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साली स्थापि करण्यात आली. निल्यातील होतकरू नवद्यार्थयाांिा

ही संस्था उच्ि प्रतीिे तंत्रनशक्षण ुतेे. या संस्थेमध्ये स्थापत्य

अनियांनत्रकी, सं्णक अनियांनत्रकी, नवद्यदत अनियांनत्रकी,

अिदवीद्यदत अनियांनत्रकी, यंत्र अनियांनत्रकी व अन्ि-तंत्रज्ञाि या

करीतािे तीि वषागिे पुनवका नशक्षण नुले िाते. निल्हा नशक्षण व

प्रनशक्षण संस्था, नसधंुदु द् ग ही संस्था नवद्यार्थयाांिा उच्ि प्रतीिे

नशक्षण नमळण्याकररता निल्यातील पूवग प्राथनमक ते उच्ि

माध्यनमक नशक्षकांिा प्रनशक्षणे ुतेे तसिे नशक्षण के्षत्रातील

प्रशासकीय अनधुकाऱयांिा सक्षम बिवण्यासाीी कायगरत आहे.

हे प्रनशक्षण निल्यातील प्राथनमक, माध्यनमक व

उच्िमाध्यनमक नशक्षकांिा अध्ययि-अध्यापि प्रनियेत आधुदनिक

तंत्रज्ञािािा प्रिावी वापर करण्याकररता निनित उपयो्ी होईल.

या प्रनशक्षणा ुरम्याि प्रनशक्षणाथी नशक्षकांिा ऑिलाईि पद्धतीिे

नव्हनडओ उपलब्धु करूि नुले िातील. या नव्हनडओ वर

आधुाररत प्रत्येक नुवशी ऑिलाईि परीक्षा व असाइिमेंट पूणग

करणे बंधुिकारक राहील. प्रनशक्षणा संबंधुीच्या अडिणींिे

निराकरण ऑिलाईि पद्धतीिे करण्याकररता ुररोि ुोि तास

Telegram च्या माध्यमातूि सधंुी नुली िाईल. प्रनशक्षणाच्या

अंनतम नुवशी प्रनशक्षणाथीिंी ऑिलाईि परीक्षा घेण्यात येईल.

यशस्वी प्रनशक्षणाथीिंा ई-प्रमाणपत्र ुणे्यात येईल.
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