् ेसोशल ममडडयाची काही टीम मुख् काया्गलयात असेल ि काही टीम डफल्डिर असेल. 
विरार प्रमुखाने अशा टीमची विरारणी करून तानंा कामाच्ा िबाबदाऱया िाटून देणे.

२. िी टीम दौऱयािर असेल ताचं्ाकडून खालील स्रूपाच्ा कामाच्ा अपेक्षा असतील :

•  दोन व्हिडडओग्ाफर बरोबर दोन िेरळे ररपोट्गर देण ेआिश्यक आह.े िणेकेरून ते व्हिडीओ ि फोटो कोणत ेघ्ाियाचे 
आहते यासाठी मार्गदश्गन करतील ि अनेक लोकाचं्ा प्रवतडक्रया घेतील.

• मेळावाच्ा डदिशी काय्गक्रमाच्ा दरम्ान डदिसरर चाललेल्या घडामोडीचें, राषणाचें नोडटंर करून घेऊन ताचे 
डॉक्युमेंट तयार करण.े

• डदिसरराच्ा काय्गक्रमातनू महत्वाचे हायलाईटस् डटपण ेि ताच्ा छोट्ा स्टोरीि तयार करण.े

• VIP ची राषण ेविस्स्त ऐकून तातनू हेडलाईन्स तयार करण.े

• काय्गक्रमासाठी येणाऱया पत्रकारानंा रेटून तानंा दौऱयाचे माडहतीपत्रक देऊन ताचं्ाशी संपक्ग  प्रस्ावपत करण.े

• प्रदश्गन ि काय्गक्रमाचे काही िैणशष्पूण्ग फोटो व्हिडडओग्ाफरकडून काढून घेऊन ताचा Database तयार करण.े

• प्रतेक डदिशी काय्गक्रमानंतर प्रदश्गनाची िेरळी बातमी ि मेळावाची िेरळी बातमी अशा दोन िेरिेरळ्ा बातम्ा 
फोटोसह तयार करण.े तािर मंिरुी घेऊन ता जिल्यातील ितृ्पत्र काया्गलयामध् ेि मुख् काया्गलयामध् ेपाठविण.े

• दौऱयातील काम रोिच्ा रोि रात्रीपयांत पूण्ग करण.े

• जिल्ा मेळािा लाईहि दाखविण्ाचे वनयोिन करणे.

• दौऱयािर असणाऱया टीमने दौऱयाच्ा िेळी िरील कामे करण े अपेणक्षत आह.े ताचप्रमाण े दौऱयाच्ा िेळी मुख् 
काया्गलयातील टीमने या डफल्डिरच्ा कामाला पूरक असे कामाचे वनयोिन करण.े उदा. काय्गक्रम लाईहि करण्ासाठी 
मदत करण,े दौऱयाचा मिकूर आल्यािर ताचे डडझाईन करून ते िेरिेरळ्ा सोशल ममडडयाद्ारे  पोस्ट करण.े

• जिल्ा मेळािे सुरु असताना मुख् अवत्ी, जिल्ा णशक्षणाधिकारी, ि श्री शावंतलाल मुथ्ा याचें राषण ह ेकाय्गक्रम 
संपल्यानंतर कमीत कमी िेळात Whats App, फेसबकुिर येण्ाची विस्ा करािी.

क) दौरहा झहाल्यहानंिर करहावयहाचरी कहामे :

१. प्रतेक जिल्हातील झालेल्या ि केलेल्या कामाचे डॉक्युमेंटशन विस्स्त ठेिण.े

२. दौऱयातील महत्ताच्ा बाबीचं्ा छोट्ा-छोट्ा स्टोरीि बँक तयार करून ठेिण ेि आिश्यकतनेुसार योग्य ता ममडडयािर 
योग्य तािेळी पोस्ट करण.े

३. दौऱयाचा प्रतेक जिल्हाचा फोटो, बातम्ा, विणशष् घडामोडी, प्रसेकडटंर इतादीसह जिल्ा ररपोट्ग तयार करण.े 

४. संपूण्ग दौरा संपल्यािर एकूणच महाराष्् दौऱयाचा संकललत ररपोट्ग तयार करण.े
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११.६) व्हिडडओ शुटरीगं तवरहाग
िगन्हा् खहाटपे, श्रीकहािं सूय्णवंशरी
व्हिडीओ शुटीरं करणारी एक वक्ती ि सोशल ममडडयाची एक वक्ती अशी एक टीम तयार होणार आह.े संपूण्ग दौऱयाचे कहिरेि 
करण्ासाठी एक टीम पुरेशी होणार नाही म्हणनू दोन टीमची विस्ा करण्ात येणार आह.े  

१. टीम १ च्ा माध्माने जिल्ा मेळावाचा डदिसरराच्ा काय्गक्रमाचे से्टि कहिरेि याकडे पूण्ग लक्ष द्ाियाचे आहे. 
म्हणिचे से्टििर घडणाऱया प्रतेक घटना, उदघाटन, सत्ार, विमोचन, राषण ेह ेपूण्ग कहिर करण्ाची िबाबदारी या 
टीमची राहील. याचबरोबरीने िेळोिेळी मेळावासाठी उपस्स्त असणाऱया प्रके्षकाचें हािराि ि प्रवतसाद हहेी कहिर 
कराियाचे आहेत. 

