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वभालेशळत शळषण ल ळारेम व्मलस्थाऩन 

 

डॉ.वोननेु .एव.एव. (Pg 118-134) 

वशा.प्रा.शळषणळास्त्र वलद्माळाखा,मळलंतयाल चव्शाण भशायाष्ट्र भुक्त वलद्माऩीठ 

नाशळक -४२२२२२, Email id- sssonune@gmaul.com 

 

गुणलत्ता ऩणूण शळषण शे वाभाजजक वभालेळन ननभाणण कयणाये ल 
याष्ट्रवलकावाच े भशत्लाच े वाधन आशे. कोणत्माशी देळाची वाभजजक ल 
वाांस्कृनतक जस्थती वलकशवत कयण्माच े शळषण शे भशत्लाच े वाधन आशे. 
शळषणातून बेदाबेद ननभाणण शोता काभा नमे. शळषण शे वभालेशळत अवामरा 
शले. ज्मा शळषणातून वलाांना वभान वांधी, वभानता , वाभाजजक न्मामाच े
ऩाठ, वाांस्कृनतक एकात्भतेच धड ेशभऱतीर. शे वलण शळषणातून वलद्मार्थमाणना 
देण्मावाठी वभालेशळत शळषण शे भशत्लाच े ठयत.े प्राथशभक ल भाध्मशभक 
स्तयालय शभऱणाये अनबुल शे अध्ममनाथींच्मा अध्ममनाचा ऩामा बक्कभ 
कयतात. त्माभऱेु प्राथशभक शळषणाची व्माख्मा कयताांना वांस्कायषभ लमात 
ददरे जाणाये शळषण म्शणजे प्राथशभक शळषण अळी केरी जात,े तय 
कुभायालस्थेत ददरे जाणाये शळषण म्शणजे  भाध्मशभक शळषण शोम. अळी 
व्माख्मा भाध्मशभक शळषणाची केरी जात.े ळारेम शळषण शा उच्च शळषणाचा 
ऩामा वभजरा जातो. त्माभऱेु ळारेम शळषण शे वांस्कायषभ ल दजेदाय ल 
गुणलत्ताऩणूण शभऱणे गयजच ेआशे. ळारेम शळषण शे वांस्कायषभ ल दजेदाय ल 
गुणलत्ताऩणूण देण्मावाठी ळारेम व्मलस्थाऩनाची बशूभका भशत्लाची ठयते. 

ळारेम व्मलस्थाऩनालय ळाऱेचा गुणलत्ताऩणूण वलकाव ल वलद्माथी कल्माण 
ल गुणलत्ता वलकावाची भोठी जफाफदायी आशे.ळारेम व्मलस्थाऩन प्रभखुारा 

Abstract 
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केलऱ ळाऱेवाठी बौतीक वेला ववुलधा उऩरब्ध करून थाांफता मेत नाशी. तय 
वाभाजजक फाांधधरकी जऩत वलवलध उऩक्रभाांच ेआमोजन देखीर कयाल ेरागत.े 
वलणवभालेळक शळषण म्शणजे वलणवाभान्म ळाऱेत वलणवाभान्म 
अध्ममनाथींफयोफय कोणताशी बेदाबेद न कयता वलळऴे ल ददांव्माांग 
अध्ममनाथींना शळषण देणे शोम.वलणवाभान्म ळाऱेत वलळऴे, ददव्माांग 
अध्ममनाथींना शळषण देताांना ळारेम व्मलस्थाऩनाच्मा कामाणत फ-माच गोष्ट््ीांचा 
नव्मान े वभालेळ शोईर तय काशी फदर देखीर जस्लकायाल े रागेर. ळारेम 
व्मलस्थाऩनाच्मा गनतभानशळरतेलयच वलणवभालेळक शळषणाच े उदिष्ट्् ऩणूण 
शोण्माव भदत शोईर. 

