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अ. शळषणाची वंकल्ऩना आणण अथथ
फ. वभालेशळत शळषणाची तत्ल आणण पामदे
क. वभालेळक शळषणावाठी अवरेल्मा मोजना धोयणे आणण याष्ट्रीम कामदे
ड. ळावकीम मोजना आणण तयतद
ु ी
इ. वलवलध प्रकायची वलळेऴ फारके
उद्ददष्ट्टे
वभालेशळत शळषणाची वॊकल्ऩना आणण अथथ वभजालन
ू वाॊगणे
वभालेशळत शळषणाची तत्ले आणण पामदे स्ऩष्ट कयणे
वभालेशळत शळषणावाठी अवणायी कामदे आणण याष्रीम मोजना वलद्मार्थमाांना ळोधण्माव भदत कयणे
वलळेऴ फारकाॊचे प्रकाय वभजून घेण्माव भदत कयणे
अ. वभालेशळत शळषणाची वंकल्ऩना
1. वभालेळक शळषण शी अळी प्रक्रिमा आशे ज्मात शळषणाऩावन
लॊचचत शोता कभी कयण्मावाठी
ू
अध्ममनातीर वॊस्कृती आणण वभद
ु ामाॊचा वशबाग लाढलन
ू वलथ अध्ममनाथीच्मा वलशबन्न गयजा जाणणे ल
त्मालय कृती कयणे.
2. अॊतय आणण अडथळमाॊभऱ
ु े जी अवयु क्षषत आशे त अळी फारके मल
ु क ल प्रौढ माॊच्मा अध्ममन गयजा
ळोधून जाणून घेणे अवा शा वलकावात्भक उऩिभ म्शणजे वलथवभालेळकता
3. वलथवभालेळक शळषण म्शणजे वभाजातीर वलथ फारकाॊवाठी जाणीलऩल
थ ळाऱे ची यचना ज्मा ळाऱे त वलथ
ू क
प्रकायच्मा शळषणाची वोम शोऊ ळकेर वलळेऴ गयजा अवरेल्मा भर
ु ाॊच्मा शळषणावाठी ववु लधा उऩर्ध
करून दे ऊन त्माॊना वाभान्म फारकाॊ फयोफय शळषणाची वॊधी उऩर्ध करून दे णे शोम.
4.वलथ फारकाॊचे त्माॊच्मा ळायीरयक फौद्चधक वाभाजजक , बालननक बावऴक, क्रकॊ ला अन्म जस्थती रषात न
घेता वभालेळन कयणे म्शणजे आलश्मक शळषण मात अषभता प्रनतबाळारी यस्त्मालयीर फारकाभगाय

दयू लयच्मा प्रदे ळातीर आणण बटके रोक बावऴक लाॊशळक क्रकॊ ला वाॊस्कृनतक अल्ऩवॊखमाॊक आणण अन्म लॊचचत
फारके माॊचा वभालेळ
5.वभालेळक शळषण म्शणजे ळाऱे च्मा वलथ ऩाजू भध्मे अशबनम षभता अवरेल्मा फारकाॊचा ऩण
थ णे
ू ऩ
वभालेळ ज्मात अन्म फारकाॊना ऩामाबत
ू ववु लधा ल आनॊद लाटे र ज्मात वलथ फारकाॊच्मा गयजाॊना ननमशभत
ळाऱे त लगथखोरीत खयोखय स्लीकायरी जाणे आणण त्माॊच्मा शबन्नतेचा फोरफारा ल भशत्त्ल जाणणे.
6.मनु नवेपच्मा वशकामाथने एन वी इ आय टी भी 1987 भध्मे एक प्रकल्ऩ केरा जो ननमशभत ळाऱे त 1997
भध्मे प्रत्मषात एकात्भ शळषणाच्मा रुऩाने वलद्मार्थमाांच्मा एकाजत्भकयणात कामथ रूऩात आरा.
7. जन्भारा मेणाऱ्मा प्रत्मेक व्मक्तीरा शळषण शभऱलण्माचा स्लत्तीर षभताॊचा वलकाव वाधण्माचा आनॊदी
आत्भननबथय ती जीलन जगण्माचा आणण वभाजाचा एक घटक म्शणून नैवचगथक शक्क आशे वलथ भर
ु ाभर
ु ीॊना
शळषण शभऱाले म्शणून वध्मा वलथ शळषण भोशीभ याफलरी जात आशे 6 ते 14 लमोगटातीर प्रत्मेक भर
ु ा
भर
ु ीॊना शळषणाच्मा प्रलाशात आणन
ू प्रत्मष जीलन व्मलशायात उऩमोगी ऩडेर अवे दजेदाय शळषण दे णे मा
भोहशभेचे उद्हदष्ट शोम
फ. वलथवभालेळक शळषणाची तत्ले आणण पामदे

तत्त्ले
 भर
ु ाॊना शळषणाच्मा भख
ु म प्रलाशात वाभीर करून घेणे.
 वभालेशळत शळषणाभधीर फारकाॊच्मा वभामोजन आतीर उऩमक्
ु तता जाणणे.
 शळषणातीर ळावनाची बशू भका वभजून दे णे.
 प्रत्मेक फारकारा त्माच्मा षभतेनव
ु ाय अध्ममनाची वॊधी दे णे.
 वलरतीॊचा राब शभऱलन
ू दे ण्मावाठी वभालेळक शळषण

पामदे
 अऩॊगत्ल अवणाऱ्मा ऩारकाॊना त्माॊच्मा घयाजलऱीर ळाऱे त शळषणाची ववु लधा उऩर्ध शोते.
 फारकाॊना अऩॊगत्ल नव
ु ाय ळैषणणक वाहशत्माची उऩर्धता
 वलळेऴ गयजा अवणाऱ्मा फारकाॊना ळावकीम मोजना ल वलरतीॊचा राब लैमजक्तक गयजेनव
ु ाय
भागथदळथन प्रत्मेक फारकारा त्माच्मा षभतेनव
ु ाय अध्ममनाची वॊधी
 वाभान्म भर
ॊ ननभाथण शोतात
ु ाॊच्मा फयोफय शभत्रत्लाचे वॊफध
 वलळेऴ गयजा अवणाऱ्मा फारकाॊच्मा अषभतेची तीव्रता तऩावता मेत.े

वलथवभालेळक शळषणाची उद्ददष्ट्टे
 शळषणाचा अथथ वभजणे.
 वलथवभालेळक शळषणात ळाऱे च्मा स्लरूऩ वभजरे.
 वलशळष्ट गयजा वभजून घेणे.
 दफ
थ आणण अऩॊग मातीर पयक वभजालन
ु र
ू वाॊगणे.
 मा गटावाठी अवरेरी वध्माची भाहशती वभजून आलश्मक त्मा ववु लधा ऩयु लणे.
 वध्माच्मा शळषण ऩद्धतीतीर फदराची भाहशती घेऊन ती प्रत्मषात आणणे.
 वध्माच्मा शळषणाची कामथलाशी वभजन
ू वलळेऴ गयजा अवरेल्मा फारकाॊना शळषण प्रलाशात आणणे
वलथ वभालेळक शळषणाची लैशळष्ट््मे
ळाऱा वलथ प्रकायच्मा भर
ु ाॊना शळषण दे ते वलथ प्रकायच्मा भर
ु ाॊना शळकण्माच्मा ववु लधा ळाऱे कडे अवतात
त्माॊच्मा षभतेनव
ु ाय शळषणाची उद्हदष्टे लेगलेगऱी अवतात शळषक भर
ु ाॊकडे लैमजक्तक रष दे ऊन त्माची
प्रगती कयतात अवरे तयी उऩिभाॊभध्मे वलाांना वशबागी करून घेतरे जाते ळाऱे तीर शळषकाॊना प्रशळषण
हदरे जाते तवेच त्माॊच्मा जोडीरा वलळेऴ शळषक अवतात भर
ु ाॊच्मा षभतेनव
ु ाय त्माॊच्मा शळषणाची उद्हदष्टे
लेगऱी अवतात वलथ प्रकायच्मा ऩदाॊवाठी त्माॊच्मा शळषणात उऩमोगी ठयतीर अळा वाधनाॊचा राब अऩॊगाॊना
शभऱतो.