२. टीम २ च्ा माध्माने पूण्ग प्रदश्गन, प्रदश्गनासाठी येणारे लोक, ताचं्ा प्रवतडक्रया तसेच मुख् मेळावासाठी 
संपूण्ग जिल्हातनू आलेले मुख् अवत्ी, णशक्षक अ्िा प्रवतवनिी याचं्ा प्रवतडक्रया घेण.े

११.७) टट्रॅहिल तवरहाग  
सचचन गहाडे

१. श्री. शावंतलाल मुथ्ा याचं्ा प्रिासासाठी विमान ि रेल् ेबडुकंर करण्ाचे पॅ्वनरं करण.े

२. मुख् काया्गलयातील प्रतेक जिल्हाच्ा दौऱयामध् ेसहरारी होणाऱया वक्तीची िाण्ा-येण्ाची  विस्ा करण.े 

३. दौऱयाच्ा दरम्ान मुख् काया्गलयाच्ा टीमची िाहन विस्ा करण.े

४. मुख् काया्गलयाच्ा टीमची दौऱयाच्ा िेळी राहण्ाच्ा ि रोिनाच्ा विस्सेाठी एसएमएफ जिल्ा प्रमुखाशी संपक्ग  
करून विस्ा करण.े तामध् ेकाही अडीअडचणी आल्यास एसएमएफ राज्यप्रमुख श्री. हस्तीमलिी बंब याचं्ाशी 
संपक्ग  करािा.

१२) एसएमएफ रहाज्यस्तररीय कममटरी

List of State Level Committee Members with Contact Numbers

Sr. No. Name Phone No

1 Shri. Hastimal Bamb 9422219068

2 Shri. Sudarshan Jain 9422156523

3 Shri. Amar Gandhi 9822362837

4 Shri. Suresh Patil 9822439391
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List of SMF District Heads with Contact Numbers

Sr. No. District Name District Head  Name Phone No.
1 Ahmednagar Shri. Adesh Changediya 9011155555 / 9822288443
2 Akola Prof. Shri. Subhash Gadiya 9422160680
3 Amravati Shri. Pradeep Jain 9422156496
4 Aurangabad Shri. Gautamchand Sancheti 9422205566
5 Bhandara Shri. Raju Jain 9326910164
6 Beed Shri. Rajendra Munot 9422241285
7 Buldana Shri. Rajesh Deshlehera 9422881454
8 Chandrapur Shri. Ashok Sanghavi 9822200921
9 Dhule Shri. Harakchand Bora 9422790770

10 Gadchiroli Shri. Neeraj Bothra 9422154955
11 Gondiya Shri. Dilip Chopda 9823676684
12 Hingoli Shri. Prakashchand Soni 9422176610
13 Jalgaon Shri. Vinay Parakh 9822009371
14 Jalna Shri. Abhay Sethiya 9422723659
15 Kolhapur Shri. Paras Oswal 9823095745
16 Latur Shri. Sunil Kocheta 9422072849 / 9890045503
17 Mumbai (Sub-Urban) Shri. Madan Sundesha 9819440779
18 Nagpur Shri. Rajneesh Jain 9373104897
19 Nanded Shri. Harshad Shah 9422171245

20 Nandurbar Shri. Kantilal Tatiya 
Shri. Naresh Kankariya

9422791450 
9503332202

21 Nashik Shri. Nandkumar Sankhala 9822056148
22 Osmanabad Adv. Sau. Kanchanmala Sangave 9422935911
23 Palghar Shri. Ashish Shah 9374963768
24 Parbhani Shri. Zumbarlal Muttha 9422175752
25 Pune Shri. Ramesh Navalakha 9822790521
26 Raigad Shri. Ashok Oswal 9822430295
27 Ratnagiri Shri. Mahendra Gundecha 9422429599
28 Sangli Shri. Rajgonda  Patil 9850511590
29 Satara Shri. Sujit Mutha 9822009995
30 Sindhudurg Dr. Tupkar Deepak 9422394010
31 Solapur Shri. Ketan M. Shah 9370420033
32 Thane Dr. Ajit Burud 9322211545
33 Wardha Shri. Yogendra Fattepuriya 9422140122
34 Washim Shri. Shikharchand Bagrecha 9850609911
35 Yavatmal Shri. Subhashchandra Achaliya 9420122047

१३) एसएमएफ जिल्हा प्रमुख
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१४) एसएमएफ महास्टर टट्रेनस्ण
Sr. No. District Name Name of the Master Trainer Contact No. 1 Contact No.2

