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SEMESTER I
पयावरण अभ्यास (EVS २०१)
शेती : मागास व प्रगत , हरीक्रांतीचे ऊण व पररणाम , पडीक
घटक ०१ पयावरण संकल्पना
जरमनीची समस्या, भूगभव जल प्रदूषण
घटक ०२ पयावरण व समाज परस्परसंबंध
घटक ०८ पयावरणनवषयक चळवळी
घटक ०३ संरक्षण, संवधध न, ननसगध व पयावरण
पयावरणरवषयक चळवळी, वयक्ततगत, संस्थात्मक वा गटात्मक
घटक ०४ नागरीकरण व औद्योगीकरण
चळवळी, ऄंधश्रद्धा रनमुवलन : एक पयावरणीय चळवळ
,
घटक ०५ जलव्यवस्थापन
चळवळींना प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष हातभार
घटक ०६ जंगले व वने
घटक ०९ जागनतक पयावरण संरक्षण
घटक ०७ शे ती
जागरतक रहतसंबंधाची जपणूक
, समुद्र, वाळवंटीकरण,
घटक ०८ पयावरणनवषयक चळवळी
पयावरणीय ऄवकाश ककवा सृष्टी
घटक ०९ जागनतक पयावरण संरक्षण
घटक १० वातावरणातील फेरबदल
घटक १० वातावरणातील फेरबदल
वातावरणातील फेरबदल : संकल्पना, वातावरणातील फेरबदल :
घटक ११ जैनवक नवनवधता
पररणाम, वादरववाद
घटक ११ जैनवक नवनवधता
घटक ०१ पयावरण संकल्पना
जैरवक रवरवधतेची संकल्पना, प्रकार व स्वरूप
, जैरवक
पयावरण म्हणजे काय?
,पयावरणातील घटक , पररसंस्था,
रवरवधतेबाबत जागरतक स्तरावरील भूरमका, पररणाम व मूल्य ,
परीसंस्थेची रचना, ईजास्रोत, पोषक द्रवयांची चक्रे
जैरवक रवरवधता : संरक्षण व वादरववाद
घटक ०२ पयावरण व समाज परस्परसंबंध
अनुदेशनप्रणाली अनभकल्प (EDU 503)
पयावरण व समाज परस्परसंबंध, रवरवध दष्ृ टीकोन
घटक १ : नशक्षणासाठी प्रणाली मागध
घटक ०३ संरक्षण, संवधध न, ननसगध व पयावरण
घटक २ : नशक्षण, अनुदेशन व प्रनशक्षण
संकल्पना, वैचाररक बैठक
घटक ३ : काही मतप्रणालींच्या अध्ययनाचे स्वरूप
घटक ०४ नागरीकरण व औद्योगीकरण
घटक ४ : अनुदेशन अनभकल्पासाठी प्रनतमाने व पृथक्करण
औद्योगीकरण-नागरीकरण : प्ररक्रया व परस्परसंबंध , जलप्रदूषण,
घटक ५ : अनुदेशन अनभकल्प म्हणजे काय?
नागरी वाहतूक वयवस्था : स्वरूप व पररणाम , ध्वरनप्रदूषण : एक
घटक ६ : उनिष्टे व तयांची मांडणी
समस्या, कचऱ्याची वाढती समस्या , प्रदूषण रनयंरण कायदे व
घटक ७ : पाठ्यक्रम
आतर प्रयत्न
घटक ०५ जलव्यवस्थापन
घटक १ नशक्षणासाठी प्रणाली मागध
जलवयवस्थापन : वयाख्या, स्वरूप व वयाप्ती , जलवाटप : एक
प्रणाली म्हणजे काय?, प्रणाली मागव व पद्धतशीर मागव, रशक्षण
सामारजक समस्या, ग्रामीण भागात रपण्याचे पाणी : एक समस्या ,
प्रणालीचे प्ररतमान
व ॅाटरशेड म ॅनेजमेंट : संकल्पना, गरज अरण केस स्टडी
घटक २ नशक्षण, अनुदेशन व प्रनशक्षण
घटक ०६ जंगले व वने
रशक्षण, ऄनुदेशन, प्ररशक्षण
जंगले / वने : वयाख्या, काये व महत्व
, जंगलांचे प्रकार ,
घटक ३ काही मतप्रणालीच्या अध्ययनाचे स्वरूप
भारतातील वने, रनववनीकरण व त्याचे दुष्पररणाम
ऄध्ययन, वतवनवादी ईपपत्ती, बोधात्मक दक्ृ ष्टकोन, संशोधनात्मक
वन संवधवन व सामारजक वनीकरण
मतप्रणाली लाया, प्रभुत्व ऄध्ययन प्ररतमान
घटक ०७ शे ती
श्रेणीबद्ध वगीकरणात्मक मागव
घटक ४ अनुदेशन अनभकल्पासाठी माने पृथक्करण
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अराखड्याच्या रनयोजनासाठी प्रणाली प्ररतमान,
पृथतकरण, गरजांचे परीक्षण, कायव पृथतकरण

गरजांचे

घटक ५ अनुदेशन अनभकल्प म्हणजे काय?
ऄध्यासक्रम व पाठ्यक्रम, सुस्पष्ट ऄभ्यासक्रमाची गरज
घटक ६ उनिष्टे व तयांची मांडणी
ईरिष्टे म्हणजे काय?, साध्ये, ध्येये, ईरिष्टे व प्राप्त ईरिष्टे , ईरिष्ट
- रवरोधी मत, ईरिष्टे ले खन, कृ रतदशवक रक्रयापदांना महत्त्य घटक ७ पाठ्यक्रम
अशय रनवड, अशयाची क्रमवारी
शै क्षनणक आनण समाजशास्रीय संशोधन पद्धती
(EDU०१८)
घटक ०१ संशोधन : संकल्पना व प्रकार
घटक ०२
सामानजक शास्रे आनण शै क्षनणक
संशोधनाचे सरूप
घटक ०३ शै क्षनणक संशोधनाचा इनतहास
घटक ०४ संशोधनाची शास्रीय पद्धती
घटक ०५ गुणातमक संशोधन
घटक ०६ संशोधनासाठी ग्रंथालयाचा
अभ्यास
घटक ०१ संशोधन : संकल्पना व प्रकार
संशोधन म्हणजे काय नाही?
, संशोधन म्हणजे काय? ,
संशोधनाच्या पायऱ्या , संशोधनाची गरज , संशोधन : स्वरूप
अरण वैरशष्ये, संशोधन प्ररक्रयेतील पायऱ्या, संशोधनाचे प्रकार
घटक ०२ सामानजक शास्रे आनण शै क्षनणक संशोधनाचे
सरूप
सामारजक शास्रे : संकल्पना
, सामारजक शास्रांमधील
संशोधनाचे स्वरूप , सामारजक शास्रांमधील संशोधनाची
वैरशष्ये, सामारजक शास्रांचे नैसर्गगक शास्रापेक्षा वेगळे पण ,
सामारजक शास्रे अरण भौरतक / नैसर्गगक शास्रांच्या
संशोधनामधील फरक, सामारजक शास्रांमधील बहु शास्रशाखीय
अरण अंतरशास्रशाखीय संशोधन , जागरतकीकरण व रवरवध
सामारजक संस्था, सामारजक घटक यांत होउ शकणाऱ्या संभावय
अंतररक्रया, सामारजक शास्र अरण रशक्षणशास्र संबंध
,
शैक्षरणक संशोधनांचे स्वरूप व वैरशष्ये, सामारजक शास्र अरण
शैक्षरणक संशोधनातील मूलतत्वे , अधुरनक संशोधन पद्धतीचा
रवकास
घटक ०३ शै क्षनणक संशोधनाचा इनतहास
शैक्षरणक संशोधनाचा हे तू , शैक्षरणक संशोधनाचे वैरशष्ये ,
शैक्षरणक संशोधनाचा पूववकाल (१८९० ते १९७०)
, शैक्षरणक
संशोधनाचे शैक्षरणक क्षेराला योगदान , शैक्षरणक संशोधनातील
ईत्क्रांती अरण रवचारप्रवाह , शैक्षरणक संशोधनाची बलस्थाने व
दौबवल्य / मयादा

