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प.ृ क्र.

उद्दिष्टे :
१) भागधारकांना आचारसंदितेचे आकलन ि जाणीि जागत
ृ ी िोण्यास र्ित करणे.
२) भागधारकांना कतमव्ये ि जबाबिाऱ्यांचे आकलन ि जाणीि जागत
ृ ी िोण्यास र्ित करणे.

३) भागधारकांना र्ानिी र्ूल्ये आणण व्यािसातयक र्ूल्यांचे आकलन ि जाणीि जागत
ृ ी िोण्यास
र्ित करणे.
४) भागधारकांना आचारसंदितेचे पालन करण्यास र्ित करणे.
५) भागधारकांच्या दठकाणी र्ानिी ि व्यिसातयक र्ूल्यांची रुजिणूक करण्यास र्ित करणे.
६) भागधारकांसाठी व्यिसातयक आचारसंदिता ि र्ल्
ू य रुजिणक
ू ीसाठी विविध कायमक्रर्ांचे
तनयोजन ि आयोजन करणे.
७) शिक्षक- प्रशिक्षकांना उत्कृष्ट शिक्षकाच्या दििेने िाटचाल करण्यास र्ित करणे.

शशक्षक- प्रशशक्षिार्थीं आचारसंहहता
आचार संदिता म्िणजे ितमणुकीचीसंबंधीचे तनयर् िोय. शिक्षक-प्रशिक्षण काळात
प्रशिक्षणार्थयाांचे प्रशिक्षण प्रभािी ि गुणित्ता पूणम व्िािे यासाठी र्िाविद्यालयाने कािी तनयर् घालून
दिलेले आिेत.ते तनयर् म्िणजेच प्रशिक्षणार्थयाांची आचारसंदिता िोय. सिम प्रशिक्षणार्थींनी या
आचारसंदितेचे पालन करणे बंधनकारक असेल.

१) र्िाविद्यालयाने

विदित

केलेल्या

तनयोजन

ि

िेळापत्रकानुसार

प्रशिक्षणार्थयाांने

र्िाविद्यालयात तनयशर्त उपस्स्र्थत रिाणे अतनिायम असेल. (१०.३० ते ५.३०)
२) र्ुंबई विद्यापीठाच्या बी.एड. अभ्यासक्रर्ातील तनयर् ि तनणमयात नर्ूि केल्यानुसार
तास्त्िक भागाच्या अध्यापनाच्यािेळी ककर्ान ८० % उपस्स्र्थती अतनिायम असेल . तर
प्रात्यक्षक्षके आणण आंतरिाशसता या काळात ककर्ान ९० % उपस्स्र्थती अतनिायम असेल .
३) प्रशिक्षणार्थयाांने आपल्या उपस्स्र्थती संिभामत सातत्याने िक्ष रािािे . आपली उपस्स्र्थती
अधधकाधधक िाढविण्याचा सतत प्रयत्न करािा. स्ियंशिस्त अंगी बाणविणे अतनिायम
असेल.
४) प्रशिक्षणार्थयाांने अपररिायम कारणास्ति गैरिजर रािताना प्राचायम/उपस्स्र्थती विभाग प्रभारी
प्राध्यापक यांची लेखी पि
ू म परिानगी घेणे अतनिायम असेल.
५) प्रशिक्षणार्थयाांने प्रशिक्षण काळातील िोणाऱी सिम प्रात्यक्षक्षक काये, आंतरिाशसता, तास्त्िक
भागांचे अध्यापन, अंतगमत र्ूल्यांकन प्रकक्रया आणण विविध उपक्रर्ांर्ध्ये उपस्स्र्थत रािून
सक्रीय िोणे अतनिायम रािील.
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६) प्रशिक्षणार्थयामने र्ब
ंु ई विद्यापीठाने दिलेल्या बी.एड. अभ्यासक्रर्ाचे आणण त्यातील सिम
तनयर्ांचे आकलन करून घेऊन त्यांचे काटे कोर पालन करणे अतनिायम रािील.
७) प्रशिक्षणार्थयाांने कोणत्यािी िैक्षणणक कायामत सिभागी िोताना र्िाविद्यालयीन गणिेि
ि शिक्षकी व्यिसायाला साजेसा सर्ाजर्ान्य असा िेि पररधान करािा. स्िच्छता,
टापटीप, नीटनेटकेपणा आणण स्ियंशिस्तीच्या सियी लािून घेण्यास जबाबिार असािे.
८) प्रशिक्षणार्थयाांने प्रशिक्षण काळात नेर्न
ू दिलेल्या सिम जबाबिाऱ्या आणण कतमव्ये यांचे
पालन करािे.
९) प्रशिक्षणार्थयाांने प्रशिक्षण काळात नेर्ून दिलेली प्रात्यक्षक्षक काये, आंतरिाशसता, विविध
उपक्रर्, आणण अंतगमत र्ूल्यांकन यार्ध्ये गण
ु ित्तापण
ू म कायम करािे, आणण विदित िेळेत
त्याचे सािरीकरण करािे.
१०) प्रशिक्षणार्थयाांला प्रशिक्षण काळात प्रसंगानुसार विविध कुल,र्ंडळ ि गटार्ध्ये विभागले
जाते. ज्या गटात विभागले जाईल त्या गटातच रािून उत्सािाने ि दिरररीने भाग घेऊन
आपले