1 Ahmednagar More Shamkant 7057018415
2 Akola Sonsale Rohidas 9764123349 9518946684
3 Amravati Handge Amol 7972357642 9764097594
4 Aurangabad Gite Ashwini 8830031316 9420767232
5 Beed Kundalkar Vitthal 9767972478
6 Bhandara Sontakke Jagannath 9595939524 8329458098
7 Buldana Chepte Balu 9764204795
8 Chandrapur Thombare Balasaheb 9405569505
9 Dhule Khole Nanasaheb 9168504283 9421504283

10 Gadchiroli Sayambar Amol 9767004335 9420798135
11 Gondiya Zombade Dhananjay 9604011328
12 Hingoli Raut Balasaheb 9420374193
13 Jalgaon Khole Nanasaheb 9168504283 9421504283
14 Jalna Sonsale Rohidas 9764123349 9518946684
15 Kolhapur Rathod Ravi 9850566716 8668368297
16 Latur Sawant Sandhya 9823937153 9156690940
17 Mumbai Gankurde Smita 9082658507
18 Nagpur Bhasme Kanchan 7720062942
19 Nanded Bodake Nagesh 9075549555 9404639373
20 Nandurbar Shaikh Asif 9404640408 9881750283
21 Nashik Dhanve Vijay 9637494721
22 Osmanabad Raut Balasaheb 9420374193
23 Palghar Waghumre Sakharam 9145330133
24 Parbhani Garje Dipak 8605636461 9359414030
25 Pune Bhosale Durga 9130243348 8788695235
26 Raigad Walunjakar Sachin 9049973171
27 Ratnagiri Bhavar Yuvraj 9405439926 9405521092
28 Sangli Shaikh Asif 9404640408 9881750283
29 Satara Gite Ashwini 8830031316 9420767232
30 Sindhudurg Bhandare Shrikant 9881610461
31 Solapur Kawse Rupali 8999931843 8412963485
32 Thane Chaudhari Bharat 9403769059 8766814179
33 Wardha Pawar Ravindra 7770037193 7499586763
34 Washim Katekar Vitthoba 7385803169
35 Yavatmal Igawae Shirish 9112137046
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१५) िहालुकहा को-ऑडडीनेटस्ण (TC) 

Sr. 
No.

Name of the 
District

Name Of The 
Taluka Name of the TC Contact No.

1 Ahmadnagar Jamkhed Popale Anita 9657453633
2 Ahmadnagar Karjat Popale Anita 9657453633
3 Ahmadnagar Parner Gite Babasaheb 7887357460
4 Ahmadnagar Akole Shinde Pravin 9921192908
5 Ahmadnagar Kopargaon Nande Shailesh 9403521355
6 Ahmadnagar Mc Ahmednagar Alhat Dhananjay 9921761547
7 Ahmadnagar Nagar Alhat Dhananjay 9921761547
8 Ahmadnagar Pathardi Bhakare Sunil  8805982150
9 Ahmadnagar Rahata Landge Rajendra 7350163750

10 Ahmadnagar Rahuri Pawar Anil  7558325877
11 Ahmadnagar Sangamner Rahane Manish  7378901661
12 Ahmadnagar Shevgaon Aghav Machhindra 9767651944
13 Ahmadnagar Shrigonda Pokale Shital 9881909684 / 9021149088
14 Ahmadnagar Newasa Abhang Yogesh  9421838395
15 Ahmadnagar Shrirampoor Abhang Yogesh  9421838395
16 Akola Barshitakli Tayade Sarita 9763181266
17 Akola Patur Tayade Sarita 9763181266
18 Akola Akola MC Tayade Sarita 9763181266
19 Akola Balapur Tayade Sarita 9763181266
20 Akola Akola PS Ukalkar Kalyani 7775857941
21 Akola Akot Ukalkar Kalyani  7775857941
22 Akola Telhara Ukalkar Kalyani 7775857941
23 Akola All Taluka Urdu Shafik Moohamad 9890100647
24 Akola Murtizapur Gurad Rahul 9423425950
25 Amravati Chikhaldara Ingole Nitin 8237674817 / 9767207024
26 Amravati Dharni Ingole Nitin 8237674817 / 9767207024
27 Amravati Anjangaon Surji Kale Kapil 8956955601 / 8329624184
28 Amravati Achalpur Kale Kapil 8956955601 / 8329624184
29 Amravati Amravati Chede Balnand 9730166336
30 Amravati Amravati MC Chede Balnand 9730166336
31 Amravati Bhatkuli Chede Balnand 9730166336
32 Amravati Daryapur Gurad Shilpa 7721032151
33 Amravati Chandur BZ Dande Rupali 9665066205
34 Amravati Chandur Rly Bansod Manish 8421309984
35 Amravati Dhamangaon Rly Bansod Manish 8421309984



24

Sr. 
No.

Name of the 
District

Name of the 
Taluka Name of the TC Contact No.