 

1) प्रस्तालना – 

वभाजातीर वलण स्तयातीर वलण  फारकाांना कोणताशी बेदाबेद न कयता 

वलणवभान्म ळाऱेत  शळषण देणे, म्शणजेच वभालेशळत शळषण.  वलळऴे 

गयजा अवणा-मा ल ददव्माांग फारकाांना वलणवाभान्म ळाऱेतीर भरुाांफयोफय 

शळषण देऊन , त्माच्माांत आत्भवलश्लाव ननभाणण कयणे ल वलळऴे ल ददव्माांग 

अध्ममनार्थमाांवलऴमी वभाजात वाभाजजक ल वाांस्कृनतक दृष्ट््मा आदयाची बालना 

ननभाणण कयणे म्शणजेच वभाजात वभालेळनाची  बालना ननभाणण कयणे. तवेच 

त्माांना वभाजात आत्भवलश्लावान ेउबे याशण्मावाठी तमाय कयणे शा वभालेशळत 

शळषणाचा भशत्लाचा उिेळ आशे. म्शणजेच ळारेम स्तय ददल्मा जाणा-मा 

वभालेशळत शळषणातून वाभाजजक ल वाांस्कृनतक वभता ननभाणण शोण्माव भदत 

शोईर. त्माभऱेुच ळारेम  स्तयालय ददरे जाणाये वभालेशळत शळषण शे 
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भशत्लाच े ल गयजेच े ठयते.भात्र ळारेम स्तयालय वभालेशळत शळषणाची 

अभांरफजालणी कयीत अवताांना काशी बौतीक , भानली  ल आधथणक घ्काांची 

ऩतूणता ळारेम व्मलस्थानारा ल प्रळावनारा कयाली रागेर. अळा  बौतीक , 

भानली  ल आधथणक घ्काांच्मा उऩरब्धतेशळलाम ळारेम स्तयालयीर वभालेशळत 

शळषणारा ददळा ल गती  प्राप्त शोणाय नाशी. ळारेम स्तयालयीर वभालेशळत 

शळषणाची मळजस्लता दश ळारेम व्मलस्थाऩन ल प्रळावन माांच्मा 

वक्रक्रमेशळरतेलय ल गनतशळरतेलयच अलरांफनू आशे.  

2) वांळोधन वलऴमाची गयज ल भशत्ल :- 

वलळऴे ल ददव्माांग अध्ममनाथीकड ेवभाजाचा ,ऩारकाांचा ल वलवलध घ्काांचा 

दृष्ट््ीकोन शा वाभाजजक ल वास्कृां नतक जस्लकृतीचा ल वशकामणशळरतेचा अजून 

पायवा  झारेरा ददवत नाशी. भात्र वलणवभालेळक शळषणाच्मा भाध्मभातून शा 

दृष्ट््ीकोन वाभाजजक ल वास्कृां नतक जस्लकृतीचा ल वशकामणशळरतेचा ननजश्चतऩणे 

शोईर. कायण अळा भलू्माांची जोऩावणा कयण्माच े ल ती भलू्माांची लाढ 

कयण्माच े शळषण शे भशत्लाच े वाधन आशे. शळलाम प्राथशभक  शळषणाची 

व्माख्मा कयताच वांस्कायषभ लमात ददरे जाणाये शळषण म्शणजे प्राथशभक 

शळषण अळी केरी जात.े त्माभऱेु नलीन वभाज भनात एक वाभाजजक 

वभानतेचा ,वाांस्कृनतक वभानेचा ल वशकामणशळरतेचा एक नला अांकूय ननभाणण 

शोईर. त्मावाठी ळारेम व्मलस्थाऩनरा ल वलण वभालेळक शळषण देताांना 
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जस्लकायाल ेरागणा-मा फदराचा ऩरयचम करून देण्माच्मा दृष्ट््ीकोनीतून वदयीर 

वांळोधन वलऴमाची गयजेचा  ल भशत्लाचा आशे. 

3) वांळोधन वलऴमाची उदिष्ट््े :- 

१)  वभालेशळत शळषणावाठी कामणषभ ळारेम व्मलस्थाऩनाच े भशत्ल वलळद 

कयणे 

२) वभालेशळत शळषणावाठी ळारेम व्मलस्थाऩनारा कामाणची ओऱख करून 

देणे. 

4) गदृशतक :-  

१) वलणवभालेळक शळषणावाठी ळारेम व्मलस्थाऩन बशूभका भशत्लाची आशे.  

5) ऩारयबावऴक ळब्दाांच्मा व्माख्मा - 

१) वलणवभालेशळत शळषण – वलणवाभान्म ळाऱेत वलणच फारकाांना ददरे जाणाये 

शळषण म्शणजे . 

२) वाभान्म वलद्माथी –कोणत्माशी प्रकायच े ददव्माांग नवणाये ल अध्ममन 

कयण्मावाठी वषभ अवणाये वलद्माथी. 