घटक ०४ संशोधनाची शास्रीय पद्धती
ज्ञानप्राप्तीच्या रवरवध पद्धती , शास्रीय पद्धती : ऄथव व वयाख्या ,
शास्रीय पद्धती ची मुलभूत लक्षणे
, शास्रीय पद्धतीतील
महत्वाच्या पायऱ्या , शास्रीय पद्धतीची वैरशष्ये , शास्रीय
पद्धतीची बलस्थाने व मयादा
घटक ०५ गुणातमक संशोधन
गुणात्मक संशोधनाचे स्वरूप, महत्व अरण अवश्यकता
,
गुणात्मक संशोधन पद्धतीशास्रातील काही रवचारप्रवाह
,
संख्यात्मक अरण गुणात्मक संशोधनातील फरक , गुणात्मक
मारहतीचे स्वरूप , गुणात्मक संशोधनासाठी मारहती रमळरवणारे
घटक, गुणात्मक संशोधनासाठी नमुना रनवड
, गुणात्मक
संशोधनाच्या पद्धती, गुणात्मक संशोधन पद्धतीत वापरली जाणारी
तंरे, गुणात्मक मारहतीचे रवश्ले षण , गुणात्मक संशोधनाचे ,
सादरीकरण, गुणात्मक संशोधनाची ईपयुततता व मयादा
घटक ०६ संशोधनासाठी ग्रंथालयाचा अभ्यास
ग्रंथालयाचा पररचय , ग्रंथालयातील ग्रंथांची मांडणी / रचना
,
ग्रंथालय तारलका, ग्रंथालयाचा संदभव रवभाग , संदभव सारहत्यातून
मारहतीचे संकलन , आंटरनेटच्या साहाय्याने संदभांचा शोध व
त्यांची सत्यता
संशोधन पद्धती (EDU०१८)
घटक ०१ संशोधन प्रकार आनण संशोधन पद्धती
पनरचय
घटक ०२ ऐनतहानसक संशोधन पद्धती
घटक ०३ वणधनातमक संशोधन पद्धती
घटक ०४ सवेक्षण संशोधन पद्धती
घटक ०५ सहसंबंधातमक आनण अन्वायाम संशोधन
पद्धती
घटक ०६ व्यष्टी अभ्यास
घटक ०७ प्रायोनगक आनण प्राय प्रायोनगक संशोधन
पद्धती
घटक ०८ कृ नतसंशोधन पद्धती
घटक ०९ पथदशध क अभ्यास : स्वरूप व महतव
घटक ०१ संशोधन प्रकार आनण संशोधन पद्धती पनरचय
संशोधनाचे प्रकार , काळानुरूप संशोधन पद्धतीचे वगीकरण ,
मारहती रवश्ले षण ईपागमानुसार संशोधनाचे प्रकार
घटक ०२ ऐनतहानसक संशोधन पद्धती
भूतकाळाचा ऄभ्यास करण्याची गरज , आरतहासाचा ऄथव अरण
स्वरूप, ऐरतहारसक संशोधनासाठी संशोधकाची पारता
,
ऐरतहारसक संशोधनाचा ऄहव त अरण ईिे श
, ऐरतहारसक
संशोधनाचे महत्व ,ऐरतहारसक मारहतीचे स्रोत , ऐरतहारसक
साधनसामग्रीची रचरकत्सा, ऐरतहारसक संशोधनातील पायऱ्या
घटक ०३ वणधनातमक संशोधन पद्धती
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वणवनात्मक संशोधन : वयाख्या , वणवनात्मक संधनाची वैरशष्ये ,
वणवनात्मक संशोधन पद्धतीचे मुख्य प्रकार
घटक ०४ सवेक्षण संशोधन पद्धती
सवेक्षण संशोधन पद्धत : ऄथव व वयाख्या
, सवेक्षण पद्धतीचा
संशोधनात वापर , सवेक्षण संशोधन पद्धतीची वैरशष्ये , सवेक्षण
पद्धतीचे हे त,ू ईपयोजन व योगदान , सवेक्षण संशोधन पद्धतीचे
प्रकार, संख्यात्मक व गुणात्मक सवेक्षण संशोधन
, सवेक्षण
संशोधन पद्धतीच्या पायऱ्या , सवेक्षण संशोधन पद्धतीच्या मयादा ,
सवेक्षण पद्धत वापरताना येणाऱ्या ऄडचणी अरण ईपाययोजना
घटक ०५ सहसंबंधातमक आनण अन्वायाम संशोधन पद्धती
सहसंबंध संकल्पना , सहसंबंध काढण्याची रवरवध तंरे व त्यांचे
हे त,ू सहसंबंध रवस्तरण / रवतरण रचर , दोनपेक्षा जास्त चलांतील
सहसंबंधाचे शोधतंर , सहसंबंधात्मक संशोधनाचे प्रकार
,
सहसंबंधात्मक संशोधनाच्या पायऱ्या , सहसंबंध पद्धतीचे गुण व
मयादा, ऄन्वायाम संशोधन पद्धती : संकल्पना
, ऄन्वायाम
संशोधन पद्धतीचे प्रकार
घटक ०६ व्यष्टी अभ्यास
वयष्टी ऄभ्यास : वयाख्या व स्वरूप , वयष्टी ऄभ्यासाची ईरिष्ये ,
वयष्टी ऄभ्य्साची वैरशष्ये , वयष्टी ऄभ्यासामागील मुलभूत
मुलभूत गृहीतके , वयष्टी ऄभ्यासाचे प्रकार , वयष्टी ऄभ्यासाच्या
पायऱ्या, वयष्टी ऄभ्यासाची साधने / स्रोत , वयष्टी ऄभ्यासाची
प्ररक्रया, वयष्टी ऄभ्यास : गुण व मयादा , ऄहवाल ले खनपूवीचे
रनणवय
घटक ०७ प्रायोनगक आनण प्राय प्रायोनगक संशोधन पद्धती
प्रयोग व त्यातील रवरवध संकल्पना
, प्रायोरगक ऄरधकल्प ,
प्रयोगाची सप्रमाणता , प्रयोगाचे अयोजन करताना घ्यावयाची
काळजी, प्रयोगाच्या कायववाहीचे रवरवध टप्पे , प्राय प्रायोरगक
ऄरभकल्प संकल्पना , वास्तव, प्रायोरगक व प्राय प्रायोरगक
ऄरभकल्पातील फरक , प्राय प्रायोरगक ऄरभकल्प : वैरशष्ये व
ईपयुततता, प्राय प्रायोरगक ऄरभकल्प अराखड्याचे स्वरूप, प्राय
प्रायोरगक ऄरभकल्पाचे प्रकार , प्राय प्रायोरगक ऄरभकल्पाच्या
पायऱ्या
घटक ०८ कृ नतसंशोधन पद्धती
कृ तीसंशोधनाचा ईगम व रवकास , कृ तीसंशोधनाचा ऄथव व
वयाख्या, कृ तीसंशोधनाची वैरशष्ये , कृ तीसंशोधनाची रवरवध
प्ररतमाने, कृ तीसंशोधनाची क्षेरे , कृ तीसंशोधनाच्या सववसाधारण
पायऱ्या व रनयोजन , कृ रतसंशोधन मारहती संकलनाची साधने ,
संधानांची सप्रमाणता, कृ रतसंशोधनाचे ऄहवाल ले खन
घटक ०९ पथदशध क अभ्यास : स्वरूप व महतव
पथदशवक ऄभ्यासाचे हे तू , पथदशवक ऄभ्यासाची गरज व प्रकार ,
पथदशवक ऄभ्यासाचे फायदे , संशोधन पद्धती, नमुना रनवड अरण
साधनांच्या प्रमाणीकरणासाठी पथदशवक ऄभ्यास , संख्यात्मक व
गुणात्मक संशोधन यामध्ये पथदशवक ऄभ्यासाच्या वापर
,