क. वभालेळक शळषणावाठी याष्ट्रीम कामदे ल धोयणे
अषभ भुरांची एकात्त्भक शळषण मोजना 1974
वभाज कल्माण भंत्रारम ननशभथत मोजना
शा कामथिभ वलद्मार्थमाांना ऩुस्तके गणलेळ दऱणलऱण वलळेऴ वाधने ल वाहशत्म घेण्मावाठी
आचथथक भदत 50 टक्के मनु नवेप आणण 50 टक्के
याज्म ळावनाचे अनुदान शा कामथिभ वौम्म ते तीव्र अषभता अवणाऱ्माॊवाठी तीव्र अनततीव्र
अषभता अवणाऱ्माॊवाठी नाशी.
1986 चे याष्ट्रीम ळैषणणक धोयण
वाभान्म शळषकाॊना आऩल्मा वेलाऩूलथ प्रशळषणाभध्मे वलळेऴ शळषणाचे प्रशळषण द्माले अवे नभूद
कयण्मात आरे

मा मोजनेच्मा भध्मे एकदा का भुराॊना जीलन कौळल्म शळकलरे की त्माॊना भुखम प्रलाशात आणणे
मा मोजनेअत
ॊ गथत औऩचारयक शळषण ल व्मालवानमक शळषणाऩमांत ऩोशोचलण्माची वोम केरी
PDA - PEOPLE WITH DISABILITY ACT
माभध्मे अॊध , कुष्ठयोग फये झारेरे, भूकफचधय, चरन ळक्ती नवरेरा आणण भानशवक आजायी
PDA नुवाय अषभ भुराॊना 18 लऴाथऩमांत भोपत आणण मोग्म लातालयणात शळषणाचा अचधकाय
आशे
PDA नव
ु ाय दऱणलऱण ववु लधा , भोपत ऩस्
ु तक ऩयु लठा, स्कॉरयळीऩ भॊजयु ी, अभ्माविभाची
ऩुनफाांधणी, शळषण प्रणारीचे नूतनीकयण केरे ऩाहशजे मा कामद्माने अळा भुराॊच्मा शळषणावाठी
प्रशळषकाॊना प्रशळषण कामथिभ वाॊचगतरे आशे
बायत वयकाय शळषण वलबाग आणण जागनतक फॉक माॊच्मा एकत्रत्रत प्रमोग
मा मोजनेद्लाये भध्मे तीन याज्माॊच्मा 23 जजल्हमाॊभध्मे वशा राख वलद्मार्थमाांना शळक्षषत करून
भुखम प्रलाशात आणरे आशे .
वलथ शळषा अशबमान 2002
ज्माभध्मे वशा ते चौदा लमोगटातीर भुराॊना वक्तीचे ल भोपत शळषण दे ण्मात आरे एव एव ए
वलथ शळषा अशबमान मोजना अषभ वलळेऴ नवून अषभ वभालेळक आशे .
ज्मा हठकाणी ळाऱा नाशीत त्मा हठकाणी ळाऱा ननशभथती तवेच अजस्तत्लात अवरेल्मा ळाऱाॊभध्मे
ळारेम वुवलधा ऩुयलठा वाधनवाभग्री लाढलणे इत्मादी याज्माॊभध्मे लगथ फाॊधनी स्लच्छतागशृ े
वऩण्माचे ऩाणी ननग्रश आणण अनद
ु ान आणण ळाऱा वध
ु ायणा अनद
ु ान दे ण्मात माले
एव एव ए चे तीन बाग
 फायाळे रुऩमे अऩॊग वलद्मार्थमाांना लऴाथरा अनुदान
 मा रोकाॊना प्रभुख प्रलाशात आणू ळकतीर अळा वोमी-वुवलधा प्रत्मेक याज्माने स्लत्च्मा
भुराॊच्मावाठी ननमोजन कयाले
 अळा वलद्मार्थमाांना इतय भदतीचे वशकामथ

 कोणत्माशी वलद्मार्थमाथरा ना नकाय धोयण
भयाठी शळषण कामदा वलाांवाठी शळषण कामदा 2010
भध्मे मा कामद्माची अॊभरफजालणी भनुष्मफऱ वलकाव भॊत्रारमाने मा कामद्माची फाॊधणी
वाभाजजक न्माम प्रभाण दाखलणाया माॊच्मा भधीर काशी बाग वलद्मार्थमाांवाठीच्मा शक्कावॊफॊधी
वाॊगण्मात आरा माभध्मे खारीर गोष्टी नभूद कयण्मात आल्मा कोणत्माशी प्रकायची पी ळाऱाॊना
घेण्माऩावून ळाऱाॊना भज्जाल कयण्मात आरा.
फारक वशा लऴाथचे झारे आणण ळाऱे त नवेर तय त्मा भर
ु ाचे लम त्मालेऱी क्रकती अवेर त्मा
इमत्तेत घाराले त्माच्माकडे सान क्रकती आशे माचा वलचाय करू नमे जय फौद्चधक कभतयता अवेर
तय त्माच्मा ऩूलथ सानाचा वलचाय कया.
फारक जजथे याशत अवेर नतथे ळाऱा नवेर तय त्माच्मावाठी ळावनाने ळाऱा ननशभथती केरी
ऩाहशजे याशण्माची व्मलस्था केरी ऩाहशजे थोडक्मात केंद्र ल याज्म ळावनाने शी जफाफदायी
स्लीकायरी ऩाहशजे शळषकाॊना कॉन्रॎ क फेवीवलय ननलडू नमे
त्माॊना ऩूणथ ऩगाय तवेच कामद्माने इतय पामदे हदरे जालेत
अषभ फारके ल तरुण माॊचा वभालेळ कयण्मावाठी कृती कामथिभ 6 ते 14 लमोगटातीर भर
ु ाॊचा
माभध्मे वभालेळ कयण्मात आरा अॊगणलाडी वेवलकाॊना रलकयात रलकय अळी अषभ भुरे
ळोधण्मावाठी प्रशळक्षषत केरे जाईर.
याष्ट्रीम अभ्मावक्रभ आयाखडा 2005
वभालेळीतता एक नैनतक तत्त्ल आशे .
केलऱ कामथिभ नाशी.
अऩॊगत्ल शी एक वाभाजजक जफाफदायी आशे . नतचा स्लीकाय कयाला वलळेऴ ळैषणणक गयजा
अवणाऱ्मा वलद्मार्थमाांना प्रलेळ कयण्मावाठी कोणती ननलड प्रक्रिमा लाऩरू नमे वलळेऴ गयजा
अवरेल्मा भुराॊचा ळारेम कामथिभाच्मा आमोजनात वशबाग यमाला.
शळषण शक्क कामदा 2009