३) ददव्माांग फारक – ददव्माांगजन अधधकाय अधधननमभ २०१६ प्रभाणे ददव्माांग 

प्रकायानवुाय ननजश्चत  झारेरे  फारक. 

 (अांध  Blindness(२) अल्ऩदृष्ट््ी  Low-vision(३)कुष्ट्ठयोग  

Leprosy Cured Persons(४) कणणफधधय  Hearing Impairment 

(deaf and hard of hearing)(५)अलमलातीर कभतयता  Loco 
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motor Disability(६)फौविक लाढ खुां्णेDwarfism(७)भानशवक आजाय 

Mental Illness(८)फौविक वलकराांगता  Intellectual 

Disability(९)आत्भभग्नता Autism Spectrum Disorder 

(१०)फशुवलकराांगता Cerebral Palsy(११)स्नामूांची वलकृती Muscular 

Dystrophy(१२)तीव्र भज्जावांस्थेवांफांधधत ऩरयजस्थती  Chronic 

Neurological Conditions(१३)अध्ममन अषभता Specific 

Learning Disabilities (१४)भल््ीऩर स्केरेयोशवम Multiple 

Sclerosis(१५)बाऴण ल बाऴा अऩांगत्ल Speech and Language 

Disability(१६)थॎरेवेशभमा Thalassemia (१७)दशभोक्रपशरमा  

Hemophilia (१८) शवकर वेर योग Sickle Cell 

Disease(१९)फशुवलकराांगता  Multiple Disabilities including 

deaf blindness (२०)अॎशवड अॎ ॎ्क फऱी Acid Attack Victim 

(२१)ऩाक्रकण न्वन योग Parkinson’s disease) 

४) वाभाजजक ल वाांस्कृनतक वभालेळन – वलळऴे गयजा अवणा-मा ल 

ददांव्माांग भरुाांचा  वाभाजजक ल वाांस्कृनतक दृष्ट््मा जस्लकाय करून, त्माांना 

वभान वांधी देणे, त्माांचा  वाभाजजक ल वास्कृनतक कामाणत वशबाग घेणे. 

५) ळारेम व्मलस्थाऩन - ळारेम काभकाज मोग्म रयतीने ऩरयणाभकायक ल 

ननमभाप्रभाणे कयण्मावाठी अवरेरी मांत्रणा म्शणजेच ळारेम व्मलस्थाऩन 

शोम 
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६) अध्ममनाथी – वलणवभालेळक ळाऱेत शळषण घेणाया म्शणजे अध्ममनाथी 

७) ऩझर- फौध्दीक अषभ अध्ममनाथींच ेअध्ममन –अध्माऩनाच ेवाधन. 

6) वांळोधन वलऴमाची व्माप्ती ल भमाांदा – 

वदयीर वांळोधन वलऴमाच्मा आळमाची व्माप्ती वलणवभालेळक शळषणाच्मा 

व्मलस्थाऩनाऩतूीच  आशे. 

भमाणदा - 

१) वदयीर वांळोधन वलऴम वलणवभालेळक शळषणाच्मा व्मलस्थाऩन ल प्रळावन 

ऩयूताच भमाणदीत आशे.  

२) वदयीर वलऴमाभध्मे  वलणवभालेळ शळषणावाठी आलश्मक अवरेल्मा 

व्मलस्थाऩन वांदबाणत (चचाणवत्राच्मा ळब्दभमाणदेभऱेु) ऩणूणत : वलचाय आरेरा 

नाशी. 

३) वदयीर वांळोधन वलऴम पक्त वलद्माथी वेला, वयुषा, कल्माण ल गुणलत्ता 

व्मलस्थाऩना ऩयुतेच भमाणदीत आशे.  

7) वांळोधन कामणऩध्दती - दस्तऐलज वलश्रेऴीकयण ऩध्दती  

वदयीर वांळोधन वलऴमाचा अभ्मावकयताांना शरदशत अवताांना वांळोधकाने 

दस्तऐलज वलश्रेऴीकयण ऩध्दतीचा लाऩय केरा आशे. त्मावाठी उऩरब्ध 

झारेल्मा दस्तऐलजाांच े लाचन , वलभऴी धचांतन करून,वाभान्म ळाऱेच े

व्मलस्थाऩन ल वलळऴे ळाऱेच ेव्मलस्थाऩन माांच्मा फाफतचा वलचाय केरा आशे. 
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ळले्ी दोन्शी ळाऱेच्मा ळारेम व्मलस्थाऩनाचा वलचाय करून वदयीर ल ऩेऩयच्मा 

वलऴम ल आळम घ्काांची भाांडणी केरी आशे.  