पथदशवक ऄभ्यासाच्या पायऱ्या , पथदशवक ऄभ्यासाने संशोधन
कायात सुधारणा
संशोधनाची साधने आनण नमुना ननवड
घटक ०१ संशोधनाची नवनवध साधने
घटक ०२ प्रश्नावली
घटक ०३ मुलाखत
घटक ०४ संशोधन ननरीक्षणाचे उपयोजन
घटक ०५ संशोधनासाठी नवनवध चाचणयांचे उपयोजन
घटक ०६ संशोधन साधनाची नवश्वसनीयता
घटक ०७ संशोधनासाठी नमुना ननवड
घटक ०१ संशोधनाची नवनवध साधने
संशोधन साधने : ऄथव व स्वरूप , संशोधन साधनांचे संशोधनात
महत्व, संशोधन साधनांचे प्रकार , संशोधन साधनांची ऄचूकता
ठररवण्याचे काही सववसामान्य रनकष , संशोधन साधन तयार
करताना व वापरताना घ्यावयाची काळजी
घटक ०२ प्रश्नावली
प्रश्नावलीचा ऄथव व वयाख्या , प्रश्नावलीचे फायदे व मयादा ,
चांगल्या प्रश्नावलीचे वैरशष्ये, प्रश्नांचे प्रकार
प्रश्नावलीचे स्वरूपानुसार प्रकार , प्रश्नावली प्रकाराची रनवड ,
प्रश्नावली रवकसनाच्या पायऱ्या
, प्रश्नावलीचे प्रशासन ,
प्रश्नावलीची सत्यता, रवश्वसरनयता अरण समप्रमाणता
,
प्रश्नावलीची सामारजक मूल्ये
घटक ०३ मुलाखत
मुलाखत : संकल्पना अरण संशोधनातील स्थान , मुलाखतीचे
स्वरूप अरण प्रकार , संशोधनासाठी मुलाखत अरण ऄन्य
हे तस
ू ाठी मुलाखत , मुलाखत अरण आतर संशोधन साधने
,
मुलाखतीची प्ररक्रया , मुलाखतीचे प्रमुख फायदे , मुलाखतीच्या
काही महत्वाच्या मयादा , मुलाखत घे णे व दे णे : काही मागवदशवक
तत्वे, मुलाखतीची रवश्वसनीयता अरण सप्रमाणता
घटक ०४ संशोधन ननरीक्षणाचे उपयोजन
रनरीक्षण संकल्पनेचे स्पष्टीकरण , रनरीक्षणाचे प्रकार, रनरीक्षणाचे
रनयोजन, रनरीक्षण मापनाची रवश्वासनीयता अरण सप्रमाणता /
वैधता, रनरीक्षण करताना घ्यावयाची दक्षता , रनरीक्षण मारहतीचे
एकरीकरण, रनरीक्षणाचा पूरक संशोधन साधन म्हणून ईपयोग ,
केवळ रनरीक्षणाद्वारे संशोधन, रनरीक्षणातून रमळाले ल्या मारहतीचे
रवश्ले षण
घटक ०५ संशोधनासाठी नवनवध चाचणयांचे उपयोजन
चाचण्यांचे ऄथव , चांगल्या चाचणीचे / कसोटीचे रनकष
,
चाचण्यांचे क्षेरानुसार प्रकार , आतर कसोया , प्रमारणत संपादन
कसोया, चाचणीच्या प्रमाणीकरण प्ररक्रयेतील रवरवध पायऱ्या ,
रशक्षकरनर्गमत संपादन चाचणी अरण प्रमारणत चाचणीतील
फरक, रवरवध चाचण्यांचे ईपयोजन
घटक ०६ संशोधन साधनाची नवश्वसनीयता
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रवश्वसनीयता व सप्रमाणतेची गरज व महत्व , रवश्वसनीयता
संकल्पना व संशोधनात वापर , रवश्वसनीयता मापनाच्या रवरवध
पद्धती, रवश्वसनीयतेवर पररणाम करणारे घटक , सप्रमाणता /
वैधता संकल्पना व संशोधनात वापर
, सप्रमाणतेचे प्रकार ,
प्रमाणतेवर पररणाम करणारे घटक
, संशोधन साधनाची
सप्रमाणता व रवश्वासनीयता संबंध
घटक ०७ संशोधनासाठी नमुना ननवड
नमुना रनवड : वयाख्या , नमुना रनवड : पाररभारषक संकल्पनांचा
पररचय, नमुना रनवडीचे फायदे , नमुना रनवडीचे तोटे , नमुना
रनवडीची मूलभूत तत्वे , ईत्तम नमुना रनवड , नमुना रनवडीसाठी
अवश्यक रनकष अरण टप्पे, नमुना रनवडीच्या पद्धतीच्या, नमुना
रनवडीचे संभावयता व ऄसंभावयता यावर अधाररत रमश्र स्वरूप ,
नमुन्याचा अकार , नमुना रनवडीतील रुटी , नमुना रनवडीची
रवश्वासनीयता
SEMESTER II
शै क्षनणक व्यवस्थापन व प्रशासन (EDU
513)
(गुण १००)
घटक ०१ शै क्षनणक व्यवस्थापन व प्रशासन
घटक ०२ ननणधय क्षमता
घटक ०३ संघटन
घटक ०४ नेततृ व
घटक ०५ पयध वेक्षण आनण ननयं रण
घटक ०६ साधनस्रोत व्यवस्थापन
घटक ०७ प्रशासन संशोधन आनण ननयोजनपूवधक
पनरवतधन
घटक ०८ भारतातील नशक्षणप्रणाली व प्रशासकीय
संरचना
घटक ०१ शै क्षनणक व्यवस्थापन व प्रशासन
शैक्षरणक प्रशासन , शैक्षरणक वयवस्थापन मुलभूत काये
,
वयवस्थापन साधनस्रोत,
घटक ०२ ननणधय क्षमता
रनणवय घे ण्याची प्ररक्रया, रनणवयांचे प्रकार
घटक ०३ संघटन
संघटन : वयावहाररक संबोधन व वयाख्या
, शैक्षरणक संघटन
स्वरूप, संघटनेचे महत्व , पररणामकारक संघटनांसाठी रनकष ,
संघटनातील रवरवध ऄरधकार - जबाबदाऱ्यांचे रनयोजन व
रवतरण, ईपलब्ध साधनसंपत्ती व ईरिष्ट सध्या करण्यासाठी
त्यांचा महत्तम ईपयोग
घटक ०४ नेततृ व
नेतत्ृ वाची गरज, नेतत्ृ व : वयवस्थापकीय संकल्पना, नेतत्ृ व : शैली
व प्रकार, प्रभावी नेतत्ृ वासाठी अवश्यक गुण, नेत्याचे कायव
घटक ०५ पयध वेक्षण आनण ननयं रण