6 ते 14 लमोगटातीर भुराॊना भोपत शळषण घेण्माचा शक्क प्राप्त झारेरा आशे शे वाभान्म
ऩारकाॊवाठी ज्मा तयतुदी वलळेऴ गयजा अवणाऱ्मा फारकाॊवाठी रागू आशे त माशळलाम काशी वलळेऴ
तयतुदी ऩुढीरप्रभाणे बाग 3 करभ 4 याज्म ळावन क्रकॊला स्थाननक प्राचधकयणाने वलकराॊग
फारकाॊना ळाऱे त जाता माले ल प्राथशभक शळषण ऩण
ू थ कयता माले मावाठी वयु क्षषत ऩरयलशन
व्मलस्था कयणे
बाग 3 करभ 9 वलकराॊग फारकाॊना ळाऱे भध्मे शळषण घेणे ळक्म नवेर तय त्माॊच्मा ननलावाच्मा
हठकाणी वलळेऴ ववु लधाॊची उऩर्धता करून दे णे
बाग ऩाच करभ 21 वलकराॊग फारकी ओऱखणे ल त्माची नाल नोंदणी कयणे अध्ममन वाहशत्म
ल इतय ववु लधा माॊची उऩर्धता कयणे प्राथशभक शळषण ऩण
ू थ कयीत अवल्माफाफत खातयजभा
कयणे
बाग 8 करभ 34 याज्म वल्रागाय ऩरयऴदे लय वदस्म म्शणून वलळेऴ गयजा अवरेल्मा भुराॊच्मा
शळषणाचे वलळेऴीकृत सान ल प्रत्मष अनब
ु ल अवरेल्मा व्मक्तीची नेभणक
ू कयणे ळावकीम
मोजना आणण तयतुदी वलळेऴ गयजा अवणाऱ्मा फारकाॊवाठी ळावकीम मोजना वलवलध कजथ मोजना
याष्ट्रीम वलकरांग वलत्त ल वलकाव ननगभ मोजना
छोटा उद्मोग-व्माऩाय खये दी वलिी व्मलवाम मावाठी तीन राखाऩमांत कजथ ज्मा कायणावाठी कजथ
त्मावाठीच जव्शडडओ वलननमोग शा व्मलवाम अऩॊग व्मक्तीने रालणे फॊधनकायक रलकय ठे लराव
15 टक्के नोकयी अऩॊग अवामरा शलेत कृऴी उद्मोगावाठी कजथ ऩाच राखाऩमांत कजथ ळेती
उत्ऩादन शवॊचन मोजना ळेती अलजाये वलशीय खोदणे मावाठी कजथ शभऱू ळकते लाशन खये दी कजथ
ऩाच राखाऩमांत मोजनेअत
ॊ गथत खये दी
भनोरुग्ण ल आत्भ रुग्ण अऩॊगाॊवाठी स्लमॊयोजगाय तीन राखाऩमांत कजथ याधा ननशभथती पॎत्रिकेळन
आणण उत्ऩादन कयणे आलश्मक अवन
ू अऩॊग व्मक्ती त्माची भारक अथला भख
ु म कामथकायी
अचधकायी अवरी ऩाहशजे मा रघु उद्मोगात क्रकभान ऩॊधया टक्के वलकराॊग व्मक्तीॊना योजगाय दे णे
गयजेचे लैमजक्तक थेट कजथ मोजना अऩॊग व्मक्तीरा कभी बाॊडलरात छोटावा व्मलवाम कयता
माला मावाठी शी मोजना कामाथजन्लत केरी मा मोजनेअत
ॊ गथत दोन टक्के व्माज दयाने लीव शजाय
ऩमांत कजथ हदरे जाते शे कजथ व्माजावहशत तीन लऴाथत ऩयत कयालमाचे आशे.

वभाज कल्माण वलबागाच्मा मोजना
अऩॊगाॊना वल्रा ल भागथदळथन केंद्र
प्रत्मेक जजल्हमात अऩॊग वल्रा ल भागथदळथन केंद्र दययोज लीव ते ऩॊचलीव अऩॊगाॊना भागथदळथन
अऩॊग गण
ु लत्ता ऩयु स्काय इमत्ता दशाली फायाली भध्मे अॊध कणथफचधय अजस्थव्मॊग प्रलगाथतीर प्रत्मेकी
तीन गुणलत्ताधायक आना रुऩमे 1000 दे ण्माची मोजना
रघु उद्मोगावाठी लस्तू रूऩाने भदत भोटाय रयलाइॊडडॊग घड्माऱे इत्मादी प्रशळषण ऩूणथ कयतात
त्माॊना त्माॊच्मा काभात वर
ु ब कयण्मावाठी रुऩमे एक शजाय ऩमांतचे आचथथक भदत हदरी जाते
फीज बाॊडलर मोजना स्लत्च्मा स्लत्चा व्मलवाम धॊदा उद्मोग ळेतीऩुयक उद्मोग वुरू
कयण्मावाठी ळावनाकडून रुऩमे तीव शजाय ऩमांत भमाथदेच्मा स्लरूऩात प्रकल्ऩ खचाथच्मा 20 टक्के
अनुदान स्लरूऩात दे ण्मात मेते उलथरयत 80 टक्के फॉकेकडून कजथ स्लरूऩात उऩर्ध शोतो मा
मोजनेअत
ॊ गथत दीड राखाऩमांत कजथ शभऱू ळकते.
अऩॊग ओऱखऩत्र अऩॊगाॊवाठी वलळेऴ वोमी वलरती कृत्रत्रभ अलमल ल वाधने ऩुयवलणे तीन चाकी
वामकर कणथफचधयाॊवाठी श्रलण मॊत्र अॊध व्मक्तीॊना चष्भे काठ्मा दशालीनॊतय शळषण घेणाऱ्मा इतय
वाधनावाठी तीन शजाय रुऩमाॊऩमांत अथथवशाय्म हदरे जाते.
दयभशा दीड शजाय रुऩमे उत्ऩन्न अवणाऱ्मा ळॊबय टक्के तय दीड शजाय ऩेषा कभी उत्ऩन्न
अवणाऱ्मा अवणाऱ्माॊना 50 टक्के अथथवाशाय्म हदरे जाते
प्रलावी बाड्मात वलरत 75 टक्के तय त्माच्मावोफत व्मतीत 50 टक्के
अऩॊग ऩुनलथवन केंद्र अऩॊग व्मक्तीचा ळोध घेऊन त्माॊचे ग्राभऩॊचामत गट ल जजल्शास्तयालयीर
ऩुनलथवन केरे जाते
अऩॊगाॊवाठी अभ्माविभात याखील जागा लैद्मकीम भशावलद्मारम भध्मे ळावकीम दोन ल
अनुदाननत आमुलेहदक भशावलद्मारम भध्मे ऩाच जागा याखील शळषणळास्त्र ऩदवलका ल ऩदली 3
टक्के
लवनतगश
ृ ात याखील जागा तीन टक्के भाध्मशभक ल उच्च भाध्मशभक ऩयीषा वाठी वलरत दे णे ल
तीव शभननटे जादा लेऱ योजगाय अल्ऩदृष्टी एक टक्का कणथफचधय अजस्थव्मॊग भनतभॊद एक टक्का

अऩॊगाॊच्मा उन्नतीवाठी वलळेऴ वलरती वलकाव मोजनेतीर तीन टक्के ननधी याखील म्शाडातपे 2%
लाशनात वोमीस्कय फदर केरे तय भोटाय कयातून वलरत आलश्मक उऩकयणे ऩयदे ळातून आमात
केरी तय आमात ळुल्क भाप भनतभॊद ऩाल्माॊच्मा ऩारकाॊना व्मलवाम कयातून वूट एवटी फव
भध्मे अऩॊगाॊना याखील आवने

इ. वलळेऴ भुरांचे वलवलध प्रकाय
फौद्चधक वाभाजजक ल बालननक फाफतीत ज्मा फारकाची लाढ ल वलकाव वलथवाभान्म ऩारकाॊऩेषा
इतक्मा शबन्न प्रभाणाभध्मे झारेरी अवते की ज्माभुऱे अवे लादक नेशभीच ळारेम कामथिभात
अवन
ू जास्तीत जास्त पामदा घेऊ ळकत नाशी फयोफय त्मा फारकारा वलळेऴ लगथ अध्माऩन
वेलाॊची गयज बावते अवे ऩारकभॊत्री अऩलादात्भक फारक शोईर ऩायॊ ऩरयक शळषण क्रकॊला ननमशभत
शळषणाऐलजी वलशळष्ट अध्माऩन ऩद्धती आणण कामथिभाची त्माची षभता ऩात्रता वलकशवत
कयण्मावाठी आलश्मक अवते प्रत्मेक भुराची अनुलॊळ आणण ऩरयजस्थती लेगऱी कोणत्माशी
वभाजात आणण दे ळात काशी भुराॊच्मा भध्मे त्माची कभतयता जाणलते तय काशी भुराॊभध्मे
वाभान्म भर
ु ाॊऩेषा अचधक गण
ु धभथ थोडक्मात वलवलध गयजा अवरेल्मा दे णाय ती म्शणजे काशी ना
काशी आणण त्माॊची कभतयता क्रकॊला वलकृती अवरेरी फारके
1. फौद्धधक भमाथदा अवरेरे वलद्माथी
शळषण घेण्माव ऩात्र अवे वाभान्म वलद्माथी शळषणाव ऩात्र अवे भनतभॊद वलद्माथी उच्च दजाथची
फद्
ु चधभत्ता अवरेरे प्रसालान वलद्माथी लतथन वलऴमक वभस्मा अवरेरे वलद्माथी बालननक दृष््मा
अस्लस्थ अवरेरे वलद्माथी वाभाजजक दृष््मा वलऴभ वभामोजजत वलद्माथी फोरण्मा वॊफॊधी
वभस्मा अवरेरे वलद्माथी ऐकण्मात दोऴ अवरेरे वलद्माथी फहशये आॊशळक दृष््मा फहशये अवणाये
वलद्माथी
दृत्ष्ट्टदोऴ अवणाये वलद्माथी आंशळक दृष्ट्टी अवणाये वलद्माथी
भज्जातॊतू वलऴमक ल वॊलेदनात्भक ळायीरयक दोऴ अवरेरी वलद्माथी वलकराॊग ल भयु रेरा
ळायीरयक आजाय अवरेरे वलद्माथी

