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                                                  महाराष्ट्र शासन  

                                           शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग  
                   राज्य शकै्षशणक संशोधन व प्रशशक्षण पररषद, महाराष्ट्र  

                      ७०८ सदाशिव पेठ, कुमठेकर मार्ग, पणुे ४११०३० 
सपंकग  क्रमांक (020) 2447 6938                                                               E-mail: itdept@maa.ac.in 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
जा.क्र. रािसैपं्रपम /आय.टी./NISHTHA FLN प्रशिक्षण  /20२1 / 4381                                           शदनांक :  23 शिसेंबर, २०२१ 
 
प्रशि, 

 शवभार्ीय शिक्षण उपसंचालक (सवग) 
 उपसंचालक, प्रादेशिक शवद्या प्राशिकरण (सवग) 
 प्राचायग, शजल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण ससं्था (सवग)  
 शिक्षणाशिकारी, बहृनमुंबई महानर्रपाशलका 
 शिक्षणाशिकारी (प्राथ/माध्य.), शजल्हा पशरषद, (सवग) 
 शिक्षण शनरीक्षक (उत्तर मुंबई, पशिम मुंबई, दशक्षण मुंबई.) 
 प्रिासन अशिकारी, मनपा/ नपा  (सवग) 

   
शवषय :-  राज्यािील सवग िासकीय व अनुदाशनि िाळांिील इयत्ता १ ली िे ५ वी  
              च्या शिक्षक व मखु्याध्यापक यांचसेाठी ऑनलाईन शनष्ठा ३.० (FLN)  
              प्रशिक्षणाच्या आयोजनाबाबि... 
                
सदंभग :-  

१. राष्रीय िैक्षशणक संिोिन व प्रशिक्षण पशरषद ,नवी शदल्ली यांच ेप्रशिक्षण  
                  आयोजनाबाबिच ेपत्र शद. १३ जुलै ,२०२१ 

२. या कायालयाच ेदीक्षा अॅप वर नोंदणी करणेबाबिच ेपत्र शद. २१ सप्टेंबर प्रशिक्षण, 
२०२१ व २७ सप्टेंबर २०२१. 

३. या कायालयाच े पत्र जा.क्र. रािैसंप्रपम / आय.टी./ NISHTHA प्रशिक्षण / 
२०२१/३१४३ शद. २७.०९.२०२१ 

४. िासन शनणगय क्रमांक : संकीणग २०२१ /प्र.क्र.१७९/एसिी-६ शद.२७.१०.२०२१ 
५. शिक्षा मंत्रालय, भारि सरकार यांच ेपत्र शद. २२ शिसेंबर, २०२१  

 
उपरोक्ि सदंभीय शवषयानवय ेशिक्षा मंत्रालय, नवी शदल्ली यांचमेार्ग ि शनष्ठा (National Initiatives for 

School Heads and Teachers Holistic Advancement) या एकात्ममक प्रशिक्षणाची सुरुवाि शदनांक २१ 
ऑर्स्ट, २०१९ रोजी करण्याि आली. यानुसार प्राथशमक स्िरावरील ऑनलाईन स्वरूपामध्य ेप्रशिक्षण सन 
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२०२० -२०२१ मध्ये पणूग करण्याि आले.  सद्यत्स्थिीमध्य े ऑनलाईन शनष्ठा  २.० प्रशिक्षण हे राज्यािील 
माध्यशमक व उच्च माध्यशमक िाळांिील शिक्षक व मखु्याध्यापक यांचसेाठी सुरु आहे. सद्यत्स्थिीमध्य ेशदनांक 
१ जानेवारी, २०२२ पासनू शनष्ठा ३.० (FLN) प्रशिक्षणास सरुुवाि करण्याि यिे आहे. 

सद्यत्स्थिीमध्य ेदेिािील कोशवि १९ च्या पार्श्गभमूीवर देिामिील प्राथशमक िाळांमिील इयत्ता १ ली 
िे ५ वी च्या वर्ांना अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांसाठी व मखु्याध्यापकांसाठी NISHTHA ३.० FLN  (National 
Initiative For School Head’s and Teachers Holistic Advancement ) प्रशिक्षणाच ेआयोजन करण्याि 
यिे आहे. सदरच ेप्रशिक्षण हे राष्रीय स्िरावरून DIKSHA प्लॅटर्ॉमग च्या माध्यमािून ऑनलाईन स्वरूपामध्ये 
आयोशजि करण्याि यिे आहे.  सदरच्या प्रशिक्षणामध्ये एकूण १२ घटकसंचांचा (मोडू्यल्स) चा समाविे 
असणार आहे. िे खालील प्रमाणे, 
 