रनयंरणाकडू न पयावेक्षनाकडे - तत्वज्ञानाची बदले ली रदशा
,
पयावेक्षणाचा ऄथव, वयाप्ती, कायव, तत्व अरण पद्धती , वयततीने
केले ल्या कामाचा दजा ठररवण्याचे रनकष , औपचाररक अरण
ऄनऔपचाररक पयववेक्षण अरण मागवदशवन , शाळा तपासणीचे
स्वरूप, तत्वे, रनयोजन व संघटन , शैक्षरणक कायवक्रमांची दे खरे ख
व मूल्यमापन
घटक ०६ साधनस्रोत व्यवस्थापन
मानवी साधनसंपत्तीचा रवकास
, शैक्षरणक संस्थांमधील
कमवचायांचे वयवस्थापन, कायालयीन वयवस्थापन, नोंदणी अरण
साधनसामग्री, सभा, नमुन्याचे छापील कागद अरण रनयंरण ,
काय नोंदवायचे ?, वेळेचे वयवस्थापन , मारहतीचे वयवस्थापन ,
कायालयाचे अधुरनकीकरण
घटक ०७ प्रशासन संशोधन आनण ननयोजनपूवधक पनरवतधन
प्रशासन - एक गरतशील पद्धती , प्रशासन - संशोधन अवश्यक
क्षमता, धोरणात्मक पररवतवनाचा शोध , प्रशासकीय तत्वे ,
प्रशासकीय ईरिष्टे , प्रशासकीय मारहती पद्धती , प्रशासन संशोधन
कायात संगणकाची गरज, प्रशासकीय रनयोजनात नवीन पद्धती
घटक ०८ भारतातील नशक्षणप्रणाली व प्रशासकीय संरचना
भारतीय रशक्षणपद्धतीची रचना व वैरशष्य याबाबत रशफारशी ,
माध्यरमक रशक्षण स्तरावरील पुनरव चना संबंरधत समस्या
(महाराष्र राज्य) , शैक्षरणक प्रशासनाबाबत केंद्र सरकारची
भूरमका, राष्रीय शैक्षरणक संशोधन व प्ररशक्षण पररषद , राज्य
शैक्षरणक संशोधन व प्ररशक्षण पररषद , राज्य रशक्षण प्ररशक्षण
सरमतीची रचना व कायव, रजल्हा पररषदे ची रचना व कायव, तालुका
पातळीवरील रशक्षण प्रशासन , गाव पातळीवरील रशक्षण
प्रशासन, माध्यरमक शाळा संरहता , मान्यतेच्या शती, मंजरु ी,
मान्यता नाकारणे व काढू न घे णे , महारवद्यालयाची संलग्नता व
मान्यता याबाबतचे रवद्यापीठाचे काये
शै क्षनणक ननयोजन (EDU 514)
घटक ०१ शै क्षनणक ननयोजन : संबोध आनण नवनवध प्रकार
घटक ०२ भारतातील बहु स्तरीय शै क्षनणक ननयोजन
घटक ०३ सूक्ष्म स्तर शै क्षनणक ननयोजन
घटक ०४ शै क्षनणक नवत्तव्यवस्था
घटक ५ राष्रीय शै क्षनणक धोरण
घटक ६ नशक्षणाचे अथध शास्र ३
घटक ७ नवत्तीय व्यवस्थापन
घटक ८ शै क्षनणक ननयोजनाची साख्ययकी
घटक ०१ शै क्षनणक ननयोजन : संबोध आनण नवनवध प्रकार
शैक्षरणक रनयोजनाची गरज , शैक्षरणक रनयोजन- रनणवयामागील
मूलभूत घटक , भारतातील शैक्षरणक रनयोजन – ऐरतहारसक
ठळक घटना, शैक्षरणक रनयोजनाचे दष्ृ टीकोन : रवरवध मागव
घटक ०२ भारतातील बहु स्तरीय शै क्षनणक ननयोजन
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बहु स्तरीय रनयोजन : ऄथव व वयाप्ती , बहु स्तरीय रनयोजनाची
गरज, बहु स्तरीय रनयोजनाचे घटक , पंचवार्गषक योजना व
बहु स्तरीय रनयोजन
घटक ०३ सूक्ष्म स्तर शै क्षनणक ननयोजन
सूक्ष्म रनयोजनाचे फायदे व त्यातील घटक , गरजांची रनक्श्चती ,
रवश्ले षणात्मक तंरे व दशवक , शाले य अरे खन व महाराष्र
राज्यातील शाले य अरे खनाची क्स्थती
, शैक्षरणक सुरवधांचे
रनयोजन, प्रकल्प व त्याचे वयवस्थापन , शैक्षरणक वयवस्थापन व
मारहतीची एकाक्त्मक यंरणा
घटक ०४ शै क्षनणक नवत्तव्यवस्था
शैक्षरणक रवत्तवयवस्था ऄथव अरण तत्वे , रशक्षणातील समस्या व
साधनसंपत्तीची ईपलब्धता , रशक्षणासाठी रवत्तीय सहाय्य , रवत्त
सुरवधांचे स्रोत , ऄनुदाने – ऐरतहारसक पाश्ववभम
ू ी , शासन
कृ तीची गरज , भरवष्यातील शैक्षरणक जबाबदाऱ्या अरण
त्यासाठी लागणारी साधनसंपत्ती
घटक ५ : राष्रीय शै क्षनणक धोरण
शैक्षरणक धोरण म्हणजे काय?, शैक्षरणक धोरणाच्या रनर्गमतीची
प्ररक्रया, राष्रीय शैक्षरणक धोरण रनर्गमतीची सववसाधारण पद्धती,
राष्रीय रशक्षण धोरण रनर्गमतीच्या प्ररक्रयेत सहभागी होणारे
महत्त्वपूणव घटक शैक्षरणक धोरणाची ईगमस्थाने, राष्रीय
शेक्षरणक धोरण, ११८६ ची ठळक वैरशष्टये (सरक्षप्त गोषवारा),
राष्रीय शैक्षरणक धोरण, १९८६ ची प्रमुख वचने, गष्रीय शैक्षरणक
धोरण, १९८६ कृ ती-कायवक्रम, सुधाररत राष्रीय शैक्षरणक धोरण,
१९९२, कृ ती-कायवक्रम १९९२, राष्रीय शैक्षरणक धोरणाची
महाराष्र राज्यात ऄमलबजावणी
घटक ६:नशक्षणाचे अथध शास्र
रशक्षण - एक गुंतवणूक, रशक्षणाचा पररवयय व रशक्षणावर
होणारा खचव , शैक्षरणक पररवयय-प्रकार, पररवयय रनधाररत करणारे
घटक - वगाचा अकार, ऄध्यापन भार, रवरवध
स्तरावरील पटनोंदणी, आत्यादी, रशक्षण पररवयय ठररवण्याच्या
पद्धती, रशक्षणावरील खचव व राष्रीय ऄथववयवस्था
घटक ७ : नवत्तीय व्यवस्थापन
रवत्तीय वयवस्थापन - ऄथव, वयाप्ती, रवत्तीय रवश्ले षण सकल्पना,
ऄथव, रवश्ले षणाच प्रकार, रवत्तीय वयवस्थापकाची काये, रवत्तीय
खचाची प्रमाण ईरिष्टे , ऄथवसकल्प व ऄथवसकल्पीय रवश्ले षण,
रवश्ले षणाची साधने, रशक्षणाच्या रवत्तीय वयवस्थेतील ऄडचणी
रशक्षणासाठी वयय रनधारण
घटक ८:शै क्षनणक ननयोजनासाठी सांख्ययकी
काही सज्ञाच्या वयाख्या, शैक्षरणक रनयोजनातील महत्त्वाची
अकडे वारी रशक्षणातील ऄसमानता, शैक्षरणक रवकासाचे दशवक,
प्रक्षेपण तर
मूल्यननधारण आनण मूल्यमापन (EDU511)

घटक
घटक
घटक
घटक
घटक
घटक
घटक
घटक
घटक
घटक
घटक
घटक
घटक
घटक
घटक

१ : मूल्यननधारण, मापन आनण मूल्यमापन
२ : नशक्षण व परीक्षानवषयक दृख्ष्टकोन
३ : शै क्षनणक मूल्यननधारणाचा पाया
४ : शै क्षनणक मापन
५ : परीक्षे चे प्रकार आनण कसोट्या
६ : कसोटीचा नवकास
७ : कसोटी आनण प्रश्न पृथक्करण
८ : कसोटीतील प्रापतांक आनण तयाचे अथध
९ : श्रेणी ननधारणाचे तंर आनण तत्त्व
१० : प्रश्नपेढी
११ : प्रभुतव अध्ययन आनण परीक्षण
१२ : मूल्यमापन म्हणजे काय?
१३ : मूल्यमापनाचे हे तू आनण ध्ये ये
१४ : मूल्यमापन प्रनतमाने
१५ : मूल्यमापनातील काही महत्त्वाचे नवषय

घटक १ : मूल्यननधारण, मापन आनण मूल्यमापन
मूल्यरनधारणाची संकल्पना, मापनाची संकल्पना , मूल्यमापनाची
संकल्पना
घटक २ : नशक्षण व परीक्षानवषयक दृख्ष्टकोन
रवद्यापीठांची भूरमका अरण काये , शैक्षरणक ईरिष्टांची रनक्श्चती,
ऄध्यापनाच्या ईरिष्टांची रनक्श्चती व रनर्गमती, वतवनरवषयक
ईरिष्टांचे ले खन , शैक्षरणक मल्यरनधारणाची संकल्पना
,
मूल्यरनधारणाची भूरमका , शैक्षरणक मल्यमापनाची प्ररतमाने,
ररस्तरीय परीक्षा पद्धती, परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्याची गरज
रशप सामानामक जाम रवद्यापीठ ऄनुदान अयोगाचे कृ रत रनयोजन
घटक ३: शै क्षनणक मूल्यननधारणाचा पाया
ऄंतगवत व बरहगवत परीक्षांची गरज , परीक्षा प्ररक्रयेची सुधारणा ,
पररणामकारी परीक्षांच्या गरजा, वयापक मूल्यमापनाचा सैद्धांरतक
पाया, रवद्याथी रवकासाच्या प्रावीण्येतर पैलं च्ू या मूल्यमापनाची
गरज, बोधात्मक पैलं वू यरतररतत रवकासाचे आतर पैलू , प्रावीण्येतर
रवकास पैलं च्ू या मूल्यमापनाची साधने , मूल्यरनधारणाचा ऄथवपण
ू व
ऄहवाल
घटक ४: शै क्षनणक मापन
मापनाची वयाख्या, मापन श्रेणी
घटक ५: परीक्षे चे प्रकार आनण कसोट्या
परीक्षा पद्धतीरवषयक दक्ृ ष्टकोन, हे तन
ू स
ु ार चाचण्यांचे वगीकरण,
योग्य कसोटीची रनवड
घटक६:कसोटीचा नवकास
कसोटी रचनेतील टप्पे , कसोटीची पूववचाचणी ककवा कसोटीचे
पूववपरीक्षण, बहु पयायी प्रश्नांची रनर्गमती, बहु पयायी प्रश्नांचे रवरवध
प्रकार
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घटक ७ : कसोटी आनण प्रश्न पृथक्करण
कसोटी अरण प्रश्नांच्या पृथतकरणाची गरज, कसोटी अरण प्रश्न
पृथतकरणाची काये , कसोटीचा दजा ईं चरवण्यासाठी पृथतकरण,
कसोटी अरण
प्रश्नांच्या पृथतकरणासाठी सांक्ख्यकी ,
रवश्वसनीयता, रवश्वसनीयतेचे मापन, रवमलयातीयतेवर प्रभाव,
प्रश्नांचे पृथतकरण, सौकयव मूल्य/ सुकरता मूल्य, भे दमूल्य
सूचकांक (भे दनशतती रनदे शांक)
घटक८: कसोटीतील प्रापतांक आनण तयांचे अथध
मूल्यमापनातील महत्त्वाचे
तीन टप्पे, कसोटी प्राप्तांकाचे
ऄथवरनववचन करण्याची
गरज,
कसोटी प्राप्तांकाच्या
ऄथवरनववचनासाठी वणवनात्मक सांक्ख्यकीचा वापर . प्राप्तांकांचे
प्रकार, : कच्चे व सारधत प्राप्तांक, सुया प्राप्तांकांचे ऄथवरनववचन,
प्राप्तांकांच्या गटाचे ऄथवरनववचन , प्रमारणत कसोयांमधील
प्राप्तांकांचे ऄथवरनववच, रशक्षकरनर्गमत चाचण्या व गृहपाठाच्या
साहयाने ऄनुमान प्ररक्रया
__ घटक ९: श्रेणी ननधारणाचे तंर आनण तत्त्व
रवद्यार्थ्यांच्या संपादनाचे ऄहवाल तयार करताना येणाऱ्या
समस्या, श्रेणी रनधारणाचे फायदे , श्रेणी रनधारणाची तत्त्वे , श्रेणी
रनधारणाची प्ररतमाने , श्रेणी मापनाचे प्रकार ,श्रेणी रनधारणाचे तंर,
श्रेणी कबद सरासरी
घटक १०: प्रश्नपेढी
प्रश्नपेढीची संकल्पना ,
प्रश्नपेढीची रवकास प्ररक्रया
,
महारवद्यालयातील प्रश्नपेढी, प्रश्नपेढीचा वापर
घटक ११: प्रभुतव अध्ययन आनण परीक्षण
ऄध्यापनातील मूल्यमापनाची भूरमका , मूल्यमापन पद्धतींचे
प्रकार, मूल्यमापन अरण
प्रभुत्व ऄध्ययन , रनकषानुसारी
कसोटीची सप्रमाणता अरण रवश्वसनीयता , प्रभुत्व ऄध्ययनाच्या
मापनातील समस्या का
घटक १२: मूल्यमापन म्हणजे काय?
मुल्यमापनाच्या वयाख्या, मूल्यमापनाच्या मयादा
घटक १३:मूल्यमापनाचे हे त आनण ध्ये ये
गरजांचे मूल्यरनधारण करण्यासंबंधीचा ऄभ्यास
, रनणवय
रनक्श्चतीसाठी मूल्यमापन , सातत्याने व समावेशक मूल्यमापन ,
ध्येयमुतत मूल्यमापन
घटक १४: मूल्यमापन प्रनतमाने
स्वाभारवक मूल्यमापन , रनष्पक्षपाती मूल्यमापन, डे ल्पी तंर ,
अदान-प्रदानात्मक मूल्यमापन ,
मूलगामी मूल्यमापन ,
प्ररतसादात्मक मूल्यमापन, रवरोधात्मक मूल्यमापन
घटक १५:मूल्यमापनातील काही महत्त्वाचे
मूल्यमापनकत्याची भूरमका , मल्यमापनाची काये, मल्यमापनाची
लक्ष्ये, अचारनीती
Semester III
नशक्षणातील संज्ञापन प्रकार (EDU512)