भनतभॊद भुरे वाधायण वाभान्म भुराॊचा फुद्ध्माॊक 90 ते 110 त्माऩेषा कभी फुद्ध्माॊक अवरेरी
भुरे भनतभॊद शोम लैकाशवक अलस्थाॊभध्मे वलथवाभान्म फौद्चधक कामाथची लाढ वयावयीऩेषा कभी
शोणे वभामोजन षभतेत भनतभॊदता आढऱणे म्शणजे भनतभॊदत्ल
भनतभॊदत्ल चे लगीकयण अनततीव्र भनतभॊद फुद्ध्माॊक 20 ऩेषा कभी भानशवक लम जास्तीत जास्त
तीन लऴाथच्मा भुरा एलढे वभामोजन षभता नवते ळायीरयक दोऴ 0.6 टक्के अवते
तीव्र भनतभॊदता फुद्ध्माॊक 20 ते 49 वलळेऴ शळषण ऩद्धतीचा अलरॊफ केल्माव स्लत्च्मा
ळयीयाची स्लच्छता ल दै नॊहदन रशान वशान गोष्टी करू ळकतात.
व्मलशाय सान नवते थोडे ळायीरयक दोऴ फुद्धीने अजस्थय ल चॊचर अवतात.
त्माॊचे ळारेम वलद्मार्थमाांचे प्रभाण भध्मे प्रभाण

0.24 अवते.

भध्मभ भनतभॊदता 50 ते 59 वलद्मा फुद्ध्माॊक अषय ओऱख ल थोडेपाय वॊखमासान ओऱखीच्मा
हठकाणी एकटे जाऊ ळकतात शारचारीलय ताफा अवतो ळारेम शळषणात प्रगती करू ळकत नाशी
त्माॊचे ळारेम वलद्मार्थमाांभध्मे प्रभाण 2. 26 अवते.
वौम्मा भनतभॊदता 70 ते 85 फुद्ध्माॊक शळषण आणण स्लालरॊफी फनू ळकतात व्मलशाय कौळल्म
शळकू ळकतात भानशवक लम वात ते फाया लऴथ त्माचे ळारेम वलद्मार्थमाांभध्मे प्रभाण दशा टक्के
अवते.
श्रलण ल लाचा दोऴ अवरेरी भर
ु े शी वॊस्था अळा व्मक्तीवाठी लाऩयरी जातीर शे जे श्रलणळक्ती
शी नवतात ज्माॊना ऐकू मेत नवल्माभऱ
थ ्
ु े ती व्मक्ती फोरू ळकत नाशी त्माची श्रलणें हद्रम ऩण
ू त
कामथषभ आशे त दोन्शी कानात श्रभळक्तीचा वॊऩूणथ अबाल आशे अळा व्मक्तीॊना फधीय म्शणतात
दृष्टी दृष्टी दोऴ अवणायी भर
ु े अॊधत्ल मेण्माची कायणे ल जीलनवत्त्लाची कभतयता आजाय
दख
ु ाऩतीभुऱे दृजष्टदोऴ वॊबलतो. अॊध फारके आॊशळकदृष््मा अॊध
दृजष्टदोऴ अवरेरी भर
ु े सान फद्
ु धी बालना आकाॊषा माफाफत वाभान्म भर
ु ॊ वायखीच अवतात
कौशळक अॊधत्ल अवणायी फारके वाधायण वाभान्म भर
ु ाॊ फयोफय ननमशभत शळषण घेऊ ळकतात.
ऩूणथ अॊध फारकावाठी वलळेऴ वाधने भाध्मभ आणण शळषण ऩद्धती माॊचा लाऩय आलश्मक अवतो.

ळैषणणक अषभता अवरेरे भुरे भें दत
ू ीर वलथवाधायण कामाथतीर वौम्म त्रट
ु ी म्शणजे अध्ममन
अषभता शोम उदाशयणाथथ स्भयणळक्ती शारचारीतीर वुवॊफद्ध ता आकरनळक्ती आणण ज्मा
हठकाणी बाऴेची गयज आशे अळा हठकाणी अवरेरी त्रट
ु ी मा भुराॊनी हदरेल्मा प्रवॊगी काम वाधरे
आणण त्माॊच्माकडून त्माप्रवॊगी काम अऩेक्षषत आशे मात तपालत आढऱते वलळेऴत् शी तपालत
आणण हठकाणी हदवन
ू मेते उदाशयणाथथ लाचणे शरहशणे गणणत ल स्थऱावलऴमी वभज अध्ममन
अषभता शी एक ळैषणणक वॊकल्ऩना आशे फऱ्माच लेऱा त्माचे कायण लैद्मकीम ळायीरयक
अऩरयऩक्लता क्रकॊला भज्जातॊतू रा ऩोशोचरेरी इजा माॊच्माळी
एखाद्मा अॊतयी घटनेभुऱे व्मक्तीच्मा बावऴक भानशवक ल ऩमाथमाने ळैषणणक वलकावात अडथऱा
मेतो मा भुराॊच्मा भध्मे भमाथहदत अलधान कषा लतथनातीर चॊचरता आढऱते.
अजस्थव्मॊग वलकराॊग अवरेरी भुऱे भुरे रुऱेऩाॊगऱे रॊगडी कुफड आरेरे शात फोट नवरेरे ल
आखड
ू ठें गणे इत्मादी वलाांचा अॊतबाथल ळायीरयक अऩॊग भध्मे शे भुखमत् अजस्थव्मॊगाभुऱे
भानलाची शाडे ल स्नामू ळयीयातीर ऩेळी माॊच्मात दोऴ ननभाथण शोतो त्मावाठी वलळेऴ शळषणाची
गयज
जन्भ 10 क्रकॊला जन्भानॊतय वद्
ु धा मेऊ ळकते अळा ऩारकाॊची फुद्चधभत्ता वाभान्म फारकाप्रभाणे
वाभान्म फारकाप्रभाणे शळषण घेऊ ळकतात ळायीरयक अऩॊगत्लालय भात कयणे शा मा फारकाॊच्मा
शळषणाचा प्रभुख शे तू अळा फारकाॊभधीर न्मूनगॊड कभी करून त्माॊच्मात वलश्लाव लाढलण्माचा
प्रमत्न कयणे शे त्माॊच्मा शळषकाॊचे प्रभुख कामथ
बालननक दृष््मा वाभाजजक दृष््मा वभस्मा अवरेरी भुरे ळाऱा चक
ु णाये अऩयाधी वुधायणा
ऩरीकडे गेरेरे कोडके लतथन वलऴमक वभस्मा अवरेरे अळी वलथ प्रकायची भुरे वाभाजजक दृष््मा
वलऴभ वभामोजजत ननयाळ वलकृत एकरकोंडी वलधामक कामथ कयणायी भुरे वभाजात वभयव शोऊ
ळकत नाशी मा लगथलायीत मेतात मा भर
ु ाॊच्मालय त्माॊना भागे भानशवक वाभाजजक कौटुॊत्रफक क्रकॊला
जीलयावामननक कायणे अळा वलद्मार्थमाांना त्माॊच्मा लतथनालरून ओऱखता मेते उदाशयणाथथ आसा
ऩाऱणे खोटे फोरणे चोऱ्मा कयणे ळाऱे तून ऩऱून जाणे तूच कयणे नावधूव कयणे अवभ्म लतथन
जुगाय खेऱणे गुन्शे गायी टोळमाॊभध्मे वाभीर शोणे. अळा वभस्मा अवरेरी भुरे वलथ थयातून शी
भुरे प्रेभाची बुकेरी ंॊमभाने ळस्त्राच्मा भध्मे भाणवाभाणवाॊभध्मे वलश्लावाचे नाते ननभाथण झारे