िैक्षणणक कायम िजेिार करणे अतनिायम असेल.

११) प्रशिक्षणार्थयाांने र्िाविद्यालयाचे प्राचायम,प्राध्यापक, ग्रंर्थपाल, कायामलयीन कर्मचारी आणण
सिम सिाध्यायी यांचा आिर करािा. नम्रतेने िागािे. िैक्षणणक िातािरण तनकोप ि
सौिािमपूणम रािील असे जबाबिारीने िागािे.
१२) प्रशिक्षणार्थयाांने र्िाविद्यालयातील ग्रंर्थालयाच्या तनयर्ांचे आकलन करून घेऊन पालन
करणे अतनिायम रािील.
१३) प्रशिक्षणार्थयाांने आंतरिाशसता, क्षेत्रभेटी, ि इतर उपक्रर्ांसाठी विविध क्षेत्रांिर/दठकाणी
गेल्यास आचारसंदितेचे पालन करणे अतनिायम असेल.
१४) प्रशिक्षणार्थयामने आपापसात जातीय ऐक्य ि सदिच्छा िाढीस लािाव्यात;

आणण

राजकारण, धर्म, जात,शलंग, िंि, भाषा, सर्ुिाय.. इत्यािींिर आधाररत कोणत्यािी प्रकारचा
भेिभाि न करता िागािे.
१५) प्रशिक्षणार्थयाांने अँटी रॅधगंग संबंधीचे सिम तनयर् आकलन करून घेऊन त्याचे काटे कोर
पालन करणे अतनिायम असेल.
१६) िसततगि
ृ ातील प्रशिक्षणार्थयामने संबंधधत िसततगि
ृ ाच्या तनयर्ांचे आकलन करून घेऊन
पालन करणे अतनिायम असेल.

१७) प्रशिक्षणार्थयाांने र्िाविद्यालयात, विद्यापीठात ककं िा इतर दठकाणी आयोस्जत केलेल्या
विविध स्पधाां ि उपक्रर्ांर्ध्ये दिरीरीने सिभागी िोऊन प्राविण्य ि यि संपािन करािे.
१८) प्रशिक्षणार्थयाांने िैक्षणणक िषामरंभी/िैक्षणणक सत्रारंभी आपले व्यस्क्तगत िैक्षणणक
तनयोजन (अभ्यास, असाइन्र्ेंट, प्रात्यक्षक्षक काये…इ.) करून सतत िैक्षणणक कायामची
गुणित्ता िाढविण्याचा
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प्रयत्न करािा.