36 Amravati Nandgaon Kh Bansod Manish 8421309984
37 Amravati Morshi Jane Nitu 9049194210
38 Amravati Warud Jane Nitu 9049194210
39 Amravati Tiosa Jane Nitu 9049194210
40 Aurangbad URC 1 Khedkar Pandurang 7875639513
41 Aurangbad URC 2 Khedkar Pandurang 7875639513
42 Aurangbad Aurangabad Khedkar Pandurang 7875639513
43 Aurangbad Gangapur Khedkar Udhav 9822323251
44 Aurangbad Paithan Khedkar Udhav 9822323251
45 Aurangbad Khultabad Gite Narendrakumar 8484942791
46 Aurangbad Phulambri Gite Narendrakumar 8484942791
47 Aurangbad Kannad Shimre Amol 9960520618 / 7276741312
48 Aurangbad Sillod Shimre Amol 9960520618 / 7276741312
49 Aurangbad Soegaon Shimre Amol 9960520618 / 7276741312
50 Aurangbad Vaijapur Sonawane Dinesh 9158882092
51 Bhandara Mohadi Wankhede Jyoti 7083167709
52 Bhandara Bhandara Wankhede Jyoti 7083167709
53 Bhandara Tumsar Zode Vinesh 9637356554
54 Bhandara Lakhani Gajbhiya Varsha 7499043383
55 Bhandara Sakoli Gajbhiya Varsha 7499043383
56 Bhandara Lakhandur Kale Pravin 7798942396
57 Bhandara Pauni Kale Pravin 7798942396
58 Beed Ambajogai Sangle Bhagwan 8007265822
59 Beed Parli Sangle Bhagwan 8007265822
60 Beed Kaij Sangle Bhagwan 8007265822
61 Beed Dharur Sangle Bhagwan 8007265822
62 Beed Beed Shinde Jayram 9049380352
63 Beed URC Beed Shinde Jayram 9049380352
64 Beed Georai Chavan Santosh 9764318172
65 Beed Majalgaon Bhondve Sarandhar 9403599505
66 Beed Wadwani Bhondve Sarandhar 9403599505
67 Beed Patoda Aghav Pooja 8669458122
68 Beed Ashti Aghav Pooja 8669458122
69 Beed Shirur Dhakne Nandram 9689712043
70 Buldhana Motala Shah Azim 8928331011
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Sr. 
No.

Name of 
the District

Name of the 
Taluka Name of the TC Contact No.

71 Buldhana Malakapur Shah Azim 8928331011
72 Buldhana Buldana Shah Azim 8928331011
73 Buldhana Chikhali Bassi Vikas 8888379706/ 98508487824
74 Buldhana Khamgaon Patil Apurva  8180857224
75 Buldhana Sangrampur Ghogale Darshana 9730555669/ 8007414665
76 Buldhana Jalgaon Jamod Ghogale Darshana 9730555669/ 8007414665
77 Buldhana Nandura Ghogale Darshana 9730555669/ 8007414665
78 Buldhana Shegaon Ghogale Darshana 9730555669/ 8007414665
79 Buldhana Mehakar Surve Gopal  9112346550
80 Buldhana Loanr Surve Gopal  9112346550
81 Buldhana Deulgaon Raja Surve Gopal  9112346550
82 Buldhana Sindkhed Raja Surve Gopal  9112346550
83 Buldhana All Taluka Urdu Shaikh Sameer 9823154340
84 Chandrapur Ballarpur Panchal Arti  8485054261
85 Chandrapur Rajura Panchal Arti  8485054261
86 Chandrapur Gondpipari Panchal Arti  8485054261
87 Chandrapur Chandrapur Thikre Hitesh 9403298370
88 Chandrapur Bhadrawati Borakar Rupadeo  7776883047
89 Chandrapur Bramhapuri Dongare Vinod 9923025770
90 Chandrapur Chimur Bhakare Randhawa 9673312265
91 Chandrapur Jiwati Kohale Dhanraj 9637478045
92 Chandrapur Korpana Kohale Dhanraj 9637478045
93 Chandrapur Mul Gulhane Gowardhan 7020549315
94 Chandrapur Pomburna Gulhane Gowardhan 7020549315
95 Chandrapur Nagbhid Borkar Ashwini 9881632858

96 Chandrapur Saoli Ghongade Dipak  7588806184 / 9518736401

97 Chandrapur Sindewahi Ghongade Dipak  7588806184 / 9518736401
98 Chandrapur Warora Wadhankar Kirtimala 7020049621
99 Dhule Dhule Marathe Avinash 9011007576 /  9527368404

100 Dhule Dhule M.N.P. Marathe Avinash 9011007576 / 9527368404
101 Dhule Sakri Marathe Avinash 9011007576 /9527368404
102 Dhule Shindkheda Marathe Jaishree 9881775645
103 Dhule Shirpur Marathe Jaishree 9881775645
104 Gadchroli Mulchera Borkar Rajan 9890717221
105 Gadchroli Chamorshi Borkar Rajan 9890717221
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Sr. 
No.

Name of 
the District

Name of the 
Taluka Name of the TC Contact No.