सामानय अभ्यासक्रमावर आिाशरि  
1. पायाभिू साक्षरिा व संख्याज्ञान अशभयानाची ओळख. 
2. क्षमिाशिष्ठीि शिक्षणाकिे वाटचाल. 
3. अध्ययनार्थ्यांच ेआकलन : मलु कस ेशिकिे? 
4. पायाभिू साक्षरिा व संख्याज्ञान अशभयानाि पालकांचा व समाजाचा सहभार्  
5. शवद्याप्रविे आशण बालवाटीकेच ेआकलन 
6. पायाभिू भाषा आशण साक्षरिा. 
7. प्राथशमक स्िरावर बहुभाशषक शिक्षण  
8. अध्ययन मलु्यांकन. 
9. पायाभिू संख्याज्ञान  
10.  अध्ययन अध्यापन व मलु्यांकनामध्य ेमाशहिी व िंत्रज्ञाचा वापर  
11.  िालेय शिक्षणािील पढुाकार  
12.  खेळणीिाशरि अध्यापनिास्त्र  

 
उक्ि नमदू िपिीलवार माशहिीनुसार एकूण १२ सामानय अभ्यासक्रमावर आिाशरि घटकसंचाच े

(मोडू्यल्स) च ेप्रशिक्षण ऑनलाईन पद्धिीने शदले जाणार आहे . यामध्य ेसदरच ेसामानय अभ्यासक्रमावरील 
प्रमयेक घटकसंच (मोडू्यल)  हे ३ िे ४ िासाच ेअसणार आहे.  

सदरच े प्रशिक्षण हे ऑनलाईन स्वरूपामध्य े दीक्षा प्लॅटर्ॉमग वर होणार असल्यान े यासाठी आवश्यक  
सचुना खालीलप्रमाणे, 

 सदरच ेऑनलाईन प्रशिक्षण हे DIKSHA प्लॅटर्ॉमग च्या माध्यमािून घेिले जाणार असल्याने सवग 
शिक्षकांनी DIKSHA  अॅपवर आपली नोंदणी करणे आवश्यक आहे.  

 DIKSHA अॅपवर नोंदणी करणेसाठी https://youtu.be/LFmHsU-nk_E या ललकवर त्क्लक करून 
मार्गदिगनपर त्हहिीओ पाहू िकिा.    

 सदरच्या प्रशिक्षणामध्य ेप्रमयके 30 शदवसांच्या कालाविीमध्ये एकूण सामानय अभ्यासक्रमवार आिाशरि 
४ व शदनांक  01 एशप्रल, २०२२ पासून सदरच ेसवग १२ कोससे (मोडू्यल्स) पनुहा उपलब्ि करून शदले 
जाणार आहेि. 

 शिक्षकांसाठी सदरचा प्रशिक्षण कायगक्रम हा मराठी, इंग्रजी,लहदी व उदूग भाषमेध्य ेउपलब्ि होणार आहे . 
 सदरच्या प्रशिक्षण कायगक्रमामध्य ेDIKSHA अॅपवर दर ३० शदवसांसाठी एकूण ४ मोडू्यल्स उपलब्ि 

करून देण्याि यणेार आहे. याच ेसशवस्िर वळेापत्रक सोबि जोिण्याि आलेले आहे. 

https://youtu.be/LFmHsU-nk_E
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 शिक्षक आपल्या पसंिीनुसार एका वळेी एक लकवा एका पके्षा जास्ि मोडू्यल्स च ेऑनलाईन प्रशिक्षण 
घेऊ िकिाि. 

 उपलब्ि करून देण्याि आलेले मोडू्यल्स हे शवशहि मदुिीमध्ये शिक्षकांनी पणूग करणे आवश्यक आहेि. 
याच ेसशवस्िर वळेापत्रक सोबि जोिण्याि यिे आहे. 

 ऑनलाईन नोंदणी व लॉर्ीन िसेच इिर िंका दूर करण्यासाठी आवश्यक सवग त्हहिीओ देखील 
पत्रासोबि देण्याि आलेले आहे. िसेच सदरच्या प्रशिक्षणासाठीची ऑनलाईन नोंदणी  असणे 
आवश्यक आहे. िसेच शदनांक ०१ जानेवारी, २०२२ पासून सदरच्या प्रशिक्षणास सोबिच्या 
वळेापत्रकानुसार सुरुवाि होि आहे. 

 सदर प्रशिक्षणासाठी प्राचायग, शजल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण ससं्था यांना नोिल अशिकारी म्हणनू शनयकु्ि 
करण्याि यिे असून ज्यांनी यापवूी प्रमयक्षामिील शनष्ठा प्रशिक्षण िसेच ऑनलाईन स्वरुपामिील 
प्रशिक्षण यामध्य ेकाम केले आहे. अिा प्रिी शजल्हा २ SRP यांची शजल्हा समनवयक म्हणनू शनयकु्िी 
सदंभग क्रमांक ३ नुसार करण्याि आलेली आहे. 