१९) प्रशिक्षणार्थयाांने आििम शिक्षकांकडून प्रेरणा घेऊन सतत आििम शिक्षकाची गण
ु िैशिष््ये
आपल्या अंगी बानविण्याचा कसोिीने प्रयत्न करािा. सातत्याने ज्ञानाजमनात र्ग्न असािे.
अध्यापन कौिल्ये, भावषक कौिल्ये आणण तांत्रत्रक कौिल्यांिर प्रभुत्ि शर्ळविण्याचा
सातत्याने प्रयत्न करािा.
२०) प्रशिक्षणार्थयाांने र्िाविद्यालयाचा पररसर िरीत, सुिोशभत आणण स्िच्छ ि सि
ंु र रािील
यासाठी आपले योगिान िे ण्याचा प्रयत्न करािा. पयामिरण विषयक र्ूल्ये अंगी बानिािीत.
२१) प्रशिक्षणार्थयाांने राष्रीय ध्िज ि राष्रगीताचा सन्र्ान करािा. व्यस्क्तगत व्यािसातयक
विकास करािा. प्रािे शिक, धाशर्मक, भावषक, सदिष्णुता ठे िािी. र्दिलांचा आिर करािा.
जनसंपत्तीचे रक्षण करािे. दिंसेपासन
ू िरू रािािे.
२२) प्रशिक्षणार्थयाांने र्िाविद्यालयातील विज आणण पाणी यांचा अपव्यय टाळािा.
२३) प्रशिक्षणार्थयाांने आंतरिाशसता काळात िाळे र्ध्ये शिक्षक-प्रशिक्षणार्थीं म्िणून कायमरत
असताना संबंधधत िाळे च्या तनयर्ांचे आणण र्िाविद्यालयाच्या आंतरिाशसता विभागाने
दिलेल्या तनयर्ांचे काटे कोर पालन करणे बंधनकारक असेल.
२४) र्िाविद्यालयाच्या
स्ियंर्ूल्यांकन,

ककं िा

िाळे च्या

र्ूल्यांकन

प्रकक्रयेत

एक

परीक्षक

म्िणून

सिाध्यायी र्ूल्यांकन, ककं िा िालेय विद्यार्थयाांच्या िैक्षणणक कायामचे

र्ूल्यांकन करताना तनष्पक्षपातीपणे, िस्तुतनष्ठपणे, र्ूल्यांकनाचे सिम तनकष विचारात
घेऊन र्ल्
ू यांकन करण्याची सिय अंगी बानविणे अतनिायम रािील.
२५) प्रशिक्षणार्थयाांने उच्चतर् र्ूल्यांची कास धरािी. अध्यापन व्यिसायािर तनष्ठा ठे िािी.
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* शालेय शशक्षक म्हिून शशक्षक-प्रशशक्षिार्थयाांसाठीची आचारसंहहता /
शालेय शशक्षक आचारसंहहता
आज

प्रशिक्षण र्िाविद्यालयात प्रशिक्षण घेणारा प्रशिक्षणार्थी िा भविष्यकालीन

शिक्षक असतो; म्िणून त्यांनी िालेय शिक्षकांची आचार संदिता आकलन करून घेणे. शिक्षकप्रशिक्षण काळात शिक्षक आचारसंदितेचे पालन करण्याच्या दृष्टीने आचरण करणे आणण
शिक्षकाची आचारसंदिता अंगीकारण्याची सिय लािून घेणे अतनिायम आिे .
र्िाराष्र िासनाने शिक्षकांसाठी तयार केलेली आचारसंदिता पढ
ु ीलप्रर्ाणे:
१) राजकारण, िंि, धर्म, जात, भाषा, शलंग िा अन्य कोणत्यािी स्ितःच्या लिरीनस
ु ार िा
िैयस्क्तक कारणांिरून शिक्षक सिम विद्यार्थयाांना भेिभाि न करता िागितील ि अन्य
विद्यार्थी, नोकरिार िा िालेय व्यिस्र्थापनाविरुद्ध विद्यार्थयाांना भडकािणार नािीत.
२) िैक्षणणक विचार ि अशभव्यक्ती स्िातंत्र्याचा उपयोग करीत असताना िालेय सोयींचा
िरु
ु पयोग करणार नािीत.
३) संस्र्था िा व्यिस्र्थापनाच्या र्ल
ू स्त्रोत िा सोयींचा, िैयस्क्तक, व्यापारी, राजकीय िा
धाशर्मक