106 Gadchroli Armori Borkar Rajan 9890717221
107 Gadchroli Gadchiroli Borkar Rajan 9890717221
108 Gadchroli Aheri Raut Ashish 9420191898
109 Gadchroli Bhamragad Raut Ashish 9420191898
110 Gadchroli Etapalli Rahate Sandip 8806990324
111 Gadchroli Desaiganj Lenze Ranjana 9049378213 / 9011726768
112 Gadchroli Kurkheda Lenze Ranjana  9049378213/ 9011726768
113 Gadchroli Korchi Lenze Ranjana  9049378213 / 9011726768
114 Gadchroli Dhanora Lanjewar Shalini  9423854701
115 Gadchroli Sironcha Wanare Jitendra 8308741824
116 Gondia Goregaon Maske Balaji 8459410121
117 Gondia Gondia Maske Balaji 8459410121
118 Gondia Sadak Arjuni Pustode Akshay  9420753629
119 Gondia Arjuni Mor Pustode Akshay  9420753629
120 Gondia Deori Dongare Dhammashil 7030780043
121 Gondia Salekasa Bawanthade Vitishkumar 9765234924
122 Gondia Amgaon Bawanthade Vitishkumar 9765234924
123 Gondia Tiroda Khobragade Rajendra 9923334905
124 Hingoli Basmath Gulave Sanjay 9552631083
125 Hingoli Kalamnuri Gulave Sanjay 9552631083
126 Hingoli Aundha Nagnath Hashmi Syed Azar 8975091143
127 Hingoli Hingoli Kharat Vijay Kalyan 9921767143
128 Hingoli Sengaon Nagulkar Sandip 8806608669
129 Jalgaon Jalgaon Koli Ganesh 9545922629
130 Jalgaon Jalgaon M. Corp. Koli Ganesh 9545922629
131 Jalgaon Chopda Koli Ganesh 9545922629
132 Jalgaon Dharangaon Koli Ganesh 9545922629
133 Jalgaon Amalner Patil Bhagyashri 9405670410
134 Jalgaon Parola Beg Miraja Taslim 9175958598
135 Jalgaon Bhadgaon Beg Miraja Taslim 9175958598
136 Jalgaon Bhusawal Zope Swati  9503042953/ 973000074
137 Jalgaon Yawal Zope Swati  9503042953/ 973000074
138 Jalgaon Bodwad Marathe Dipika 7879107609
139 Jalgaon Muktainagar Marathe Dipika 7879107609
140 Jalgaon Chalisgaon Bagwan Taslim Munir 8847716993
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Sr. 
No.

Name of 
the District

Name of the 
Taluka Name of the TC Contact No.

141 Jalgaon Jamner Kumavat Lakhan  9673944989 9370435259
142 Jalgaon Erandol Kumavat Lakhan  9673944989 9370435259
143 Jalgaon Pachora Shaikh Washim 9552938074 / 7840965058
144 Jalgaon Rawer Patil Ravindra 9975505315
145 Jalna Jalna Garje Manisha 8788059112
146 Jalna Jafrabad Warade Krishna  9545549079
147 Jalna Bhokardan Warade Krishna  9545549079
148 Jalna Ambad Kharat Prakash  9970133094
149 Jalna Badnapur Pandhare Manisha  9823976798
150 Jalna Ghansawangi Tangade Vikas 8830222147
151 Jalna Partur Tangade Vikas 8830222147
152 Jalna Mantha Rathod Vinod 968950777
153 Kolhapur Hatkalangle Khawate Suyog 9975347429
154 Kolhapur Kagal Jamadar Abdulkarim 9765824238
155 Kolhapur Shirol Jamadar Abdulkarim 9765824238
156 Kolhapur Kolhapur Kadam Aniket 9637818888
157 Kolhapur Karveer Kadam Aniket 9637818888
158 Kolhapur Bhudargad Landge Ambadas 9337568657
159 Kolhapur Chandgad Patil Ravindra 
160 Kolhapur Aajara
161 Kolhapur Gadhinglaj
162 Kolhapur Gaganbawada Ahiwale Nilesh 9561116811
163 Kolhapur Radhanagari Ahiwale Nilesh 9561116811
164 Kolhapur Panhala Banne Shirish 8412055859

165 Kolhapur Shahuwadi Vaybhase Dnyneshwar 9403904012

166 Latur Nilanga Jadhav Ganesh 9881821961
167 Latur Devani Jadhav Ganesh 9881821961
168 Latur Udgir Wagh Pralhad 9921319687
169 Latur Jalkot Wagh Pralhad 9921319687
170 Latur Ahamadpur Dahiphale Navnath 7058984359 / 9028452713
171 Latur Latur URC 1 Pandit Shailesh    8605926961
172 Latur Latur URC 2 Pandit Shailesh    8605926961
173 Latur Latur Pandit Shailesh    8605926961
174 Latur Shirur Anantpal Pandit Shailesh    8605926961
175 Latur Chakur Sudarshan Pawar 9421987893 / 9421987882
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176 Latur Renapur Pawar Sudarshan 9421987893 / 9421987882