 िसेच कायगरि आय.टी .शवषय सहायक यांना िांशत्रक कामाची जबाबदारी सोपशवण्याि आलेली आहे. 
याकशरिा आवश्यक सशवस्िर उद्बोिन आयोशजि करण्याि यईेल. 

 याचबरोबर सदरच्या ऑनलाईन प्रशिक्षणाच े प्रमाणपत्र हे जो प्रशिक्षणाथी कोसग वर आिाशरि 
मलु्यांकनामध्य े शकमान ७०% र्णुांकन प्राप्ि करेल अिाच प्रशिक्षणार्थ्यास प्रशिक्षणाच े प्रमाणपत्र 
ऑनलाईन स्वरूपामध्य ेप्राप्ि होणार आहे, याची नोंद घ्यावी. 

 िसेच वळेापत्रकानुसार उपलब्ि करून देण्याि आलेला कोससे (मोडू्यल्स) ला सवग प्रशिक्षणाथी यांनी 
जॉईन करून ठेवणे र्रजेच ेआहे. शवशहि ३० शदवसांच्या मदुिीच्या ५ शदवस पवूीस प्रशिक्षणाथी कोसग 
(मोडू्यल) जॉईन करू िकणार नाही याची नोंद घ्यावी. 

िरी उपरोक्ि मदु्यांच्या अनुषंर्ाने ऑनलाईन स्वरूपामध्य े शनष्ठा प्रशिक्षण DIKSHA अॅपच्या माध्यमािून 
प्राथशमक िाळांिील इयत्ता १ ली िे ५ वी च्या वर्ाना अध्यापन करणाऱ्या  शिक्षक व मखु्याध्यापक यांनी पणूग कराव े
यासाठी सवग िाळा व शिक्षकांना याबाबि अवर्ि करण्याि याव,े िसेच आवश्यक कायगवाही आपल्या स्िरावरून 
करण्याि यावी, जणेेकरून राष्रीय स्िरावरील सूचनांप्रमाणे शनिाशरि वळेेमध्य े सदरच े ऑनलाईन प्रशिक्षण 
कायगक्रम पणूग करणे िक्य होईल. 
 
 

 (एम. िी. लसह) 
सचंालक 

राज्य िैक्षशणक सिंोिन व  प्रशिक्षण पशरषद, 
सोबि :- प्रशिक्षण वळेापत्रक                                                                         महाराष्र, पणुे. 
प्रि माशहिीस्िव सशवनय सादर  

 मा. अपर मखु्य सशचव, िालेय शिक्षण व क्रीिा शवभार्, मंत्रालय, मुंबई. 
 मा. आयकु्ि (शिक्षण), आयुक्ि कायालय, महाराष्र राज्य, पणुे. 
 मा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्र प्राथशमक शिक्षण पशरषद, मुंबई. 
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राज्य िैक्षशणक सिंोिन व प्रशिक्षण पशरषद, महाराष्र, पणुे 
प्रशिक्षण वळेापत्रक 

अ.क्र. कालाविी कोसग क्रमांक व नाव 
१. शद. ०१ जानेवारी िे ३० जानेवारी, 

२०२२   
1. पायाभिू साक्षरिा व संख्याज्ञान अशभयानाची 

ओळख. 
2. क्षमिाशिष्ठीि शिक्षणाकिे वाटचाल. 
3. अध्ययनार्थ्यांच ेआकलन : मलु कस ेशिकिे? 
4. पायाभिू साक्षरिा व संख्याज्ञान अशभयानाि 

पालकांचा व समाजाचा सहभार्  
 

२. शद. ३१ जानेवारी िे १ माचग, २०२२  ६. शवद्याप्रविे आशण बालवाटीकेच ेआकलन 
७. पायाभिू भाषा आशण साक्षरिा. 
८. प्राथशमक स्िरावर बहुभाशषक शिक्षण  
९. अध्ययन मलु्यांकन. 

 
३. शद. २ माचग िे ३१ माचग, २०२२   १०. पायाभिू संख्याज्ञान  

११. अध्ययन अध्यापन व मलु्यांकनामध्य ेमाशहिी व 
िंत्रज्ञाचा वापर  

१२.  िालेय शिक्षणािील पढुाकार  
१३.  खेळणीिाशरि अध्यापनिास्त्र  

 
४. शद.०१ एशप्रल िे ३० एशप्रल, २०२०   सवग कोसग उपलब्ि करून देण्याि येिील या 

कालाविीमध्य े उवगशरि प्रशिक्षणाथी यांनी सदरच े कोसग 
पणूग कराविे. 

 

 
(एम. िी. लसह) 

सचंालक 
राज्य िैक्षशणक सिंोिन व  प्रशिक्षण पशरषद, 

महाराष्र, पणुे  