िे तूसाठी उपयोग करणार नािीत.

४) विद्यार्थयाांचे र्ूल्यांकन तनष्पक्षपातीपणाने करतील ि जाणीिपूिक
म कोणाला जास्त िा
कर्ी गण
ु िे णार नािीत. जाणीिपि
ू मक विद्यार्थयाांचे नक
ु सान करणार नािीत.
५) शिकिणी घेण्याच्या तनयर्ांच्या पालना व्यततररक्त शिक्षक शिक्षणाचे खाजगी िगम
(कोधचंग क्लासेस) चालविणार नािीत िा त्यात कार् करणार नािीत. तसेच खाजगी
शिकिण्यािी घेणार नािीत.
६) सु्टीत िा रजेिर जाताना स्ितःचा पत्ता आपल्या कायामलय प्रर्ुखांकडे िे तील.
७) पण
ू म िेळ कार् करणाऱ्या शिक्षकांना अन्य िैक्षणणक, सांस्कृततक िा िांड्र्यीन संस्र्थात
पगारी, आंशिक नोकरी पूिम परिानगीशििाय करता येणार नािी. (परिानगी दिली गेली
असल्यास) असे आंशिक कार् िररोज िोन तासांपेक्षा जास्त असता उपयोगी नािी. र्ात्र
रात्रिाळे त िाळे च्या पण
ू मिेळ कार् करता येईल.
८) विद्यार्थी, विद्याधर्थमनी ि अन्य नोकरिारांिी सभ्यपणाने िागतील.
९) र्ािक द्रव्य ि पेये यांच्या सेिनाबाबत शिक्षक ज्या क्षेत्रात राितो त्या क्षेत्रास लागू
असणाऱ्या कायद्याचे शिक्षक कसोिीने पालन करतील. यार्ध्ये पुढील तनयर्ांचा सर्ािेि
िोतो.
अ) कार्ािर असताना असे र्ािक पिार्थम सेिन करू नयेत िा शिक्षकाने त्यांच्या
प्रभािाखाली असता उपयोगी नािी. तसेच अिा पिार्थाांच्या सेिनार्ळ
ु े त्यांच्या
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कतमव्यािर कोणतािी विपरीत पररणार् िोणार नािी याची काळजी घेणे आिश्यक
आिे .
आ) सािमजतनक दठकाणी अिा पिार्थाांचे सेिन करता येणार नािी.
इ) ण ग
ं लेल्या स्स्र्थतीत सािमजतनक दठकाणी येऊ नये.
ई) ितमनािर तनयंत्रण ठे िता येणे अिक्य िोई पयांत असे र्ािक द्रव्य ि पेय अधधक
प्रर्ाणात घेता येणार नािी.
िरील तनयर्ांच/े आचारसंदितेचे पालन न केल्यास ती कतमव्याकडे िल
ु मक्ष करणे ि चुकीचे
ितमन ि िोन्िीिी सर्जले जाईल.