8) ळाऱेच्मा व्मलस्थाऩनाची षेत्र :-  

लास्तवलक ऩाशता ळारेम व्मलस्थाऩनारा आऩणारा षेत्राांच्मा व्माख्मेत भाांडता 

मेणाय नाशी. कायण ळारेम व्मलस्थाऩनारा एकवांघ ऩणे कामण कयाल े

रागते.तयीशी अध्ममनाच्मा वोईवाठी खारीर प्रभाणे ळारेम व्मलस्थाऩनाची 

षेत्र भाांडरेरी आशे. 

१) ळषैणणक व्मलस्थाऩन ल प्रळावन २) आधथणक व्मलस्थाऩन ३) वलद्माथी 

वेला, वयुषा, कल्माण ल गुणलत्ता व्मलस्थाऩन ४)ळारेम यचना  ल बौतीक 

ववुलधा ५)कामाणरमीन व्मलस्थाऩन ६)भानली वांफांधाच ेव्मलस्थाऩन ७)आऩत्ती  

व्मलस्थाऩन 

लयीर वात षेत्राऩकैी वदयीर अभ्माववलऴमात पक्त वलद्माथी वेला, वयुषा, 

कल्माण ल गुणलत्ता व्मलस्थाऩन मा वलऴमा ऩयुताच वलचाय केरा आशे. त्मात 

खारीर भदु्माांचा  वलचाय प्राभखु्माने वलचायात घेतरेरा आशे. 

फारकाांचा भोपत ल वक्तीच्मा शळषणाचा शक्क अधधननमभ -२००९, वलकराांग 

व्मक्तीवाठी ( वभान वांधी , शक्काच े वांयषण , आणण ऩणूण वशबाग 

)अधधननमभ - १९९५ , तवेच रैंधगक गुन््माऩावनू फारकाांच े वांयषण कामदा 

(POCSO) २०१२ ल ददव्माांगजन अधधकाय अधधननमभ प्रभाणे वलणवभालेळ 

शळषणात ळारेम व्मलस्थाऩन ल प्रळावनारा वलद्माथी वेला,वयुषा, कल्माण 
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ल  गुणलत्ता वलकावावाठी ऩढूीर प्रभाणे कामण कयणे अत्मालश्मक ल गयजच े

आशे. तेंव्शाच वलणवभालेळ शळषणाद्लाये शे वलद्माथी गुणलत्ताननभाणण कयणे, 

वाभाजजक वभालेळन ननभाणण कयणाये ल याष्ट्रवलकावाच े भशत्लाच े कयण्माच े

ध्मेम वाध्म शोईर.  

१) वलद्माथी प्रलेळ – फारकाांचा भोपत ल वक्तीच्मा शळषणाचा शक्क 

अधधननमभ - २००९  भधीर तयतुदी नवुाय  ६ ते १४ लमोग्ातीर वलण 

फारकाांना प्रलेळावाठी प्रलेळऩलूण चाऱणी ऩरयषेशळलाम प्रलेळ शभऱण्माचा शक्क 

प्राप्त झारेरा आशे. तवेच लमानवुाय इमत्तेत प्रलेळ शभऱण्माचा शक्क 

देणखर प्राप्त आशे. भात्र लमानवुाय प्रलेळ ददरेल्मा फारकारा वलळऴे शळषण  

देणे ल बालननक आधाय देणे माची जफाफदायी अध्माऩक ,ळारेम व्मलस्थाऩन 

ल ळावन माांच्मालय मेते. तवेच  वलकराांग व्मक्तीवाठी ( वभान वांधी 

,शक्काच ेवांयषण ,आणण ऩणूण वशबाग )अधधननमभ -१९९५ भधीर तयतूदीचा 

देखीर वलचाय वलद्माथी वेला, वयुषा, कल्माण ल गुणलत्ता व्मलस्थाऩनाच्मा 

दृष्ट््ीकोनातून कयण्मात आशे.  