नाशीतय वलऴभ वभामोजन उद्बलू ळकते मा भुराॊभध्मे वलथ प्रकायच्मा बौनतक ऩातऱीलय घेऊन
मेतात मा भुराॊच्मा फुद्धी वकथर रषात घेऊन शळषण हदरे अवता त्मा भुराॊना शळषणाभध्मे यव
लाटू रागतो मा भुराॊवाठी ननयीषण गश
ृ एलॊ फारगशृ ाॊची मोजना ळावनाने केरे आशे .
प्रसालान भुरे कुळाग्र फुद्धाॊक 120 लय फौद्चधक ऩात्रता प्रचॊड कामथ ळक्ती उत्तभ आयोग्म स्लतॊत्र
वलचाय शे तू ऩूणथ कामाथलयीर शरस्ट वभऩथण लत्त
ृ ी तयर कल्ऩनाळक्ती अनेक आॊतरयक तवेच फाहम
वभस्माॊना वभथथऩणे तोंड दे ण्माची ळक्ती शी लैशळष््मे वॊगीत करा वजथनात्भक रेखन ना्म
माॊत्रत्रक कौळल्म नेतत्ृ ल मा गोष्टीत प्रावलण्म मा भर
ु ाॊचा ळोध फद्
ु चधभाऩन कवो्मा घेऊन तवेच
ळारेम इतय कामथिभातीर वशबाग इत्मादीभुऱे हदवून मेतो गनतभॊद भुरे
फद्
ु ध्माॊक 80 ते 90 तवेच त्माॊना प्रतीकात्भक क्रकॊला वॊकल्ऩनात्भक आळम शळकलताना तो अवे
ग्राहम कयण्मावॊफॊधी धीभी गती दाखलतात लैशळष््मे भमाथहदत फोधात्भक षभता अध्ममन
ऩरयजस्थतीळी जुऱलून घेऊ ळकत नाशी गुॊतागुॊतीच्मा भूतथ भानशवक प्रक्रिमात कभी वॊफोध ननशभथतीत
कभी ऩडतात.कभी स्भयणळजक्त कल्ऩना प्रकटीकयण आतीर अषदा अषभता गोंधऱे ऩणा आणण
कभी एकाग्रता कायणे कुटुॊफातीर व्मक्तीची फुद्चधभत्ता बालननक घटक ननकृष्ट लैमजक्तक वॊफॊध
ळारेम वॊऩादणक
ू लैमजक्तक घटक ळायीरयक षभता दृष्टी श्रलण आणण लाचे वॊफॊधी दोऴ
प्रश्न
 वभालेशळत शळषणाची वॊकल्ऩना आणण अथथ स्ऩष्ट कया
 शळषणाचे पामदे आणण तत्ले स्ऩष्ट कया
 वभालेशळत शळषणाची मोजना कोणते आशे त ते वलस्तायाने वलळद कया
 शळषणावाठी ळावनाच्मा वलवलध मोजना आणण तयतद
ु ी स्ऩष्ट कया
 वलळेऴ फारकाॊचे प्रकाय वलस्तायाने वलळद कया

घटक क्र घटक 2
उद्ददष्ट्टे
 वलळेऴ शळषणाची गयज ल उद्हदष्टे वभजून घेणे
 अॊध आणण भूकफचधय भुराॊचे शळषण कळा ऩद्धतीने वुखकय शोऊ ळकेर माफाफत चचाथ
कयणे वजथनळीर भुराॊचे शळषण वभजून घेणे
 ळायीरयक दृष््मा आणण भानशवक दृष््मा अऩॊग भर
ु ाॊचे शळषण दे ण्माच्मा ऩद्धती वभजन
ू
घेणे
फ. वभालेशळत शळषणाची उद्ददष्ट्टे
वभान शळषणाचा अथथ वभजणे वभालेळक शळषणाच्मा ळाऱे चे स्लरूऩ वभजालन
ू दे णे शी वॊकल्ऩना वभजन
ू
घेणे दफ
थ आणण अऩॊग मातीर पयक वभजून घेणे मा गटावाठी अवरेरी वध्माची भाहशती वभजून
ु र
आलश्मक त्मा ववु लधा ऩयु लणे वभालेळक शळषणाचे कामथ शी वभजून वलळेऴ गयजा अवरेल्मा फारकाॊना
शळषण प्रलाशात आणणे
कणथफधधय भर
ु े
 ऐकू फोरू ळकत नाशीत शळकलताना भोठे भोठे चाटथ लाऩयालेत
 प्रत्मष शळकलताना खण
ु ाॊची ऩद्धत
कयणे

अभ्माविभ

वाभान्म

ओष्टम लाचन कय ऩल्रली वॊऩण
ू थ वॊऩकथ ऩद्धतीचा लाऩय

वलद्मार्थमाांना

अवरेल्मा

शळकलरा

जातो

भात्र

अभ्माविभाची

अॊभरफजालणी कयताना शळषकाने ऩढ
ु ीर कामथ नीतीचा अॊगीकाय कयणे गयजेचे ऩाठमाॊळाचे
अध्माऩन कयताना दृकश्राव्म वाधनाचा लाऩय उदाशयणाथथ आकृती चचत्र भत
ृ ऊध्लथ ळीऴथ प्रषेऩक उपथ
प्रषेऩक वॊकेत ळ्द शालबाल जव्शडडओ इत्मादी
 भधून भधून प्रश्न वलचायणे ज्मातन
ू भारकारा की ऩदग्रशण शोत आशे माच्मा प्रत्माबयण शभऱते
प्राथशभक स्तयालय कणथफचधय फारकाॊच्मा ळ्दरेखन ल फोरण्माकडे रष श्रलण मॊत्र उऩर्ध करून
द्माले वॊगणक वाहशत अनद
ु े ळन उऩमक्
ु त ठये र ऐनतशाशवक स्थऱे प्रशवद्ध हठकाणी भाहशती दे णायी
हठकाणे दाखलालीत
 स्लय व्मॊजनाॊचे उच्चाय सान शोण्मावाठी जलऱ फवन
ू आयळाचा लाऩय करून उच्चाय वध
ु ायण्माव
वाॊगाले मावाठी स्ऩीच थेयऩी चा लाऩय ळ्द लाक्म बाऴा लाढण्माव भदत खेऱातन
ू शळषण बावऴक

खेऱ ओठाॊच्मा शारचारीॊलरून ळ्द ओऱखणे चचत्राॊलरून ळ्द ओऱखणे ळ्द भधीर ळ्द
ओऱखणे ळ्द वॊखमा लाढल्मानॊतय छोटी लाक्म तमाय कयण्माव शळकलणे शळषण भक्
ु त व्मलवाम
वॊबाऴण खेऱ प्रशळषण गोष्टी फारगीते प्रशळषण व्मलवामातन
ू बाऴेचा ऩामा घातरा जातो लयच्मा
लगाथत बाऴा लाढीवाठी ल लाचेत प्रगती शोण्मावाठी
 वॊबाऴण

लाचन

ल

रेखन

काराॊतयाने

मा

दशी

प्रगती

झाल्मालय

वलथवाधायण

ळाऱे च्मा

अभ्माविभाव वरु
ु लात अभ्मावाफयोफयच वॊगीत खेऱ व्मलवाम यॊ गकाभ भानली भल्
ू माॊचे शळषण
वशरी लगैये तन
ू वलाांगीण वलकाव शळषण ऩद्धती ऩद्धती शाताॊच्मा खण
ु ा ल चेशऱ्मालयीर शालबाल
माॊना प्राधान्म कयऩल्रली शाताॊच्मा आकायाॊनी ननयाऱी अषये दळथलरी जातात म्शणजेच प्रत्मेक
वलशळष्ट शस्त चचन्शे हदरी जातात
 भौणखक ऩद्धत आऩरे वलचाय लाचेद्लाये भाॊडण्माव प्रोत्वाशन हदरे जाते वातत्माने फोरल्माने
त्मारा उठामच्मा शारचारी चेशऱ्मालयीर शालबाल लरून बाऴा कऱते.
 वॊऩण
ू थ वॊऩकथ ऩद्धत मात खुणा कय ऩल्रली ल लाचा मा वलाांचा अॊतबाथल क्मड
ू स्ऩीच फोटाॊच्मा
ळास्त्रीम शारचारीलय आणण त्माॊच्मा ननयननयाळमा जस्थतीलय मा फोटाॊच्मा शारचारीतन
ू ळ्दातीर
अषये तमाय केरी जातात ल फयोफय फोररे जाते.