भविष्ट्यकालीन शालेय शशक्षक म्हिन
ू शशक्षक-प्रशशक्षिार्थींसाठीची
नैयतक ि व्यािसाययक आचार संहहता
नैततक ि व्यािसातयक दृष्टीने भविष्यकालीन शिक्षक म्िणून शिक्षक-प्रशिक्षणार्थयाांनी पुढील
आचारसंदितेचे पालन करािे.
अ) खाजगी जीिन:
१) भारतीय संविधानात सांधगतलेल्या र्ल्
ू यांिर श्रद्धा असािी.
२) खाजगी जीिनात कायद्याचे पालन करािे.
३) खाजगी जीिन नैततक तनयर्ानस
ु ार असािे.
४) उच्च र्ूल्यांिर विश्िास असािा.
५) चाररत्र्यसंपन्नता असािी.
६) िाळे च्या प्रभािाचा खाजगी जीिनात फायिा घेऊ नये .
आ) विद्यार्थयाांशी व्यिहार:
१) विद्यार्थयाांिर र्नापासन
ू प्रेर् करािे. त्यांच्या बाबतीत संिेिनिील
असािे.
२) सिम विद्यार्थयाांिी सर्ानतेने िागािे.
३) विद्यार्थयाांचा शर्त्र, र्ागमििमक ि दितधचंतक या नात्याने िागािे.
४) विद्यार्थयाांना स्ियंशसद्ध िोण्यास र्ित करािी.
इ) सामास्जक जीिन:
१) सार्ास्जक कायम उिािरणार्थम साक्षरता प्रसार, िक्ष
ृ ारोपण, पयामिरण
संरक्षण इत्यािी कायमक्रर्ात भाग घ्यािा.
7|Page

२) आििम नागररकास योग्य असे ितमन करािे.
३) राष्रीय जबाबिाऱ्या पाळाव्या.
४) सार्ास्जक जीिनात भाग घ्यािा.
५) शिक्षकांनी सार्ास्जक बांधधलकीचे भान ठे िािे.
ई) व्यािसाययक जीिन:
१) स्ितःच्या व्यिसायािी एकतनष्ठ असािे.
२) स्ितःच्या विषयाचा सातत्याने अभ्यास करािा.
३) शिक्षकास आिश्यक कौिल्यांचा सातत्याने विकास करािा.
४) सिम कार्े िक्तिीरपणे करािी.
५) उद्बोधन िगम, कायमिाळा ,सेिांतगमत प्रशिक्षण यांर्ध्ये सिभागी
व्िािे.
६) सतत गततर्ान असािे.
७) सरकारी ि संस्र्थेच्या तनयर्ांचे पालन करािे.
उ) अन्य सहकारी:
१) अन्य सिकाऱ्यांिी सुसंस्कृत रीतीने िागािे.
२) सिाांिी सिकायम करािे.
३) िैक्षणणक विषयांिर चचाम करािी.

• सहाध्यायी शशक्षक ि इतर कममचारी यांच्यासंदभामत कतमव्य ि
जबाबदाऱ्या:
१) शिक्षकाने इतर शिक्षक ि कर्मचारी यांच्यािी आिराने िागािे.
२) शिक्षकाने प्रत्यक्षपणे ि अप्रत्यक्षपणे कोणत्यािी सिकाऱ्यांची तनंिा
नालस्ती करू नये.
३) शिक्षकांनी इतर शिक्षक ि अन्य कर्मचारी यांचा र्नाने स्िीकार
करािा.
४) शिक्षकाने गटबाजी करू नये.
५) शिक्षकाने इतरांच्या बाबतीत गुणग्रािकता िाखिािी.
६) शिक्षकाने ज्येष्ठ शिक्षकांकडून शिकािे ि कतनष्ठ शिक्षकांना
र्ागमििमन करािे.
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• िगम व्यिस्र्थापन विषयक जबाबदाऱ्या ि कतमव्ये:
७) शिक्षकाने आपले व्यस्क्तर्त्ि सध
ु ारण्याचा प्रयत्न ि ते जास्तीत
जास्त प्रभािी करण्याचा प्रयत्न करािा.
८) शिक्षकांनी