२) ताणतणाल वलयदशत शळषण - वलणवभालेशळक शळषण घेणा-मा वलणच 

प्रकायच्मा  फारकाांच े अध्ममन ऩरयणाभ कायक ल दजेदाय व्शाल े ल 

अध्माऩकान ेवलद्माथी कें द्रीत ऩध्दतीन ेअध्माऩन कयण्मावाठी अध्माऩकाांना 

लेऱोलेऱी ळावनाकडून प्रशळषण ऩयुवलण्मात मेत आशे. अवे प्रशळषण  

अध्माऩकाांना  शे ळारेम व्मलस्थाऩनाच ेकामण आशे. जेणे करून वलणवभालेळ 
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वलणच फारकाांच े शळषण शे शवत - खेऱत ऩणूण शोईर. माशळलाम  

ळाऱेतीर वलणच वलद्मार्थमाांना  ळाऱेत ला्ेर अवे वयुषीत लातालयण 

ठेलणे. 

३) फठैकीची व्मलस्था  - वलणवभालेशळत ळाऱेत शळषण घेणा-मा प्रत्मेक 

अध्ममनाथीरा आयाभदामी ल अध्ममनाथीच्मा अध्ममन वलऴमक गयजेनवुाय 

मोग्म दठकाणी ,मोग्म फठैक व्मलस्था अवणे आलश्मक आशे. 

४) वलणवभालेळ शळषणावाठी भरूबतू बौतीक वेला - ववुलधा - 

बायताच े बवलष्ट्म ळाऱा - ळाऱाांभधनू घडत े आशे,अवे कोठायी आमोगान े

म्श्रे आशे. माांचा अथण ळाऱा म्शणजे चाय शबांत्तीच्मा आतीर फांददस्त 

लातायण अवा नाशी. तय अध्ममनाथीच्मा अध्ममनावाठी ळाऱेत उऩरब्ध 

अवरेल्मा वलवलध वोमी – ववुलधाच्मा द्लाये अध्ममन- अध्माऩनाच ेदठकाण. 

वाभान्म ळाऱेतीर अध्ममनाथी ऩेषा काशी लेगळ्मा ववुलधा वलणवभालेळक 

शळषण देताांना ळाऱेत ननभाणण कयाव्मा रागतीर क्रकां ला ऩयूलाव्मा रागतीर. 

जवे की  ददव्माांग अध्ममनाथींवाठी त्माच्मा प्रकायानवुाय अध्ममन वादशत्म. 

ळाऱेतीर अध्ममनाथींची फठैक व्मलस्था, अध्ममन –अध्माऩनाची वाधने  

उदा.अल्ऩदृष्ट््ी अवरेल्मा अध्मनाथीवाठी भोठी अषये अवरेरी ऩसु्तके, 

वलवलध प्रकायची दृक-श्राव्म वाधने, वलवलध शबांग, ब्रेर शरऩीची ऩसु्तके, 

ऩसु्तक लाचन भशळन ( book reading machine) ,स्ऩळणसान वलवलध 

ळषैणणक वादशत्मे. फौजध्दक अषभता ( भनतभांदता अवरेरे वलद्माथी)  
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अवरेल्मा वलद्मार्थमाणवाठी ऩझर, राकडी ठोकऱे , यांगीत धचत्र,े इतय दृक-

श्राव्म वाधने,वलद्मतु व्मलस्था ल फौध्दीक अषभतेच्मा तीव्रतेनवुाय  ळषैणणक 

वाधनाांभध्मे  फदर करून ला  नलीन  वाधन ननभाणण करून वाधने लाऩयाली 

रागतात. तवेच कणण फधधय(भकु-फधधय) अध्ममनाथीवाठी भोठ्मा 

आलाजातीर जस्ऩकय मांत्रणा ल श्रलण मांत्रणा ( लमैक्तीक भामक्रो पोन) मा  

शळलाम वलवलध  थेयऩी रूभ( उऩचाय रूभ –लाचा तज्स कष, बौतीक 

धचक्रकत्वक कष, व्मलवानमक कष, भानवळास्त्र तज्स रूभ) गयजेनवुाय  

उऩरब्ध अवल्माव चाांगरेच आशे. तवेच वलण वाभान्म ळाऱेत अवरेल्मा वलण 

ववुलधा देखीर मा ळाऱेत अवणे आलश्मक अवणे गयजच ेआशे. 