177 Mumbai (BMC) URC-1 (Borivali) Shekade Mangal 9404640841 / 9702759190

178 Mumbai (BMC) URC-4 (Andheri)

179 Mumbai (BMC) URC-9 (Kurla)

180 Mumbai (BMC) URC-10 (Parel)

181 Mumbai (BMC) URC-11(Dadar)

182 Mumbai (BMC) URC-12(Byculla)

183 Mumbai (BMC) URC-2 (Kandivali) Garje Sagar 9404638816

184 Mumbai (BMC) URC-3 (Goregaon)

185 Mumbai (BMC) URC-5 (Santacruz)

186 Mumbai (BMC) URC-6 (Bhandup)

187 Mumbai (BMC) URC-7 (Ghatkopar)

188 Mumbai (BMC) URC-8 (Chembur)

189 Mumbai (DYD) Mumbai_DYD_URC 1 (Grant Rd.)

190 Mumbai (DYD) Mumbai_DYD_URC 4 (Mulund)

191 Nagpur Nagpur (Gramin) Gharade Shiv Sangar 9422167845

192 Nagpur Umred Gharade Shiv Sangar 9422167845

193 Nagpur Bhiwapur Gharade Shiv Sangar 9422167845

194 Nagpur Kuhi Gharade Shiv Sangar 9422167845

195 Nagpur Urc 1 Kene Rashmi 9890387889 / 8806175090

196 Nagpur Urc 2 Kene Rashmi 9890387889 / 8806175090

197 Nagpur Urc 3 Kene Rashmi 9890387889 / 8806175090

198 Nagpur Urc 4 Kene Rashmi 989038788 9 /8806175090

199 Nagpur Urc 5 Kene Rashmi 9890387889 / 8806175090

200 Nagpur Hingana Kene Rashmi 9890387889 / 8806175090

201 Nagpur Narkhed Kadus Ashok 9270236255

202 Nagpur Kalmeshwar Kadus Ashok 9270236255

203 Nagpur Saoner Kadus Ashok 9270236255

204 Nagpur Katol Dabhane Prafful 7741003724

205 Nagpur Parseoni Kamdi Manik 9960266100

206 Nagpur Kamptee Kamdi Manik 9960266100

207 Nagpur Ramtek Kamdi Manik 9960266100

208 Nagpur Mouda Kamdi Manik 9960266100

209 Nanded Loha Jadhav Hanumant 8605043289

210 Nanded Ardhapur Bondlod Vitthal 9404465749
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211 Nanded Mudkhed Bondlod Vitthal 9404465749
212 Nanded Biloli Suryakar Lenin 7678512686
213 Nanded Naigaon Suryakar Lenin 7678512686
214 Nanded Degloor Gaikwad Ravishankar 7798942396
215 Nanded Hadgaon Bharne Prakash 9657082382
216 Nanded Himayat Nagar Kamte Gayatri 9623183293
217 Nanded Bhokar Kamte Gayatri 9623183293
218 Nanded Mahoor Jadhav Kushal 8007533270 / 7083318296
219 Nanded Kandhar Mohurkar Ambadas 9834266216
220 Nanded Kinwat Mulgir Satish   7387576009
221 Nanded Nanded Mulgir Suchita 9011307488
222 Nanded Nanded MC Mulgir Suchita 9011307488
223 Nanded Mukhed Suroshe Bhanuprakas 9325425045
224 Nanded Dharmabad Bade Adinath 9834266216
225 Nanded Umri Bade Adinath 9834266216
226 Nandurbar Akkalkuwa Bordde Akshay 8600450707
227 Nandurbar Dhadgaon Bordde Akshay 8600450707
228 Nandurbar Taloda Bordde Akshay 8600450707
229 Nandurbar Nandurbar Ahire Sandip 9975308177
230 Nandurbar Navapur Ahire Sandip 9975308177
231 Nandurbar Shahada Ahirrao Amol 9158609384
232 Nashik Nashik Bhalerao Ishwar 9923648548
233 Nashik Nashik URC-1 Bhalerao Ishwar 9923648548
234 Nashik Nashik URC-2 Bhalerao Ishwar 9923648548

235 Nashik Dindori Shikare Hanumant 7744917374

236 Nashik Niphad Shikare Hanumant 7744917374
237 Nashik Sinner Bhalerao Ishwar 9923648548
238 Nashik Chandwad Shelke Bhausaheb 9637787372
239 Nashik Devla Shelke Bhausaheb 9637787372
240 Nashik Baglan Thorat Sharad 8408848548
241 Nashik Kalwan Pawar Atul 8806636816 / 7397899203
242 Nashik Malegaon Mushtawue Ahmed 9270717076 / 8856082008
243 Nashik Malegaon MC Mushtawue Ahmed 9270717076 / 8856082008
244 Nashik Nandgaon Ghuge Chetana 9763391124
245 Nashik Peint Bhamare Suknya 7219836551
246 Nashik Surgana Palve Dipak  8329969121
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247 Nashik Trimbak Dhanray Kiran 8888627453
248 Nashik Yeola Garje Akshya 9604781020
249 Osmanbad Bhoom Kadam Suryakant 9158880823
250 Osmanbad Paranda Kadam Suryakant 9158880823
251 Osmanbad Washi Kadam Suryakant 9158880823
252 Osmanbad Kallamb Kadam Sumant 9765442643
253 Osmanbad Lohara Tarange Annarao 9822429918
254 Osmanbad Osmanabad Tarange Annarao 9822429918
255 Osmanbad Omerga Tarange Annarao 9822429918
256 Osmanbad Tuljapur Tarange Annarao 9822429918
257 Palghar Talasari Mukane Shrikant 9673042458
258 Palghar Dahanu Mukane Shrikant 9673042458
259 Palghar Palghar Shinde Avinash 8421715790