र्ुलांच्या

र्ानसिास्त्राचा

अभ्यास

करािा

ि

विद्यार्थयाांना जाणून घेण्याचा प्रयत्न करािा.
९) शिक्षकाने आपल्या विषयात तज्ज्ञ असािे.
१०) शिक्षकाने अध्यापन करीत असताना विविध अध्यापन पद्धतींचा
िापर करािा. कंटाळिाणी िोईल असे शिकिू नये.
११) शिक्षकांचे संप्रष
े ण प्रभािी असािे.
१२) अध्ययन अध्यापन प्रकक्रयेत शिक्षकाने विद्यार्थयाांना सिभागी
करून

घ्यािे. िक्यतो अंतर कक्रयात्र्क अध्यापन

पद्धती

िापराव्या.
१३) शिक्षणातील आधुतनक विचार प्रिाि, पद्धती, तंत्र,े क्लुप्तत्या,
उपागर्, साधने..इ. चा सातत्याने िापर करािा.
१४) शिक्षकाचे विद्यार्थयामिर प्रेर् असािे. ि त्याने विद्यार्थयाांची काळजी
घ्यािी. शिक्षकांच्या खऱ्या भािनेचे विद्यार्थयाांना प्रत्यंतर यािे.
१५) शिक्षकाने स्ितः शिस्तिीर िागािे. िगामिर िेळेिर जािे. अध्यापन
ि इतर कायामत कधीिी कुचराई करू नये.
१०) आपल्या सिम जबाबिाऱ्या ि कतमव्ये आकलन करून घेऊन योग्य
प्रकारे पार पाडािीत.
____________*******______________
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• मूल्याधिस्ष्ट्ठत शशक्षक-प्रशशक्षिार्थीं *
( मानिी मूल्ये आणि व्यािसाययक मूल्ये)
शिक्षक-प्रशिक्षणार्थींची भविष्यकालीन आििम गुणित्तापूणम शिक्षक म्िणून
जडणघडण िोण्याच्या

प्रकक्रयेत

शिक्षक

-प्रशिक्षकाने प्रशिक्षण काळातील बी.एड.

अभ्यासक्रर्, प्रात्यक्षक्षके, आंतरिाशसता, अभ्यासपरू क , क्षेत्रीय भेटी इ.कायमक्रर् यांद्िारे
स्ितःच्या दठकाणी
जाणीिपि
ू मक पढ
ु ील र्ानिी, व्यािसातयक, व्यस्क्तगत, सार्ास्जक, राष्रीय ,सौंियामत्र्क
आणण िैस्श्िक अिा िैविध्यपण
ू म र्ूल्यांची जोपासना करािी. विकास करािा.आणण र्ल्
ू यांची
कास धरािी अिी र्ूल्ये पुढीलप्रर्ाणे:
अ.क्र. र्ल्
ू यांचे प्रकार/Types of र्ूल्ये/Values
Values
१)

र्ानिी
Values

र्ूल्ये/Human Right conduct (योग्य आचरण)
Communal Harmony (जातीय सलोखा)
Peace (िांतता)
Truth (सत्य)
Love (प्रेर् )
Nonviolence(अदिंसा)
Discipline (शिस्त)
Integrity (अखंडता)
Honesty (प्रार्ाणणकपणा)
Respect for all (सिाांचा आिर)

२

िालेय

अभ्यासक्रर्ातील १)संिेिनिीलता(Sensitivity)

ििा र्ूल्ये

२) स्त्री परु
ु ष सर्ानता(Gender equality)

३)िैज्ञातनक दृष्टीकोन(Scientific approach
४) नीटनेटकेपणा(Neatness)
५) श्रर्प्रततष्ठा(Labour reputation)
६) सौजन्यिीलता(Courtesy)
७) राष्रीय एकात्र्ता(National integration)
८) सिमधर्मसदिष्णत
ु ा(Interfaith harmony)
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९) राष्रभक्ती(Patriotism)
१०) िक्तिीरपणा(Punctuality)
३)

ििा गाभाभूत घटक
(१९८६ रा.िै.धो.)

