
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, 
पुणे. 

शाखा - प्रशशक्षण 01 
संस्थेची ध्येय व उद्दिष्टे क्र. 2 :-  

सामाजिक न्याय ववभागाअंतगगत शासकीय अधधकारी, कमगचारी यांना प्रशशक्षण 
देणे. 

 

 समाजकल्याण, अपंगकल्याण व ववजाभज कल्याण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
कननष्ठ ललवपक, वररष्ठ ललवपक, प्रमुख ललवपक, कायाालयीन अधिक्षक, वसनिगहृ 
अधिक्षक, गहृपाल, मुख्याध्यापक, सहाय्यक लिक्षक, समाजकल्याण ननररक्षक, 
वैद्यकीय सामाजजक कायाकिाा, सहाय्यक सल्लागार, स्वीय सहाय्यक, मिीमंद 
बालगहृ कमाचारी, लिपाई, वाहन चालक इ. अधिकारी व कमाचाऱयांना प्रलिक्षण 
देण्याि येि.े 

 कमाचा-यांच े प्रलिक्षण गरजा ववश्लेषण (Training Need Analysis) करुन 
तयांना आवश्यक   असणा-या प्रलिक्षणाच्या कमिरिांचा ववचार करुन प्रलिक्षण 
आखण्याि येि.े तयामध्ये नववन ननयम, अधिननयम व िोरणे लक्षाि घेऊन कमाचा-
यांना अद्ययावि ज्ञान लमळावे याची दक्षिा घेिली जािे. 

  पायाभूि, उजळणी, बदली / बढिी नंिरच ेिसेच नववन ववषयांची ओळख व िांत्रीक 
इ. प्रकारच ेप्रलिक्षण / कायािाळांचे आयोजन करण्याि येिे.  

  संस्थेमार्ा ि कननष्ठ व वररष्ठ ललवपकांचे सेवाप्रवेिोतिर व अहािाकारी ववभागीय 
परीक्षांच ेआयोजन करण्याि येि.े  

प्रशशक्षणाचा उिेश :-  
1. सामाजजक न्याय ववभागाच्या ववववि संवगाािील अधिकारी व कमाचारी यांच े क्षमिा 

वधृ्दीसाठी प्रलिक्षण देणे. 
2. प्रलिक्षण गरजांचे ववश्लेषण करणे. 



3. ववववि संवगााच ेअभ्यासक्रम ननजश्चि करणे. 
4. ववभागासाठी मॅन्युअल्स व प्रलिक्षण साहहतय ियार करणे. 
5. वाषीक प्रलिक्षण आराखडा व अदंाजपत्रक ियार करणे. 
6. अधिकारी व कमाचाऱयांचा व्यक्िीमतव ववकास करणे. 
7. प्रलिक्षणाथींचे ज्ञान, कौिल्य, मनोवतृिी, व द्रषु्ठीकोन याि सकारातमक बदल घडवून 

आणने. 
8. अधिकारी व कमाचारी यांना गरजालभमुख प्रलिक्षण देणे.  
9. सामाजजक न्याय ववभागाच्या ववववि योजना व कायदयांची माहीिी देणे. 
10. अधिकारी व कमाचारी यांना िांत्रीक कौिल्य ववकास करणे. 
11. ववभागीय व व्यावसायीक परीक्षांच ेआयोजन करणे.  

सन 2012-13 ते सन 2016-17 या वर्ाांमध्ये घेण्यात आलेल्या कायगशाळा. 

अ.क्र.  प्रशशक्षण वर्ग  
प्रशशक्षणाची 
संख्या  

प्रशशक्षणाथींची संख्या  

1  2012-13  8  272  

2  2013-14  24  910  

3  2014-15  10  349  

4  2015-16  10  338  

5 2016-17 14 478 

एकूण  66  2,347  

वसततगहृातील ववद्यार्थयाांच्या लैंधगक शोर्णासंदभागत ववशरे् 
कायगशाळा 

2016-17 12 431 

एकूण 12 431 

 

प्रस्ताववत प्रशशक्षण आराखडा सन - 2017-18  

पायाभुत व उिळणी प्रशशक्षण कायगशाळा :-  



1. अपंग कल्याण आयुक्तालय  

क्र.  संवगागची नावे  प्रशशक्षणांची संख्या  
1  मुख्याध्यापक  4  

2  अधिक्षक  4  

3  मनिमंद बालगहृ कमाचारी  2  

4  वैद्यककय सामाजजक 
कायाकिाा  

1  

5  सहाय्यक सल्लागार  1  

एकुण  12  

 

 

 

 

2. समाि कल्याण आयुक्तालय  

क्र.  संवगागची नावे  प्रशशक्षणांची  
संख्या  

1  नवननयुक्ि कननष्ठ ललवपक  2  

2  नवननयुक्ि वररष्ठ ललवपक  1  

3  कायाालयीन अधिक्षक  2  

4  प्रमुख ललवपक  2  

5  गहृपाल  1  

6  वसनिगहृ अधिक्षक  2  

7  समाज कल्याण ननररक्षक  2  

8  सहाय्यक आयुक्ि समाज कलयाण  
/  जजल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जजल्हा 
पररषद  

1  

9  ड्रायव्हर  1  



10  जस्वय सहाय्यक (Steno)  1  

11  लिपाई  2  

एकुण  17  

 

3. वविाभि, इमाव व ववमाप्र कलयाण संचालनालय  

क्र. संवगागची नावे प्रशशक्षणांची संख्या 
1 मुख्याध्यापक 6 

2 अधिक्षक 5 

एकुण 11 

 

वसततगहृातील ववद्यार्थयाांच्या लैंधगक शोर्णासंदभागत ववशरे् कायगशाळा 

एकूण प्रशशक्षण कायगशाळा प्रशशक्षण कालावधी प्रशशक्षणाथी संख्या 

8 कायािाळा 2 हदवस 400 

 