घटक १ :
घटक २ :
घटक ३ :
घटक ४ :
घटक ५ :
घटक ६ :
कायध क्रम
घटक ७ :
घटक ८ :

संज्ञापन प्रनक्रया
पनरणामकारक शै क्षनणक संज्ञापन
उच्च नशक्षणातील अनुदेशन प्रकार
अनुदेशनाच्या प्रतयक्ष पद्धती
शै क्षनणक श्राव्य कायध क्रम
अनुदेशन ख्व्हनडओ व अनुदेशन क्रमाख्न्वत
मुनित अनुदेशन सानहतय
दूरनशक्षणातील संज्ञापनाचे नवनवध रचना-प्रकार

घटक १ : संज्ञापन प्रनक्रया
संज्ञापन म्हणजे काय?, संज्ञापनाचे वगीकरण , संज्ञापन-चक्र,
संज्ञापनाची प्ररतमाने, शैक्षरणक संज्ञापन
घटक २: पनरणामकारक शै क्षनणक संज्ञापन
ऄध्ययनाथीच्या गुणवैरशष्यांचे वगीकरण , ऄध्ययन पयावरण
रनर्गमती, हे त,ू ध्येये व ईरिष्टे , ऄनुदेशनाचा ऄरभकल्प व
अराखडा, ऄनुदेशन प्ररक्रयेचे मूल्यमापन
घटक ३ : उच्च नशक्षणातील अनुदेशन प्रकार
ऄनुदेशनरचना प्रकार म्हणजे काय?, रचनाप्रकाराचे वगीकरण ,
ऄध्ययन ऄध्यापनाच्या रवरवध पद्धती
घटक ४: अनुदेशनाच्या प्रतयक्ष पद्धती
वयाख्यानपद्धती, पररसंवाद, गटचचा, ऄभ्याससर, भूरमका पालन
व ऄरभरुपता
घटक ५ : शै क्षनणक श्राव्य कायध क्रम
रशक्षणातील आले तरॉरनक माध्यमे , शैक्षरणक श्रवणकाये , श्रवण
संरहता, ध्वरनमद्रण प्ररक्रया, श्रवण कायवक्रमाचे
घटक ६ : अनुदेशन ख्व्हडीओ व अनुदेशन
क्रमाख्न्वत
कायध क्रम
ऄनुदेशन दूरदशवन व क्वहडीओ कायवक्रम , दूरदशवन क्वहरडओचे
प्रकार, फायदे व मयादा , क्वहडीओ संरहता: रचना , वेगवेगळे
ऄनुबंध व रनर्गमती , क्वहडीओ यंरसामुग्री व त्याचा ईपयोग ,
ऄनुदेशन क्रमाक्न्वत कायवक्रम, ऄनुदेशन क्वहडीओ
घटक ७ : मुनित अनुदेशन सानहतय
ऄनुदेशन पाठाची प्रमुख वैरशष्ये , ले खनासाठी तयारी , काही
ऄध्यापन संकल्पना व ऄनुदेशन पाठ , ऄध्ययन ईपपत्ती व
ऄनुदेशन पाठ , ऄनुदेशन पाठ ले खन , मुरद्रत सारहत्याची
ऄशाक्ब्दक बाजू, ऄनुदेशन पाठाचे , ल्यमापन
घटक ८: दूरनशक्षणातील संज्ञापनाचे नवनवध रचना-प्रकार
रद्वमागी प्ररतमान , परवयवहाराद्वारे ऄध्यापन , दूरध्वनीद्वारे
ऄध्यापन, वैयक्ततक मागवदशवन, टी-गट अंतररक्रयाला
प्रौढ नशक्षण व ननरं तन नशक्षण EDU 515
घटक १ . ननरं तर नशक्षणाचे स्वरूप व महत्त्व
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घटक २ : समाजशास्राचा ननरं तर नशक्षणाशी असलेला
संबंध
घटक ३ : प्रौढ अध्ययनाथीची मानसशास्रीय गुणवैनशष्ट्ये
घटक ४ . ननरं तर नशक्षणातील प्रौढ अध्यापनाची अंगे
घटक ५ : ननरं तर नशक्षणातील दळणवळण (संज्ञापन)
(Communication)
घटक ६ : ननरं तर नशक्षणाचे प्रशासन आनण व्यवस्थापन
घटक १ : ननरं तर नशक्षणाचे स्वरूप व महत्त्व
अजीवन रशक्षण, रनरं तर रशक्षण, पाईलो
रशक्षणरवषयक संकल्पना

फ्रेऄरीची

घटक २ : समाजशास्राचा
ननरं तर नशक्षणाशी असलेला
संबंध
समाजशास्र म्हणजे काय?, शैक्षरणक समाजशास्र म्हणजे काय?,
रनरं तर रशक्षणाची संकल्पना, रनरं तर रशक्षण दे णाऱ्या सामारजक
संस्था, सामारजक गरतमानता व रशक्षण
घटक ३ : प्रौढ अध्ययनाथीची मानसशास्रीय गुणवैनशष्ट्ये
प्रौढांचे रशक्षण, प्रौढ ऄध्ययनाथीची मानसशास्रीय वैरशष्ये,
रनरं तर रशक्षणाचे रनररनराळे ऄध्ययन प्रसंग, रनरं तर रशक्षणातील
ऄध्ययन-ऄध्यापन तंरे
घटक ४ : ननरं तर नशक्षणातील प्रौढ अध्यापनाची अंगे
प्रौढ ऄध्ययनाथीसाठी ऄध्ययनाचे वातावरण , प्रौढांना रशकण्यास
मदत करण्याची कला, कायवक्रमांचे अयोजन
घटक ५ : ननरं तर नशक्षणातील दळणवळण
(संज्ञापन)
(Communication)
दळणवळणाची माध्यमे अरण प्रौढांचे ऄध्ययन, रनरं तर रशक्षणाचे
माध्यम संघटन, नवीन माध्यमे व त्यांची प्रौढरशक्षणातील भूरमका,
रनरं तर रशक्षणामध्ये जनसंपकाच्या माध्यमाची भूरमका
घटक ६ : ननरं तर नशक्षणाचे प्रशासन आनण व्यवस्थापन
रनणवयक्षमता, रनयोजन व ऄंमलबजावणी , दे खरे ख अरण
मूल्यमापन, प्रत्याभरण, ऄंदाजपरक अरण अर्गथक रनयोजन
541 EDU 542
अनौपचानरक नशक्षण EDU 516
घटक १ : अनौपचानरक नशक्षणाचे संबोध
घटक २ अनौपचानरक नशक्षणपद्धतीत थोर नवचारवंतांचे
योगदान
घटक ३ . नवकसनशील दे शांचे अनौपचानरक नशक्षणातील
प्रयोग
घटक ४ . भारतातील साक्षरता व प्राथनमक नशक्षण
ह्ांमधील समस्या
घटक ५ : शासकीय व अशासकीय संस्थांची अनौपचानरक
नशक्षणाबाबत भूनमका