१) भारतीय स्िातंत्र्य चळिळीचा इततिास (History of
Indian freedom movement)
२) भारतीय संविधानात्र्क जबाबिाऱ्या (Constitutional
Obligations)
३) राष्रीय अस्स्र्ता जोपासण्यासाठी आिश्यक आिय
(Content essential to nurture national identify)
४) भारताचा सार्ाईक सांस्कृततक िारसा. (India's common
cultural heritage.)
५) सर्ानतािाि, लोकिािी ि धर्मतनरपेक्षता. (Egalitanaism,
Democracy, and Secularism.)
६) स्त्री- परु
ु ष सर्ानता.(Equality of sexes )

७) पयामिरण संरक्षण. (Protection of environment .)
८) सार्ास्जक
Barriers

अडसरांचे

तनर्ूमलन.(Removal of Social

९) छो्या कुटुंबाचा आििम (Ideal of small female)

१०) िैज्ञातनक र्नोभािाची रुजिणूक (Incucation of
scientific temper.)

आचारसंहहता आणि मूल्ये रुजििूकीसाठीचे यनयम
१) नेिर्ी

उत्कृष्टतेसाठी
Excellence)

प्रयत्न

करा.(Always strive for

२) विश्िासािम व्िा.(Be Trustworthy)
३) जबाबिारी घ्या.(Be Accountable)
४) विनम्र आणण आिरणीय व्िा. (BP Courteous and Respectful)
५) प्रार्ाणणक, स्िच्छ, र्नर्ोकळे , तनर्मळ आणण पारििमक व्िा.
(Be Honest, Open minded, and Transparent.)
६) सक्षर् ि सध
ु ारणात्र्क व्िा.(Be Competent and improve
Continually)
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७) नेिर्ी नैततक रिा. (Always be ethical)
८) नेिर्ी सन्र्ाननीय रिा ि सचोटीने
honorable and act with integrity)

िागा.(Always be

९) आत्र्विश्िासाचा आिर करा. ((Be respect full of confidently)
१०)

चांगले आििम ठे िा./ चांगली उिािरणे तयार करा.(Set

good examples/Be Role model)
Professional Values/व्यािसाययक मूल्ये
१) अखंडता/Integrity
२) विश्िासािमता ि जबाबिारी/Credibility and Responsibility
३) तनष्ठा/Loyalty
४) बांधधलकी/Commitment
५) सकारात्र्क ित्त
ृ ी/Positive Attitude

६) िेळेचे र्ित्ि/िक्तिीरपणा/Valuing time
७) आिड/Passion

व्यािसाययक नीयतमत्ता कायमक्रमांचे यनयोजन
आर्च्या र्िाविद्यालयात शिक्षक-प्रशिक्षणार्थी, प्राध्यापक (शिक्षक- प्रशिक्षक),
कायामलयीन कर्मचारी, आणण प्रिासक यांच्यासाठी िषमभर सातत्याने व्यािसातयक
नीततर्त्तेची अंर्लबजािणी केली जाते. व्यिसातयक नीततर्त्तेचे संस्कार िोण्यासाठी
र्िाविद्यालयात विविध प्रकारचे कायमक्रर् आयोस्जत केले जातात ते पढ
ु ील प्रर्ाणे:
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व्यािसाययक नीयतमत्ता कायमक्रम ि जनजागत
ृ ी कायमक्रम यनयोजन तक्ता

(Professional ethics programmes and code of conduct
awareness programmes
अ.क्र.

कायमक्रर् ि उपक्रर्ाचे नाि

आयोजक/प्रभारी

१

िै तनक िजेरी पत्रक

िजेरी विभाग

२

िै तनक प्रार्थमना ि पररपाठ

३

तीन कुले

र्िनीय व्यक्तींच्या जयंत्या ि पुण्यततर्थया / राष्रीय तीन कुले

४

तज्ज्ञांची प्रबोधनपर व्याख्याने

५

आणण आंतरराष्रीय स्र्तृ तदिन कायमक्रर्

तीन कुले ि तीन र्ंडळे

विविध दिन साजरे करणे (र्राठी दिन, दिंिी दिन, विज्ञान संबंधधत अध्यापन िास्त्र
दिन, गणणत दिन, भूगोल दिन, भाषा दिन, आदििासी दिन, विषय विभाग
िाचन प्रेरणा दिन, शिक्षक दिन, शिक्षण दिन, र्ातभ
ृ ाषा
दिन….इ.)