ळायीरयक दृष्ट््मा अऩंग फारकाचे शळषण
वाॊधे स्नामू शाडे माभध्मे ननभाथण झारेल्मा दोऴाभऱ
ु े शात-ऩाम मा अलमलाॊच्मा शारचारीलय ल कामथळीर
अतेलय मेणाऱ्मा भमाथदा म्शणतात ज्मा व्मक्ती एका हठकाणाशून दव
ु ऱ्मा हठकाणी वशज जाऊ ळकत नाशीत
त्माॊची शाडे वाॊधे स्नामू भजस्तष्क त्माॊच्मा कामाथलय त्माचा ऩरयणाभ हदवतो तवेच ऩॉरी ल ऩोशरओ ल
अन्म कायणाॊनी त्माॊचे शात क्रकॊ ला ऩाम फधीय झारेरे अवतात त्माॊना ळायीरयक दृष््मा अऩॊग अवे म्शणतात
ळायीरयकदृष््मा अऩॊग फारकाॊचे शळषण 1987 ऩावन
ू अऩॊग भर
ु ाॊची शळषणाची इतय वाभान्म ळाऱाॊभध्मे
वरु
ु लात झारी ळायीरयक अऩॊग भर
ु ाॊचा भें द ू वषभ अवतो त्माभऱ
ु े ती काशी ववु लधा हदल्माव वाभान्म
भर
ु ाॊफयोफय शळकू ळकतात खचथ ळावन कयते एनवीआयटी अऩॊगाॊच्मा ळाऱे त कामथ कयणाऱ्माॊवाठी प्रशळषण
दे ण्माचे कामथ कयते 1986 च्मा याष्रीम ळैषणणक धोयणात अऩॊगाॊच्मा शळषणाकडे वलवलध शळपायळी करून
रष केंहद्रत केरे ळायीरयक ल भानशवक अऩॊगाॊना वाभान्म वलद्मार्थमाांप्रभाणे शळषण घेण्माची वॊधी दे णे
गॊबीय अऩॊग आशे त त्माॊच्मावाठी जजल्हमाभध्मे लस्तीगश
ृ अवरेल्मा ननलावी ळाऱा उघडणे अव मा
शळपायळी ळैषणणक धोयणात केरे आशे त अस्थीव्मॊगाचे प्रकाय रऱ
ु े रॊगडे शातऩाम तट
ु रेरे
अनेक अलमलाॊचा रकला
ऩाम लाकडा

शात लाकडा भणक्मातन
ू लाकरेरे अवणे.
ळायीरयक अऩॊगत्लाची कायणे
ऩोशरओ शाडाॊचा षमयोग, वॊचधलात, अऩघात, शाडाॊचा कॎन्वय, जीलनवत्लाचा अबाल, ऩाठीच्मा भणक्मारा
भाय, जन्भजात व्मॊग, रकला, भें दच
ू ा ऩषाघात
ळायीरयकदृष््मा अऩॊगाॊवाठी ळाऱे ने कयण्माचे बौनतक ववु लधा ळाऱे चा ऩरयवय अडथऱा वलयहशत अवाला
ळाऱा प्रलेळावाठी उतयण अवाली शबॊतीलय कठाडे अवालेत वऩण्माच्मा ऩाण्माची टाकी अवाली लगथ
तऱभजल्मालय अवालेत स्लतॊत्र आवन व्मलस्था अवाली पयळी गऱ
ु गऱ
ु ीत नवाली ळौचारम ववु लधा मोग्म
अवाली लगथखोरी आकायाने भोठी अवाली लगाथरा उॊ फयठा नवाला ळाऱे ऩमांत मेण्मावाठी लाशनाॊची वोम
अवाली अऩॊगाॊची वाधने ठे लण्मावाठी जागा अवाली
ळायीरयक दृष््मा अऩॊग भर
ु ाॊवाठी ळैषणणक कामथिभ भनोयॊ जक ऩद्धतीचा लाऩय शळकण्माव प्रोत्वाशन
द्माले कृतीमक्
ु त वशबाग यमाला अडचणी वलचारून अध्माऩन कयाले लगाथत आयाभळीय फवण्माची व्मलस्था
कयाली अभ्मावाकडे लेऱोलेऱी रष द्माले इतय भर
ु े थ्टा कयणाय नाशीत माची काऱजी यमाली
शुळाय वलद्मार्थमाांना वशकामथ कयण्माव वाॊगाले ळैषणणक वाधने लगाथत ठे लण्माची व्मलस्था कयाली
खेऱात बाग घेण्माव प्रोत्वाशन द्माले आत्भवलश्लाव लाढलन
ू न्मन
ू गॊड कभी कयाला.

प्रश्न
 वभालेशळत शळषणाची गयज आणण उद्हदष्ट स्ऩष्ट कया
 अॊध आणण भूकफचधय भुराॊच्मा वाठी भुराॊच्मावाठी शळषणाच्मा ऩद्धती वलऴद कया.
 भानशवक दृष््मा आणण ळायीरयक दृष््मा अऩॊग भुराॊना शळषण प्रलाशाभध्मे कळा ऩद्धतीने

आणता मेऊ ळकेर माची चचाथ कया

घटक क्रभांक तीन वभालेळीत ळाऱा
वभालेशळत शळषण वभालेळी ळाऱे तीर बौनतक ववु लधा ववु लधेचा अथथ आणण वॊकल्ऩना स्ऩष्ट कयणे
वभालेळी शळषणाभध्मे बौनतक ववु लधा वभजालन
ू दे णे आधनु नक काऱातीर वभालेशळत शळषणाची बशू भका
वभजून घेणे वभालेशळत लगाथचे व्मलस्थाऩन आणण वॊघटन माची वॊकल्ऩना वभजून घेणे वलळेऴ फारकाॊच्मा
वाठी वलळेऴ शळषण कवे दे ता मेऊ ळकेर माची चचाथ कयणे
अ.अथथ बौनतक ववु लधा भानली ववु लधा अऩॊगत्ल कडे फघण्माचा दृजष्टकोण दृष्टीकोण
फ. वभालेशळत ळाऱे तीर बौनतक ववु लधा
क.वभालेळीत ळाऱाॊची आधनु नक काऱातीर बशू भका
ड. वभालेशळत लगाथचे वॊघटन आणण व्मलस्थाऩन
इ. वलळेऴ फारकाॊची वाठी वलळेऴ शळषण
अ. वलथ प्रकायच्मा फारकाॊचा वलचाय कयणायी ळाऱा वलथ वलद्माथी ळैषणणक प्रलाशात वाभीर कयण्मावाठी
प्रमत्न कयणाये ळाऱा वलथ वलद्मार्थमाांचे ळैषणणक शक्क अफाचधत ठे लणायी शळषणाच्मा प्रक्रिमेत वलथ
वलद्मार्थमाांचा वशबाग घेणायी अध्ममन कृतीच्मा वलवलधतेलय बय दे णायी वलवलध प्रकायच्मा गयजा अवणाऱ्मा
फारकाॊचा आनॊदाने स्लीकाय कयणायी ळाऱा वलळेऴ फारकाॊवाठी आलश्मक वोमी ववु लधाॊनी मक्
ु त ळाऱा
वाभान्म ळाऱा आणण वभावलष्ट ळाऱा मातीर पयक
ळाऱे तीर प्रलेळ वाभान्म वलद्मार्थमाांना प्रलेळ वलळेऴ वलद्मार्थमाांना प्रलेळ
प्रलेळाची अट ऩहशरी प्रलेळावाठी वशा लऴीम भर
ु ाॊच्मा षभता ल गयजा रषात घेऊन प्रलेळ
अध्माऩकाॊची कौळल्म वाभान्म वलद्मार्थमाांना शळकलण्माची कौळल्म शळषकाॊना वलळेऴ प्रशळषण दे ऊन
शळषण अभ्माविभात रलचचकता आकृनतफॊध ल ऩद्धती ठयरेरी त्माॊच्मा षभतेनव
ु ाय ऩदय फदर अध्माऩन
ऩद्धती वाभहू शक अवते लैमजक्तक अध्माऩनालय बय हदरा जात नाशी. वाभहू शक शळषणाफयोफयच लैमजक्तक
ऩण
शळषण ऩद्धती वलऴम केंद्री वलद्माथी केंहद्रत उदाशयणाथथ अॊध भर
ु ाॊना वलणकाभ त्माॊच्मा षभतेनव
ु ाय
इत्मादी
बौनतक ववु लधा वाभान्म वलद्मार्थमाांवाठी वलळेऴ गयजा अवणाऱ्मा फारकाॊवाठी ऩयु लल्मा जातात.