घटक ६ : अनौपचानरक नशक्षणातील अध्ययन-अध्यापन
तंरे आनण मूल्यमापन
घटक ७ : अनौपचानरक नशक्षणाची आर्थथक बाजू
घटक १ : अनौपचानरक नशक्षणाचे संबोध
रशक्षणप्राप्तीच्या तीन वाटा, ऄनौपचाररक रशक्षणाचा आरतहास,
ऄनौपचाररक रशक्षणाच्या वयाख्या, रशक्षणपद्धतींचा वेगळे पणा –
फरक, ऄनौपचाररक रशक्षणाचे अणखी काही मागव
घटक २ :अनौपचानरक नशक्षणपद्धतीत थोर नवचारवंतांचे
योगदान
महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टागोर, पाउलो रफ्रऄरी, आवहान आरलच,
जे.पी. नाइक
घटक ३ : नवकसनशील दे शांचे अनौपचानरक नशक्षणातील
प्रयोग
रफरलपाआन्समधील रवरवध ऄनौपचाररक रशक्षण कायवक्रम ,
थायलं डमधील औपचाररक-ऄनौपचाररक रशक्षणाचा समन्वय,
टांझारनयातील जनता रवकास, शेती रवस्तार अरण सेवांतगवत
प्ररशक्षण, आंडोनेरशयातील पेनमास प्रकल्प
घटक ४ : भारतातील साक्षरता व प्राथनमक
नशक्षण ह्ांमधील समस्या
साक्षरता व प्राथरमक रशक्षण : मूलभूत संकल्पना व गरज ,
साक्षरता व प्राथरमक
रशक्षण : परस्परपूरकता, भारतातील
साक्षरतेची पाश्ववभम
ू ी व सद्यःक्स्थती
, प्राथरमक रशक्षण :
साववररकीकरण व सद्यःक्स्थती, अर्गथक, सामारजक, प्रादे रशक
ऄसमानता, प्राथरमक रशक्षणाच्या साववररकीकरणात येणारे
ऄडसर व ईपाय ऄनौपचाररक रशक्षण : एक नवा पयाय ,
ऄनौपचाररक रशक्षणाची वाटचाल , सद्यःक्स्थती अरण ईरणवा ,
प्राथरमक रशक्षण व मुली, प्राथरमक रशक्षण व बालकामगार
घटक ५ : शासकीय व अशासकीय संस्थांची अनौपचानरक
नशक्षणाबाबत भूनमका
ऄनौपचाररक रशक्षण ह्या संज्ञेचा ऄथव, ऄनौपचाररक रशक्षणातील
प्रौढ रशक्षणाचे महत्त्व , प्रौढ रशक्षणाचा कायवक्रम : शासकीय
अरण ऄशासकीय संस्थांची भूरमका, शासकीय व ऄशासकीय
संस्थांच्या प्रौढ रशक्षणातील कायवपद्धती
घटक ६ : अनौपचानरक नशक्षणातील अध्ययन - अध्यापन
तंरे आनण मूल्यमापन
रशक्षणापासून वंरचत झाले ले दुबवल घटक अरण त्यांची वैरशष्ये
ऄनौपचाररक रशक्षणपद्धतीची संकल्पना, ऄनौपचाररक
रशक्षणपद्धतीची तंरे , ऄध्ययनाचे रसद्धांत, ऄध्ययनपद्धती,
ऄध्यापनपद्धती, ऄनौपचाररक रशक्षणातील मूल्यमापन,
सामारजक पररवतवनाची
घटक ७ : अनौपचानरक नशक्षणाची आर्थथक बाजू
ऄनौपचाररक रशक्षण व त्याचे रवरवध प्रकार, ऄनौपचाररक
रशक्षणातील खचाच्या रवरवध बाबी , ऄनौपचाररक रशक्षणाची
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सामारजक बाजू , ऄनौपचाररक रशक्षणाची अर्गथक बाजू,
ऄनौपचाररक रशक्षणासाठी ईपलब्ध ऄसले ली अर्गथक अरण
मानवी साधने रवरवध पंचवार्गषक योजनांतील अर्गथक तरतुदी,
खचव - लाभ पृथतकरण
SEMESTER IV
मानवी हक्ाांचे सांप्रेषण OPN 236
मानवी हक्ाांतील मूलभूत सां्ल्पना
लेख् : डॉ. स्वाती ्ुल्णी
घट् १ : मानवी हक् म्हणजे ्ाय?
घट् २ : मानवी हक्ाांचे ्ायान्वयन
घट् ३ : मानवी हक्ाांवरील मयादा
घट् ४ : मानवी हक् व उत्तम अभभशासन
घट् ५ : भव्ास आभण मानवी हक्
घट् ६ : उत्तम अभभशासन आभण माभहतीचा अभध्ार
पभरभशष्ट १ : सांयक
ु त राष्रसांघाचा भव्ासाच्या हक्ाांचा
जाहीरनामा, १९८६
पभरभशष्ट २ : माभहतीचा अभध्ार अभधभनयम, २००५
पुस्त् दुसरे : मानवी हक्ाांची ऐभतहाभस् वाटचाल
घट् १ : मानवी हक्ासांबांधी पाश्चात्य भवचार
घट् २ : मानवी हक्ाांची वाटचाल
घट् ३ : सांयक
ु त राष्रसांघ व मानवी हक्
घट् ४ : प्रादे भश् मानवी हक् यां त्रणा
पभरभशष्ट १ : मानवी हक्ाांचा जागभत् जाहीरनामा
पभरभशष्ट २: नागरी व राज्ीय हक्ाांचा आांतरराष्रीय
्रारनामा (ICCPR)
पभरभशष्ट ३ : आर्थथ्, सामाभज् आभण साांस््ृ भत्
हक्ाांचा आांतरराष्रीय ्रारनामा (ICESCR)
घट् १ : मानवी हक् म्हणजे ्ाय?
हक्क म्हणजे काय?, हक्काांची गरज, मानवी हक्काांचा अथथ,
मानवी हकाांचे आकलने, मानवी हक्काांची व्याख्या, मानवी
हक्काांचे स्वरूप आणण व्याप्ती, मानवी हक्काांचे स्वरूप, मानवी
हक्काांची व्याप्ती, मानवी हक्काांचे वगीकरण, सकारात्मक हक्क
आणण नकारात्मक हक्क, नागरी हक्क आणण राजकीय हक्क,
आर्थथक, सामाणजक व साांस्कृ णतक हक्क, वैयक्क्तक हक्क वा
सामूणहक हक्क
घट् २: मानवी हक्ाांचे ्ायान्वयन
मानवी हक्काांचे स्रोत , आांतरराष्ट्रीय करार, आांतरराष्ट्रीय पद्धत,
इतर आांतरराष्ट्रीय यांत्रणा, न्यायालयीन णनणथय, अणधकृ त
दस्तऐवज, मानवी हक्षण उल्लां घनाचे पणरणाम, मानवी हक्कभां ग :