260 Palghar Wada Chaudhari Bhagavan 9890215556 / 7875404535

261 Palghar Vasai Zaware Suvarna 9503850402
262 Palghar Jawhar Sarvade Vinyak 9860679084
263 Palghar Mokhada Garje Satish 9657755018
264 Palghar Vikramgad Pawar Santosh 7798595909
265 Parbhani Manwat Tak Shivaji 9860652560 / 8208401381
266 Parbhani Pathri Tak Shivaji 9860652560 / 8208401381
267 Parbhani Sonpeth Tak Shivaji 9860652560 / 8208401381
268 Parbhani Jintur Fatak Ganesh 8805199488
269 Parbhani Sailu Fatak Ganesh 8805199488
270 Parbhani Gangakhed Mhaske Sandip 9403903591
271 Parbhani Palam Mhaske Sandip 9403903591
272 Parbhani Parbhani Urc Mahesh Jadhav 9049817283
273 Parbhani Parhbani Mahesh Jadhav 9049817283
274 Parbhani Purna Mahesh Jadhav 9049817283
275 Pune Ambegaon Apare Suvarana 9067242590
276 Pune Junnar Apare Suvarana 9067242590
277 Pune Khed Apare Suvarana 9067242590
278 Pune Indapur Jadhav Rekha 9822467816
279 Pune Baramati Jadhav Rekha 9822467816
280 Pune Maval Kshirsagar Durga 9130243348
281 Pune Daund Kshirsagar Durga 9130243348
282 Pune Haveli Chhyal Sonali 7083785204
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283 Pune Shirur Chhyal Sonali 7083785204
284 Pune Purandar Pawar Adinath 8698537539
285 Pune Velhe Patil Pavanraj 9860802070
286 Pune Bhor Patil Pavanraj 9860802070

287 Pune Mulshi Patil Pavanraj 9860802070

288 Pune Akurdi Gaikwad Namrata 9765576562
289 Pune Aundh Gaikwad Namrata 9765576562
290 Pune Bibwewadi Gaikwad Namrata 9765576562
291 Pune Hadpasar Gaikwad Namrata 9765576562
292 Pune Pimpri Gaikwad Namrata 9765576562
293 Pune Pune City Gaikwad Namrata 9765576562
294 Pune Yerawada Gaikwad Namrata 9765576562

295 Raigad Mahad Dhanve Rajendra 9156283419

296 Raigad Poladpur Dhanve Rajendra 9156283419
297 Raigad Mangaon Chavhan Balu 9764554486
298 Raigad Alibag Shinde Sanjay 9850602539
299 Raigad Murud Shinde Sanjay 9850602539
300 Raigad Karjat Ghumre Sachin 9763672406

301 Raigad Khalapur Lawande Vijay 7744985084

302 Raigad Mhasala Dhage Bandu 8007498127
303 Raigad Shrivardhan Dhage Bandu 8007498127
304 Raigad Panvel Waghmode Vikas 8275942480
305 Raigad Uran Waghmode Vikas 8275942480
306 Raigad Pen Bangali Sheetal 8329457952
307 Raigad Tala Bangali Sheetal 8329457952
308 Raigad Roha Chandane Akshay 9850430404
309 Raigad Sudhagad Sanap Aambadas 8007209291
310 Ratnigiri Lanja Chavan Shahadev 7875478365
311 Ratnigiri Rajapur Chavan Shahadev 7875478365
312 Ratnigiri Ratnagiri Wanave Ashok 9420388202
313 Ratnigiri Guhagar Wanave Ashok 9420388202
314 Ratnigiri Chiplun Dakave Rakshita   7768075951 / 8149206582
315 Ratnigiri Dapoli Mali Anil Baliram 8698724591
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316 Ratnigiri Khed Tambe Dipak 7030132200
317 Ratnigiri Mandangad Kasawat Dnyaneshwar 9420388252
318 Ratnigiri Sangmeshwar Kamgane Anagha 8552974073
319 Sangali Atpadi Shinde Dattatray  9665448130
320 Sangali Tasgaon Shinde Dattatray  9665448130
321 Sangali Shirala Sasane Ganesh 9767817503
322 Sangali Jath Kodage Swati 8788541279
323 Sangali Kavathe Mahankal Kodage Swati 8788541279
324 Sangali Miraj Hajare Archana 9960404290
325 Sangali Sangli Miraj Kupwad MC Hajare Archana 9960404290
326 Sangali Walwa Hajare Archana 9960404290
327 Sangali Khanapur Choure Vinod 9021288433
328 Sangali Palus Choure Vinod 9021288433
329 Sangali Kadegaon Choure Vinod 9021288433
330 Satara Khatav Gosavi Prashantkumar 9665459000
331 Satara Man Gosavi Prashantkumar 9665459000
323 Satara Phaltan Gosavi Prashantkumar 9665459000
333 Satara Karad Sasane Parmeshar 8975746153
334 Satara Khandala Lawand Ghanshyam  9921872155
335 Satara Koregaon Lawand Ghanshyam  9921872155
336 Satara Wai Lawand Ghanshyam  9921872155
337 Satara Mahabaleshwar
338 Satara Patan
339 Satara Satara
340 Satara Jaoli
341 Sindhudurg Kankavli Gawas Ananta 9422814496
342 Sindhudurg Devgad Gawas Ananta 9422814496
343 Sindhudurg Kudal Mathkar Prathamesh 8600428835
344 Sindhudurg Vaibhavwadi Gawas Ananta 9422814496
345 Sindhudurg Malvan Mathkar Prathamesh 8600428835
346 Sindhudurg Sawantwadi Brid Sankrt Sudhir 9404447791
347 Sindhudurg Dodamarg Mathkar Prathamesh 8600428835
348 Sindhudurg Vengurle Mathkar Prathamesh 8600428835
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349 Solapur Malshiras Gadekar Yogesh  9623171700