ळारेम लातालयण वाभान्म वलद्मार्थमाांचे अध्ममनावाठी ऩयू क अवणाऱ्मा भर
ु ाॊच्मा ळैषणणक प्रगतीवाठी
अनक
ु ू र भल्
ू मभाऩन वलथ वलद्मार्थमाांवाठी वभान प्रकायचे भल्
ू म वलद्मार्थमाांच्मा ल अषभताॊचा वलचाय करून
भल्
ू म
वभालेशळत ळाऱे तीर घटक शळषक भख
ु माध्माऩक वलळेऴ शळषक ऩारक भदतनीव लैद्मकीम तस ळावकीम
अचधकायी व्मलवानमक ळाऱे तीर कभथचायी लगथ स्लमॊवेली वॊस्था
ळक शळषक प्रत्मष वॊफध
ॊ लगाथतीर लैवलध्मऩण
ू थ लैशळष््म अवणाऱ्मा फारकाॊळी त्माॊच्मा गयजा अध्ममनात
मेणाऱ्मा वभस्मा त्माच भनी झारेरी वॊळोधने अध्माऩनाच्मा ऩद्धती इत्मादी वॊफध
ॊ ी भाहशती शभऱलाली
रागते
वलळेऴ शळषक वलळेऴ फारकाॊचे फद्
ु ध्माॊक ननजश्चत कयणे ऩारकाॊना मेणाऱ्मा अडचणीॊचे ननयाकयण वलळेऴ
फारकाॊना शळक्षषत कयण्मावाठी तस आता शभऱलरेरा भागथदळथन वच
ू ना दे ण्मावाठी उऩमोगी
ऩारक ऩारक वबेत आऩल्मा वच
ू ना भाॊडरी ऩारकाॊनी शळषकाॊची वातत्माने वॊऩकाथत याशाले ऩारकाॊनी घयी
लैमजक्तक भागथदळथन कयाले अध्ममनारा प्रेयणा कोणताशी न्मन
ू गॊड न फाऱगता आऩल्मा फारकाॊच्मा
वलाांगीण वलकावावाठी तत्ऩय
लैद्मकीम तस फारकाच्मा अऩॊगत्लाचे ननदान केल्मालय प्रभाणऩत्र दे णे
भानवोऩचाय तस, ऑक्मऩ
ु ेळनर थेयवऩस्ट, लाचा वलकाय तस, ऑडडओ रॉजीस्ट, आशायतस, भें द ू तस
अऩंगत्लकडे ऩाशण्माचा दृत्ष्ट्टकोन
ऩहशरा टप्ऩा - दर
थ नतयस्काय
ु ष
दव
ु या टप्ऩा -धाशभथक दृजष्टकोन
टप्ऩा - प्रफोधन
चौथा टप्ऩा - एकाजत्भक दृजष्टकोन
ऩाचला टप्ऩा - वकायात्भक दृजष्टकोन
वशाला टप्ऩा - वभालेळक शळषण

वॊऩण
ू थ लगथ दृजष्टकोनाची लैशळष््मे अध्ममन लातालयण शळषक वशकामाथत्भक ल ऩयस्ऩयाॊचा आदय कयणाये
लगाथभध्मे वलवलधतेचे स्लागत फारकाॊचा उत्वाशाने स्लीकाय लगथ लातालयण बालननक ळायीरयक ल वाभाजजक
दृष््मा वयु क्षषत भर
ु े प्रत्मेक कृतीभध्मे उत्वाशाने वशबागी
फ. वभालेशळत ळाऱे तीर बौनतक ववु लधा ळावनाने वलकराॊग व्मक्ती अचधननमभ तमाय केरा अवन
ू
त्मानव
ु ाय मा भर
ु ाॊना वभान वॊधी अचधकायाॊचे वॊयषण अऩॊगाॊवाठी अडथऱा वलयहशत ऩरयवय ननशभथती शी
वॊकल्ऩना कामाथजन्लत केरी मा अचधननमभाच्मा कामथलाशीभऱ
ु े अऩॊग भर
ु े शळषणावाठी घयाफाशे य ऩडू रागरी
आशे त अऩॊगत्लाच्मा प्रकायानव
ु ाय खारीर प्राथशभक ववु लधा ळाऱे भध्मे अवणे गयजेचे अॊध भर
ु ाॊवाठी बौनतक
ववु लधा ऩाॊढयी काठी 1/3 बाग रार यॊ गात ,आलाजाची, घॊटीची, पोजल्डॊग कयता मेणायी, आलाजाच्मा काठी
भध्मे माॊत्रत्रक उऩकयणे त्माभऱ
ु े खाघ खऱग्माॊची कल्ऩना आधीच मेत.े
 ळाऱे चा ऩरयवय भख
ु म प्रलेळद्लायारा फीऩय
 ऩरयवय वऩाट
 लाटे त दगड खडे नकोत
 ळाऱे च्मा प्रलेळद्लायाऩावन
ू लगाथऩमांत गलताचा ऩ्टा
 ळारेम आकाय
 उठालदाय शरखाणाच्मा ऩ््मा
 शाताच्मा उॊ ची इतक्मा अॊतयालय लगथखोरी
 स्लच्छतागश
ृ े
 लाचनारम
 वऩण्माचे ऩाणी मालय िेर ऩ््मा रालालेत
लगथ टे फर-खुची अळी व्मलस्था िेर ऩाटी ऩस्
ु तके माॊचा वॊळम यमाला खेऱाचे भैदान गलताचे रोन
खेऱण्मावाठी आलाजाची चें डू वलळेऴ फॎट फद्
ु चधफऱ ऩट िेरऩत्ते

फोरके घड्माऱ माॊचा लाऩय

वलळेऴ शळषणाची गयज ल भशत्त्ल फारकाॊच्मा लैमजक्तक वलकावावाठी वलवलध वॊधी उऩर्ध करून
दे ण्मावाठी उऩमक्
ु त शळषण वलद्मार्थमाांना त्माॊच्मा षभताॊचा वलकाव कयण्मावाठी आलश्मक शळषणाच्मा
वभान शक्काॊची अॊभरफजालणी कयण्मावाठी गयजेचे वलथवाभान्म लगथ प्रणारीचा पामदा वलळेऴ गयजा
अवरेल्मा फारकाॊना शोत नाशी म्शणून लेगळमा प्रकायची व्मलस्था याष्र वलकावात मोगदान दे ण्मावाठी
शळषणाची गयज वलळेऴ ळाऱे त एकाच प्रकायची भर
ु े अवल्माने मा फारकाॊना बालननक आधाय

प्रश्न
वभालेळी ळाऱे तीर बौनतक ववु लधा वलस्तायाने स्ऩष्ट कया.
आधनु नक काऱातीर वलळेऴ ळाऱे ची बशू भका स्ऩष्ट कया.
वभालेळी वभालेशळत लगाथचे वॊघटन ल व्मलस्थाऩन कवे कयार
वलळेऴ फारकाॊवाठी ळैषणणक ववु लधा स्ऩष्ट कया
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घटक 4 वभालेळक ळाऱे भधीर शळषकाची बशू भका
उद्ददष्ट्टे
 वभालेळी शळषकाची गण
ु लैशळष््मे वभजून घेणे
 वभालेशळत लगाथरा आकाय दे ताना शळषकाची बशू भका कळी अवाली माफाफत चचाथ कयणे
 वभालेळी ळाऱे भध्मे अध्माऩन कयत अवताना वभालेळी शळषकाॊने प्रशळषण कवे द्माले माफद्दर
भाहशती वभजून घेणे
 वभालेशळत ळाऱे तीर शळषक प्राचामथ आणण वलद्माथी माॊना भागथदळथन आणण वभऩ
ु दे ळनाची गयज
स्ऩष्ट कयणे.
वभालेळक शळषकाची गण
ु लैशळष्ट््मे
 ळाऱे तीर शळषकाॊचे अध्माऩन वलऴम
 तत्लसान
 वकायात्भक लातालयण ननशभथती
 रलचचकतेचा स्लीकाय
 अध्माऩनाचे भल्
ू मभाऩन
 ननयॊ तय अध्ममनाथी
 एकतानता प्रस्थावऩत कयणे
वभालेशळत ळाऱे तीर शळषकाची गण
ु लैशळष्ट््मे
 प्रबाली वॊलाद कौळल्म
 रलचचक
 वशनळीरता
 वलनोदी लत्त
ृ ी
 उऩिभळीरता
 वॊळोधन लत्त
ृ ी
 ननमशभतऩणा
 वशानबत
ू ी ल वभतोर लत्त
ृ ी