६

राष्रीय

आणण

आंतरराष्रीय

उत्सि.(स्िातंत्र्यदिन, संविधान
र्िाराष्र दिन, )
७
८
९
१०

कायमक्रर्
दिन,प्रजासत्ताक

आणण छात्र पररषि
दिन,

विविध सांस्कृततक कायमक्रर्

तीन कुले

सेशर्नार/िेत्रबनार

संबंधधत विभाग

विविध स्पधामत्र्क कायमक्रर् (िक्तत्ृ ि, तनबंध लेखन, तीन कुले ि तीन र्ंडळे
प्रश्नर्ंजुषा, िस्ताक्षर, िाचन, गायन,…इ)
िावषमक स्नेिसंर्ेलन

छात्र पररषि

११

विविध क्रीडा स्पधाम

क्रीडा विभाग

१२

र्ुंबई विद्यापीठ अभ्यासक्रर्ाची प्रभािी अंर्लबजािणी

तनयोजन विभाग

१३
१४
१५
१६

सत्र तनयोजन ि

िेळापत्रक

तनयोजन विभाग

विविध कृती सत्रे, उद्बोधन िगम, कायमिाळा, चचामसत्रे..इ. संबंधधत विभाग
आंतरिाशसता उपक्रर्

आंतरिाशसता विभाग

विविध सशर्त्यांचे गठन ि त्यांची अंर्लबजािणी (उिा. संबंधधत सशर्ती
आचारसंदिता

तनयंत्रण

पररषि, अँटी

रॅधगंग

सशर्ती/शिस्त

सशर्ती, छात्र

सशर्ती,र्िाविद्यालय

विकास

सशर्ती,र्दिला विकास सशर्ती, ग्रंर्थालय सशर्ती,र्ाजी
विद्यार्थी संघ,…इ)
१७
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आचारसंदिता जाणीि जागत
ृ ी उद्बोधन कायमक्रर्

आचारसंदिता सशर्ती

आचारसंहहता यनयंत्रि सशमती (बी.एड.विभाग २०२०-२०२२)
Code of conduct committee
अ.क्र.
1

पि
अध्यक्ष

नाि
प्रा.डॉ.सुविद्या र्िे ि सरिणकर

(प्राचायम/प्राध्यापक/Principal/Professor)
२

प्रभारी प्राध्यापक

प्रा.डॉ.भरर्ू गुंडू खाडे
(प्राध्यापक/Professor)

3
4
5

प्राध्यापक प्रतततनधी

श्रीर्ती. त्रबजली श्रीपाल िडपे

र्दिला प्रतततनधी

प्रा.डॉ.सुतनता आत्र्ारार् लोंढे

र्ागासिगीय प्रतततनधी

(सियोगी प्राध्यापक/Associate professor)
(प्राध्यापक/Professor)

प्रा.डॉ.तनशलर्ा अ. र्ोरे
(प्राध्यापक/Professor)

6

शिक्षकेत्तर कर्मचारी
प्रतततनधी

7

प्रशिक्षणार्थी प्रतततनधी

8

र्दिला प्रशिक्षणार्थी
प्रतततनधी

9

चतर्थ
ु म श्रेणी कर्मचारी
प्रतततनधी
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श्री.रिी र्धुकर जाधि

(िररष्ठ शलवपक/Senior Clerk)
श्री. दिर्ांिू िेखर पुंडे

श्रीर्ती सविता जगन शिंगडा
श्रीर्ती सधु चता किर्