तवेच वलण वाभान्म भरुाफयोफय ळाऱेत मोग्म ल आयाभदामक जस्थतीत फवता 

मेण्मावाठी फठैक व्मलस्था ळाऱेत अवणे गयजेच े आशे. तवेच ळाऱेत 

स्लच्छतागशृभध्मे  वाभान्म ल कभोड ऩध्दतीच ेप्रवाधन गशृ , तवेत उांच 

दठकाणी चढण्मा- उतयण्मावाठी यॎभ क्रकां ला शरफ्् अवणे आलश्मक आशे. 

आऩत्ती कारीन ऩरयजस्थतीत वलणवभालेळ ळाऱाांकड े त्मावांदबाणतीर बौतीक 

ववुलधा अवणे आलश्मक ठयते.आऩती कारीन ऩरयजस्थतीत त्माांना भदत 

शभऱण्मावाठी त्माांच्मा ददव्माांग प्रकायनवुाय  ओऱखऩत्र अवणे गयजेच ेअवत े

की ज्मा ओऱख ऩत्रालरून अध्मनाथीची गयज वभोयच्माभदतीव व्मक्तीरा 

रषात मेईर.तवेच जव्शर चअेय , वलळऴे काठी ( घां्ी अवरेरी ऩाांढयी 

काठी). तवेच शळषणाचा अधधकायानवुाय  ददव्माांग अध्ममनाथीना ळाऱेत 
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मेण्मा - जाण्मावाठीची ऩरयलशन वेला –ववुलधा अवणे देणखर गयजेच ेआशे. 

ननलावी प्रकायच्मा वलणवभालेळक शळषण देणा-मा ळाऱाांभध्मे  ननलावावाठी 

ददव्माांग अध्ममनाथीना वखुकय शोईर अळा प्रकायची व्मलस्था अवाली. 

  माशळलाम ददव्माांग प्रकायानवुाय ल वाभान्म ळाऱेतीर 

अध्ममनाथीच्मा प्रकायानवुाय वलणवभालेळक ळाऱेत वलळऴे ल ददव्माांग ल 

वाभान्म अध्ममनाथींना अध्ममन- अध्माऩन कयताांना बौतीक वेला- ववुलधा 

अवणे आलश्मक ठयत.े 

  थोडक्मात म्शणजे वलणवभालेशळत शळषण घेणा-मा प्रत्मेक 

अध्ममनाथीच्मा गयजेनवुाय आलश्मक त्मा भरूबतू वेला  ववुलधाांची ऩतूणता 

शोणे आलश्मक आशे. अध्ममनाथीच्मा गयजेनवुाय - अध्ममन वादशत्म, 

गणलेळ , लेगलेगऱे वलण अध्ममनाथी मेतीर अवे  लेगलेगळ्मा प्रकायच े

लेगलेगऱे स्लच्छता गशृ, वऩण्माच्मा ऩाण्माची ववुलधा, ग्रांथारम आणण 

लाचनारमात अवल्माव त्मात वलवलध प्रकायची ऩसु्तके अवामरा शलीत ,तवेच 

वलळऴे ल ददव्माांग अध्ममनाथीवाठी ब्रेनशरऩी, फकु लाचन भशळन ल इतय 

अध्ममनाव वा्म  शोईर अळी वलळऴे वलधामक वाधने अवणे देणखर 

आलश्मक आशे. 

५) कामणषभ भनषु्ट्मफऱ्- 

 कोणत्माशी मांत्रणेच ेमळ शे त्मा मांत्रणेत कामण कयणा-मा कूळर 

ल कामणषभ ,कामणतत्ऩय मांत्रणेलय अलांरांफनू अवते.वलण वभालेळक शळषणारा 
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देखीर लयीर तत्ल रागू ऩडत.े वलण वभान्म ळाऱेच्मा भाध्मभातून 

वलणवभालेळक शळषण देताांना वलाांत प्रथभ कामणषभ भनषु्ट्मफऱाचा वलचाय 

कयाला रागतो. त्मात शळषणषेत्रातीर वलवलध स्तयालयीर अधधकायी 

,शळषणमांत्रणेत कामणकयणाये भनषु्ट्मफऱ , ळाऱेचा भखु्माध्माऩक,लगणशळषक, 

ळाऱा व्मलस्थाऩन वशभती तवेच ददव्माांग अध्ममनाथींच्मा प्रकायानवुाय 

आलश्मक अवरेल्मा तज्स व्मक्तीांचा वभालेळ  शोतो. त्मात डॉक््य ,वलवलध 

थेयऩीस््, केअय ्ेकय(काऱजी घेण्मायी व्मक्ती) आशाय तज्स ,भानवोऩचाय 

तज्स , तवेच वलवलध प्रकायानवुाय वलळऴे अध्माऩकाांच ल ऩारकाांचा वभालेळ 

शोतो. 