 वभानता उत्वाशी वकायात्भकता
क. वलथ वभालेळीत लगाथरा शळषण दे ताना शळषकाचे शळषण
 शळषक प्रशळक्षषत अवणे गयजेचे वेला ऩल
ू थ ल वेलाॊतगथत वेला ऩल
ू थ प्रशळषण शी वाभान्म शळषक
प्रशळषण ल वलळेऴ शळषक प्रशळषण अवे दोन प्रकायचे वलळेऴ प्रशळषण फारकाच्मा वलळेऴ
गयजाॊनव
ु ाय कोवथची यचना उदाशयणाथथ कणथफचधय भर
ु ाॊवाठी माॊचे शळषक प्रशळषण अॊध भर
ु ाॊवाठी
चे शळषक प्रशळषण
 वेलाॊतगथत प्रशळषण वभालेळी ळाऱे तीर अध्माऩन कयण्मावाठी चा आत्भवलश्लाव लद्
ृ चधॊगत कयणे
गयजेचे मा प्रशळषणाभध्मे शळषकाॊना आऩरा लगथ वभालेळक कवा कयामचा लगाथतीर अध्ममनाथी
च्मा लैवलध्मऩण
थ ा कळी कयाली माचे प्रशळषण गयजेचे कृती आधारयत अध्ममन
ू थ गयजाॊची ऩत
ू त
ऩद्धतीचा लाऩय केंहद्रत अध्माऩन ऩद्धतीचा लाऩय ल फारकेंद्री दृष्टीकोनाचा स्लीकाय करून
वाभान्म ळाऱे तीर शळषक शा वभावलष्ट शळषक फनू ळकतो
वेलाॊतगथत प्रशळषण मा भध्मे खारीर फाफीॊचा वभालेळ अवाला
 गण
ु लत्ताऩण
ू थ अध्माऩनावाठी व्मालवानमक सानाच्मा वलकावालय बय द्माला.
 नावलन्मऩण
ू थ अध्ममन अध्माऩन कामथ आणण नतची ओऱख करून ठे लन
ू त्माच्मा लाऩयाचे प्रशळषण
दे णे लगाथतीर फारकाॊच्मा लैवलध्मऩण
ू थ गयजाॊनव
ु ाय तत्कारीन फदराफाफत भाहशती दे णे
 अध्माऩन कौळल्माॊचा लाऩय वभालेशळत लगाथत लाऩयावाठी प्रोत्वाहशत कयणे आदळथ शळषकाॊचा
नभन
ु ा वादय कयणे लैवलध्मऩण
ू थ ऩारकाच्मा प्रनतवादाव वकायात्भक उत्तये दे ण्माफाफत भागथदळथन
कयणे
 वभालेळक ळाऱे तीर वलवलध ऩाठाचे आमोजन कयणे
 वलवलध गयजा अवणाऱ्मा फारकाच्मा लतथन लैशळष््माॊची भाहशती दे णे
 ळाऱे तीर अध्माऩनावाठी आलश्मक दृजष्टकोन वलकशवत कयण्मावाठी भागथदळथन
 वभालेशळत लगथ अध्माऩनावाठी लाऩयालमाची वाहशत्म फाफत वलऴमालय वखोर भाहशती दे णे
 वभालेशळत शळषणाची तत्ले शळषकाॊभध्मे रुजलण्मावाठी कामथिभाचे आमोजन
 शळषक प्रशळषणाचे ऩन
ु यालरोकन करून त्माभध्मे आलश्मक फदरावाठी वच
ू ना
 वभाजातीर वलथ घटकाॊचा वभालेळीत ळाऱे भध्मे वशबागावाठी कामथननती वच
ु लणे
 कृतीमक्
ॊ ी भागथदळथन कयणे.
ु त अध्ममन लातालयण ननशभथतीवाठी लगाथभधीर यचने वॊफध

ड. वलथवभालेळक शळषक-वलद्माथी ल प्रचाय मांवाठी भागथदळथन ल वभुऩदे ळन शळषकांवाठी
भागथदळथन ल वभुऩदे ळन अऩॊग फारकाॊचे अडचणी वभजालन
ू घेणे अऩॊग फारकाॊना प्रेभ वशानब
ु त
ू ी

प्रोत्वाशन ळाफावकी द्माली वलथ वलद्मार्थमाांना वभान लागणूक द्माली ळैषणणक दृष््मा कभतयता अवणाऱ्मा
फारकाॊना वलळेऴ वशाय्म कयाले अवभामोजजत वलद्मार्थमाांना ओऱखून त्माॊना वभऩ
ु दे ळकाकडे ऩाठलाले.
शळषकाॊचे स्लत्चे भानशवक आयोग्म चाॊगरे अवाले कणथफचधय फारकाॊनी श्रलण मॊत्र रालरे की नाशी शे
ऩाशाले लगाथतीर फैठक व्मलस्था वलळेऴ गयजा अवणाऱ्मा फारकाचा वलचाय करून कयाली.
भख्
ु माध्माऩक ल ळाऱे ची बशू भका ळाऱे चे लातालयण अध्ममनावाठी प्रेयणादामी याशीर माची काऱजी यमाली
ळाऱे च्मा काभकाजात शळषक ल वलळेऴ ऩारकाॊना वशबागी करून यमाले
 वलळेऴ फारकाॊना भागथदळथन ल वभऩ
ु दे ळन मावाठी मोग्म मॊत्रणा उबायाली
 वलळेऴ फारकाॊची लेऱच्मालेऱी आयोग्म तऩावणी कयाली
 वलद्मार्थमाांवाठी अभ्माविभात रलचचकता कयाली
 अभ्मावऩयू क कामथिभाॊचे आमोजन कयाले
 ऩारक शळषक वॊघाची स्थाऩना कयाली
 मा भध्मे अऩॊग फारकाच्मा ऩारकाॊचा वभालेळ अवाला अऩॊग वलद्मार्थमाांच्मा गॊबीय स्लरूऩाच्मा
वभस्मेफाफत ऩयू क वेलाॊळी वॊऩकथ वाधाला
 मेणाऱ्मा वलद्मार्थमाांवाठी ळाऱे च्मा प्रलेळद्लायाजलऱ लगाथरा उतयॊ ड फाॊधाली अऩॊग वलद्मार्थमाांना
वोमीचे शोईर अवे ळौचारम तमाय कयाले
 ऩामाने वलकराॊग वलद्मार्थमाांचा लगथ तऱभजल्मालय अवेर अळी व्मलस्था

ऩारकाची बूशभका
 आऩल्मा ऩारनाच्मा आलश्मक गयजा ऩण
ू थ कयण्माचा प्रमत्न कयाला
 ऩाल्माचे अलास्तल राड करू नमेत
 ऩाल्मारा बालननक दृष््मा वयु क्षषतता द्माली.
 आऩल्मा अऩॊग ऩाल्मालय छो्मा छो्मा काभाॊच्मा जफाफदाऱ्मा द्मालेत
 स्लत्च्मा इच्छा आकाॊषा ऩारकाॊनी आऩल्मा ऩाल्मालय राद ू नमे
 घयातीर लातालयण प्रेभऱ ल वशकामाथचे अवाले
प्रश्न
 वभालेळीत शळषकाची गण
ु लैशळष््मे स्ऩष्ट कया वभालेळी ळाऱे भध्मे अध्माऩन कयत
अवताना लगाथचे ननमोजन कयताना शळषकाची बशू भका स्ऩष्ट कया
 वभालेशळत ळाऱे भध्मे काभ कयणाऱ्मा शळषकाॊचे प्रशळषण कोणत्मा ऩद्धतीचे अवाले?