एक आांतरराष्ट्रीय मुद्दा मानवी हक्कभां ग आणण गणरबी, मानवी
हक्कभां ग आणण सांघषथ, हक्काांचे वाहक, कतथव्याचे वाहक
घट् ३ : मानवी हक्ाांवरील मयादा
हक्क अणतम असतात का?, मानवी हक्काांवर मयादा कधी
येतात?, हक्काांच्या अांमलबजावणीवरील मयादा
समता आणण मानवी हक्क, समतेची सांकल्पना न्याय्य भे दाची
आवश्यकता
घट् ४: मानवी हक् व उत्तम अभभशासन
अणभशासनाचा अथथ, अणभशासनाची गरज, अणभशासनातील
घटक, उत्तम अणभशासन. उत्तम अणभशासनः कौणटल्याची मते,
उत्तम अणभशासनाची मूलतत्त्वे, भारतीय राज्यघटना व उत्तम
अणभशासन
घट् ५ : भव्ास आभण मानवी हक्
णवकासाचा अथथ, सहस्रकातील णवकासाची ध्येये, णवकासाचा
हक्क, उत्तम अणभशासनातून णवकास, णवकासातील अडथळे ,
उत्तम अणभशासन आणण णवकास, भारतातील अणभशासन आणण
णवकास, शाश्वत णवकासासाठी जबाबदार घटक, नागरी
समाजाची भूणमका, स्वयांसेवी सांस्थाांची भूणमका
घट् ६ : उत्तम अभभशासन आभण माभहतीचा अभध्ार
उत्तम अणभशासन आणण माणहतीचा अणधकार
, उत्तम
अणभशासनाचे णनकष, माणहतीचा अणधकार म्हणजे काय?,
माणहतीचा अणधकार कायदा, २००५, माणहतीचा अणधकार व
माणहती दे णे, माणहती णमळवण्याच्या णवनांतीवर कायथवाही,
माणहतीचा अणधकार कायद्यातील मयादा, नागरी समाज आणण
माणहतीचा अणधकार, लोकशाही सरकार आणण माणहतीचा
अणधकार, कायदा लोकाांचे सक्षमीकरण आणण लोकशाहीवादी,
णवकेंद्रीकरण माणहतीचा अणधकार आणण नागणरक , माणहतीचा
अणधकार व प्रसारमाध्यमे , ई-अणभशासन, ई-अणभशासनाचा अथथ,
ई-अणभशासन व नागणरक, ई-अणभशासन : उत्तम,
अणभशासनाच्या णदशेने एक पाऊल, ई-अणभशासन व भारत
मानवी हक्ाांची ऐभतहाभस् वाटचाल
घट् १ : मानवी हक्ाांसांबांधी पाश्चात्त्य भवचार
घट् २ : मानवी हक्ाांची वाटचाल
घट् ३ : सांयक
ु त राष्रसांघ व मानवी हक्
घट् ४ : प्रादे भश् मानवी हक् यां त्रणा
पभरभशष्ट १ : मानवी हक्ाांचा जागभत् जाहीरनामा
पभरभशष्ट २ : नागरी व राज्ीय हक्ाांचा आांतरराष्रीय
्रारनामा (ICCPR)
पभरभशष्ट ३ : आर्थथ्, सामाभज् आभण साांस््ृ भत्
हक्ाांचा आांतरराष्रीय ्रारनामा (ICESCR)
घट् १ : मानवी हक्ाांसांबांधी पाश्चात्त्य भवचार
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इणतहासकालीन मानवी हक्काांची जाणीव, अणभजात णवचारसरणी,
ग्रीक परां परा, रोमन परां परा , ईश्वरणवषयक णिस्ती परां परा,
आधुणनक णवचारसरणी, ह्युगो ग्रॉणशयस हॉब्ज , लॉक आणण रुसो
इम ॅन्युएल काांट, जे.एस. णमल, जेरेमी बेन्थम आणण मॉन्टे स्क्यु
घट् २: मानवी हक्ाांची वाटचाल
हक्काांचे णवधेयक (बील ऑफ राईट्स), मना काटारपर ( १५),
हकाांचे णवधेयक.(बील ऑफ
राईट्स) (१६८९), हक्काांचे सांयक्
ु त राष्ट्राांचे णवधेयक (१७७६),
हक्काांचा फ्रेंच जाहीरनामा (१७८९), हक्काांचा कॅ नडा जाहीरनामा
(१९८२), गुलामणगरी णवरोधी आणण गुलाम व्यापार, णवरोधी
चळवळी णिटनमधील गुलामणगरी णवरोधी
चळवळ, इतर
भागातील गुलामणगरी णवरोधी चळवळी
, मानवणहतवादी
कायद्याची उत््ाांती,
णजनेव्हा करार, आांतरराष्ट्रीय कामगार सांघटना (आयएलओ)
आणण राष्ट्रसांघ नुरेमबगथ आणण टोणकयो खटले.
मानवी हक्काांचे सध्याचे प्रश्न
घट् ३ : सांयक
ु त राष्रसांघ व मानवी हक् आांतरराष्रीय
मानवी हक् भवधे य् सांयक
ु त राष्रसांघाची सनद
सांयक्
ु त राष्ट्रसांघाच्या सनदे चे योगदान, सांयक्
ु त राष्ट्रसांघाच्या
सनदे च्या मयादा, मानवी हक्काांचा जागणतक जाहीरनामा , मानवी
हक्क आयोग आणण मानवी हक्काांचा जागणतक जाहीरनामा,
मानवी हक्काांच्या जागणतक जाहीरनाम्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी,
मानवी हक्काांच्या जागणतक जाहीरनाम्याचे योगदान आणण मयादा,
नागरी आणण राजकीय हक्काांचा आांतरराष्ट्रीय करारनामा
,
करारनाम्याांतील तुलना
घट् ४ : प्रादे भश् मानवी हक् यां त्रणा
क्षेत्रीय स्तरावर स्वीकारले ले करार मानवी हक्क सांरक्षणासाठी
करण्यात आले ले युरोपीय करार.' अमेणरकी मानवी हक्क सांरक्षण
यांत्रणा मानवी आणण जनतेच्या हक्काांची
, आणफ्रकी सनद ,
आणशया खांडातील मानवी हक्क सांरक्षण
, मानवी हक्क
सांरक्षणातील णबगर सरकारी कायथकत्यांची भूणमका. स्वयांसेवी
सांस्थाांची (NGO) भूणमका स्वतांत्र माध्यमाांची भूणमका
मानवी हक् आभण भारतीय राज्यघटना
घट् १ : घटनात्म् मूल्ये आभण मानवी हक्
घट् २ : मूलभूत हक् : समानतेचा हक्
घट् ३ : मूलभूत हक् : स्वातांत्र्याचा हक्
घट् ४ : मूलभूत हक् : धार्थम्, साांस््ृ भत् आभण इतर
हक्
घट् ५ : राज्यभवषय् धोरणाची मागगदशग ् तत्त्वे, मूलभूत
्तगव्ये आभण मानवी हक्
घट् ६ : मानवी हक्ाांची सांरक्ष् :न्यायपाभल्ा