350 Solapur Madha Gadekar Yogesh  9623171700

351 Solapur Barshi Gadekar Yogesh  9623171700

352 Solapur Karmala Gadekar Yogesh  9623171700

353 Solapur Solapur North Yadav Dattatray 7498123440

354 Solapur Mangalwedha Waghmare Sakshant  7757978156

355 Solapur Sangola Waghmare Sakshant  7757978156

356 Solapur Mohol Waghmare Sakshant  7757978156

357 Solapur Pandharpur Waghmare Sakshant  7757978156

358 Solapur Solapur South Jawale Santosh  9657669757

359 Solapur Solapur URC-1 Jawale Santosh  9657669758

360 Solapur Solapur URC-2 Jawale Santosh  9657669758

361 Solapur Akkalkot Jawale Santosh  9657669758

362 Thane Shahapur Nimase Ramesh Rajaram 8975441283

363 Thane Murbad Nimase Ramesh Rajaram 8975441283

364 Thane Kalyan Jori Kaanifnath 9158201998

365 Thane Ambernath Shinde Dnyaneshwar  9823236938

366 Thane Bhivandi MNC-URC-1 Navale Somnath 9545495344

367 Thane Bhiwandi Navale Somnath 9545495344

368 Thane Kalyan Dombivli-URC-1 Patil Rohan  8850569495

369 Thane Mira Bhayandar Patil Rohan  8850569495

370 Thane Navi Mumbai-URC-1 Patil Rohan  8850569495

371 Thane Thane MNC-URC-1 Patil Rohan  8850569495

372 Thane Thane MNC-URC-2 Patil Rohan  8850569495

373 Thane Ulhasnagar- URC-1 Patil Rohan  8850569495

374 Wardha Arvi Lande Omprakash 9765657585

375 Wardha Ashti Lande Omprakash 9765657585
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376 Wardha Karanja Lande Omprakash 9765657585

377 Wardha Wardha Lande Omprakash 9765657585

380 Wardha Hinganghat Dhawad Ajay 8421195461

381 Wardha Seloo Udapure Lalit 7775003106

382 Washim Karanja Lad Mohammad Mudassir 9673748278 / 9730764553

383 Washim Manora Mohammad Mudassir 9673748278 / 9730764553

384 Washim Mangrulpir Bramhan Laxman 8007660422

385 Washim Malegaon Shirbhau Nilesh  8806116215

386 Washim Risod Shirbhau Nilesh  8806116215

387 Washim Washim Shirbhau Nilesh  8806116215

388 Yavatmal Kalamb Sontakke Akash  8805138275

389 Yavatmal Babhulgaon Sontakke Akash  8805138275

390 Yavatmal Yavatmal Sontakke Akash  8805138275

391 Yavatmal Ralegaon Gophane Pranjali  9168196237

392 Yavatmal Maregaon Gophane Pranjali  9168196237

393 Yavatmal Ghatanji Gophane Pranjali  9168196237

394 Yavatmal Pandharkawada Natkar Pramod  9527253070

395 Yavatmal Arni Natkar Pramod  9527253070

396 Yavatmal Darwha Kapade Mayur 8623053484

397 Yavatmal Ner Kapade Mayur 8623053484

398 Yavatmal Digras Kapade Mayur 8623053484

399 Yavatmal Umarkhed Gedam Avinsah  9172172565

400 Yavatmal Mahagaon Gedam Avinsah  9172172565

401 Yavatmal Pusad Syed Aaquib Hasan 9130111215

402 Yavatmal Wani Kodape Nandkishor  9552413608

403 Yavatmal Zari
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