पभरभशष्ट १ : भारतीय राज्यघटना भाग ३, ४ व ४ अ
पभरभशष्ट २: मानवी हक्ाांचा जागभत् जाहीरनामा
आभण भारतीय राज्यघटना व ्ायद्यातील तरतुदी
पभरभशष्ट ३ : मानवी हक्ाांशी सांबांभधत भारतीय ्ायदे
घट् १ : घटनात्म् मूल्ये आभण मानवी हक्
भारतीय राज्यघटनेचे तत्त्वज्ञान, घटना सणमती, सरनाम्याचे
(Preamble)महत्त्व, सावथभौम, समाजवादी, धमथणनरपेक्ष,
लोकशाही, न्याय, स्वातांत्र्य, समानता, बांधभ
ु ाव, ऐक्य आणण
अखांडता
घट् २ : मूलभूत हक् : समानतेचा हक्
मूलभूत हक्क म्हणजे काय?, मूलभूत हक्क आणण मानवी हक्क,
मूलभूत हक्काांची आवश्यकता, मूलभूत हक्काांची गुणवैणशष्ट्य,े
मूलभूत हक्क आणण सवथसामान्य हक्क, मूलभूत हक्काांवरील
णनबांधाची कारणे समानतेचा हक्क (कलम १४ ते १८), कायद्याने
केले ले वगीकरण, धमथ, इत्यादी कारणाांवरून भे दभावास
प्रणतबांध (कलम १५), सावथजणनक सेवाांमध्ये सांधीची समानता
(कलम १६), अस्पृश्यतेचे णनमूथलन (कलम १७) २.२.२.५
णकताबाांचे (पदव्याांचे) णनमूथलन (कलम १८)
घट् ३: मूलभूत हक् : स्वातांत्र्याचा हक्
नागणरकाांना प्रदान केले ले हक्क, भाषण, णवचार आणण,
अणभव्यक्तीचे स्वातांत्र्य [कलम १९(१)अ], एकत्र येण्याचा हक्क
[कलम १९(१)(ब)], सांघटना ककवा सांघ बनवण्याचा : हक्क
[कलम १९(१)(क)], सांचार स्वातांत्र्य [(कलम १९(१) ड)],
भारताच्या प्रदे शात कोणत्याही भागात राहण्याचा आणण स्थाणयक
होण्याचा ... हक [(कलम १९(१) इ)], व्यापार आणण उद्योगाचे
स्वातांत्र्य गुन्ह्यासाठी णनवाड्याच्या सांदभात सांरक्षण (कलम २०)
कायोत्तर कायदे (Ex Post Facto कायदे) [(कलम २०(१)],
दुहेरी धोक्यापासून सांरक्षण, [कलम २०(२)] स्वत:च स्वत:ला
गुन्ह्यात, अडकवण्याणवरुद्ध हक्क, जीणवताचा आणण स्वातांत्र्याचा
हक (कलम २१), जीणवताच्या हक्काचा अथथ, व्यक्क्तगत
स्वातांत्र्याचा अ, कायद्याने घालून णदले ली कायथपद्धती, मनमानी
पद्धतीने अटक आणण कैदे णवरूद्ध हक्क [(कलम २२(१) व (२)],
प्रणतबांधात्मक कैदे णवरुद्ध, घटनात्मक सुरक्षाकवच
घट् ४ : मूलभूत हक् : धार्थम्, साांस््ृ भत् आभण इतर
हक्
शोषणाणवरुद्धचा हक्क (कलम २३ व २४), धमथस्वातांत्र्याचा हक
(कलम २५, २६, २७ व २८), साांस्कृ णतक आणण शैक्षणणक हक्क
(कलम २९ च ३०), घटनात्मक उपायाांचा हक (कलम ३२),
कलम ३२ नुसार कोण अजथ करू शकतो? णरट / आदे शाचा हे तू
आणण अथथ
घट् ५ : राज्यभवषय् धोरणाची मागगदशग ् तत्त्वे ,
मूलभूत
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कतथव्ये आणण मानवी हक्क, मागथदशथक तत्त्वे आणण मानवी हक्क
याांच्यातील अांतगथत नातेसांबांध, मागथदशथक तत्त्वाांचे प्रकार,
समाजवादाचा पुरस्कार करणारी तत्त्वे, पाश्चात्य उदारमतवादी
तत्वे, गाांधीवादी तत्त्वे , स्वातांत्र्य लढ्यातून णनमाण झाले ली मूल्ये
मूलभूत कतथव्ये
घट् ६ : मानवी हक्ाांची सांरक्ष् : न्यायपाभल्ा
न्यायपाणलकेचे स्वातांत्र्य, भारतीय न्याय व्यवस्था आणण
मानवी हक, न्यायणवषयक पुनर्थवचार आणण
न्यायणवषयक चळवळ, जनणहत याणचका, जनणहत याणचकेचा
उद्गम, भारतातील जनणहत याणचका, जनणहत याणचका णवशद
करणारे खटले
मानवी हक्ाांच्या अांमलबजावणी यां त्रणा
घट् १ : मानवी हक्ाांच्या समस्या आभण आव्हाने
घट् २ : मानवी हक् सांरक्षण अभधभनयम
घट् ३ : भारतातील मानवी हक् भनयाम् यां त्रणा : भाग
-१
घट् ४ : भारतातील मानवी हक् भनयाम् यां त्रणा : भाग
-२
घट् ५ : मानवी हक्ाांच्या अांमलबजावणीसाठी
उपाययोजना
घट् ६ : नागरी समाज आभण मानवी हक् ।
पभरभशष्ट १ : मानवी हक् सांरक्षण अभधभनयम, १९९३
पभरभशष्ट २ : नागरी हक् सांरक्षण अभधभनयम, १९५५
पभरभशष्ट ३ : अनुसभू चत जाती व अनुसभू चत
जमाती (अत्याचारास प्रभतबां ध) अभधभनयम, १९८९
घट् १ : मानवी हक्ाांच्या समस्या आभण आव्हाने
मानवी हक्कभां गास कारणीभूत घटक, बाहा आ्मणे, अांतगथत
समस्या, जातीय दां गली, गणरबी, पयावरणाची हानी, मानवी
हक्काांची जाणीव व णशक्षणाचा अभाव, औद्योणगकीकरण,
पोणलसाांकडू न होणारे अत्याचार, भारतीय पोलीस यांत्रणा, भारतीय
तुरुांग पद्धती, मानवी हक्काांसांबांधी भारतातील तत्कालीन समस्या,
सरकारी सांस्था, पोलीस, सुरक्षादल, लष्ट्कर, इत्यादींकडू न
होणारे अत्याचार, कैद्याांचे मानवी हक्क, क्स्त्रयाांवरील अत्याचार,
बालकाांवरील अत्याचार, मृत्युदांड : जीणवताच्या हक्काचे
उल्लां घन
घट् २ : मानवी हक् सांरक्षण अभधभनयम
राष्ट्रीय यांत्रणाांचा प्रारां भ, हक्काांचा मसुदा (बील ऑफ राईटस्),
प ॅरीस तत्त्वे, मानवी हक्क सांरक्षण, कायद्यातील महत्वाचे घटक,
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची
काये, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे अणधकार, खटले

चालणवण्याची कायथपद्धती, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या
भूणमकेचे णववेचन, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या सूचना व
मागथदशथक तत्त्वे, राज्य मानवी हक्क आयोग, राज्य मानवी हक्क
आयोग : अणधकार व काये, महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग
(मानवी हक्क न्यायालये (णजल्हा त्ार यांत्रणा ।, मानवी हक्क
सांरक्षण कायदा - एक दृक्ष्ट्टक्षेप
घट् ३: भारतातील मानवी हक् भनयाम् यां त्रणा : भाग१
राष्ट्रीय मणहला आयोग, आयोगाची रचना, आयोगाचे अणधकार व
काये, त्ार व समुपदे शन केंद्र, राष्ट्रीय मणहला आयोगाची
भूणमका, महाराष्ट्र राज्य मणहला आयोग, आयोगाचा थोडक्यात
आढावा, समुपदे शन व कायदे णवषयक मदत केंद्रासमोरील
समस्या, इतर प्रयत्न, मणहलाांसाठी णवशेष न्यायालये, मणहलाांसाठी
कौटुां णबक न्यायालये, महाराष्ट्र शासनाचे मणहलाणवषयक धोरण,
राष्ट्रीय अनुसणू चत जाती व जमाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसणू चत
जाती आयोग , आयोगाची रचना, काये व अणधकार, आयोगाची
कायथपद्धती, राष्ट्रीय अनुसणू चत जमाती आयोग, आयोगाची
रचना, काये व अणधकार, आयोगाची कायथपद्धती, खटले
चालणवण्याची पद्धती, राष्ट्रीय मागासवगीय आयोग, आयोगाची
रचना, काये व अणधकार, आयोगाची कायथपद्धती
घट् ४ : भारतातील मानवी हक् भनयाम् यां त्रणा :
भाग-२
राष्ट्रीय अल्पसांख्याक आयोग, आयोगाची रचना, काये व
अणधकार, खटले चालणवण्याची पद्धत, आयोगाच्या भूणमकेचा
थोडक्यात आढावा, हस्त मेहेतरकाम आणण सफाई कमथचारी
आयोग, राष्ट्रीय सफाई कमथचारी आयोग कायदा, १९९३,
आयोगाची रचना, काये व अणधकार अपांगाांसाठी राष्ट्रीय आयुक्त,
आयुक्ताांची णनयुक्ती, काये व अणधकार राष्ट्रीय बाल हक्क
सांरक्षण आयोग, आयोगाची रचना, काये व अणधकार, राज्य
आयोग, बाल न्यायालये
घट् ५ : मानवी हक्ाांच्या अांमलबजावणीसाठी
उपाययोजना
णदवाणी उपाययोजना घटनात्मक उपाययोजना, पोलीस व
तुरुांगातील अत्याचार, फौजदारी कायद्यातील उपाययोजना,
वैधाणनक उपाययोजना
,
खावटीची
उपाययोजना,
अन्यायपीणडताांसाठी नुकसान
भरपाईची उपाययोजना, इतर
उपाययोजना
घट् ६ : नागरी समाज आभण मानवी हक्ली
सुसांस्कृ त नागरी समाज, सुसांस्कृ त नागरी समाजाची सांकल्पना
व स्वरूप, स्वयांसेवी सांस्था आणण मानवी हक्काांचे सांवधथन, गैरसरकारी / स्वयांसेवी सांस्था म्हणजे काय?, गैर-सरकारी /
स्वयांसेवी सांस्थाची मुख्य णजकायथ TSPSIBQ, स्वयांसेवी सांस्थाांचे
महत्त्व आणण भूणमका, भारतीय स्वयांसेवी सांस्था व मानवी हक्क,
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग व स्वयांसेवी सांस्था, काही स्वयांसेवी
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सांस्थाांची माणहती प्रसार माध्यमे आणण मानवी हक 10M (E,
प्रसार माध्यम म्हणजे कोण?, माध्यमाांची भूणमका, राष्ट्रीय मानवी
हक्क, आयोगाचे माध्यमाांसाठी णनयम, मानवी हक्काांचे णशक्षण,
मानवी हक्क णशक्षण म्हणजे काय?, णवद्यापीठाांची भूणमका, राष्ट्रीय
कृ णतयोजना मानवी हक्क व णवधी व्यवसाय, न्यायाधीशाांची
भूणमका, वकील आणण मानवी हक्क
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