 फ-माचदा ऩारकाांचीच आऩल्मा ऩाल्माच्मा अलस्थेकड े ऩाशून अलस्था 

बफक् झारेरी अवत.े त्मावभोय ऩाल्माच्मा बाली आमषु्ट्माचा गांबीय स्लरूऩाचा 

प्रश्न ल वायखी धचांता अवत.ेअळालेऱी ऩारकाांना धधय देऊन, त्माांना 

वलणवभालेळ   शळषणाच ेभशत्ल वभजालनू वाांगण्माच ेकामण  वलणवभालेळक 

शळषण देणा-मा ळाऱेंच्मा व्मलस्थाऩन भांडऱाने ल ळाऱच्मा भखु्माध्माऩकाने 

केरे ऩादशजे. त्मावाठी वलणवाभान्म शळषणावाठी कामण कयणा-मा ळाऱेच्मा 

व्मलस्थाऩन भांडऱारा, भखु्माध्माऩक  , तवेच अध्माऩक  ल अध्माऩकेत्तय 

कभणचायी माांना ददव्माांग ल वलळऴे अध्ममनाथीच्मा शळषणावाठी प्रशळषण देणे 

आलश्मक ल गयजेच ेठयते. क्रकां ला प्रत्मेक ळाऱेत क्रकां ला कें द्रीम ळाऱेत वलळऴे 

शळषण देणा-मा अध्माऩकाांची गयजेनवुाय ननमकु्ती कयणे आलश्मक आशे. 
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त्माच फयोफय ददव्माांग अध्ममनाथींच्मा प्रकायानवुाय फ-माचदा  वलवलध 

थेयऩीस््, डॉक््य - नवण , आशाय तज्स,(काऱजी लाशक) केअय –्ेकय  

माांची देखीर आलश्मकता अवते.माशळलाम वलवलध ळषैणणक वाधनाांचा 

वलणवभालेळक शळषणात कवा कयाला, माच े देणखर प्रशळषण देणे आलश्मक 

आशे. 

 थोडक्मात म्शणजे वलणवभालेळक शळषण देताांना वलणवाभान्म 

ळाऱेत उऩरब्ध अवरेल्मा भनषु्ट्मफऱारा अधधक वषभ कयण्मावाठी वलवलध 

प्रशळषणाची ननमशभत ऩणे आलश्मकता अवत. तवेच गयजेनवुाय अळा 

ळाऱेतीर ददव्माांग ल वलळऴे अध्ममनाथींना अध्ममन- अध्माऩन कयण्मावाठी 

वलणवाभान्म ळाऱेतीर अध्माऩकाांवायखे , वलळऴे शळषण देणाये अध्माऩक 

देखीर गयजेनवुाय नेभणे आलश्मक आशे. माशळलाम शळषक- शळषणाच्मा 

अभ्मावक्रभात वलणवभालेळक शळषणाचा देखीर वभालेळ कयणे आलश्मक 

आशे.भात्र तो अभ्मावक्रभ केलऱ वधै्दाांननक अवामरा नको. तय त्मातून 

वलणवभालेळक शळषणाफाफतची  प्रत्मांष अनबुतूी छात्राध्माऩकाांना शभऱामरा 

शली. 

६) वलवलध स्ऩधाणच ेआमोजन ल वलवलध करा ल छांद भांडऱे - 

   अध्ममनाथींच्मा वलवलध करा गुणाांचा वलकाव शोणाव शोण्मावाठी 

वलणवभालेळ ळाऱेत वलवलध करा ल छांद भांडऱे स्थाऩन कयणे आलश्मक आशे. 

जेणे करून वलणवभालेळक शळषण घेणा-मा प्रत्मेक फारकारा त्माांच्मा अांगी 
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अवरेल्मा अांगबतू गुणाांचा वलकाव कयण्माव लाल शभऱेर ल त्माच्माांत 

वाभाजजक, वाांस्कृनतक, वभानतेची बालना ननभाणण शोईर.उदा.गामन, धचत्र, 

ना्म,अशबनम,वांधगतआदी प्रभाणे. 

७) वलवलध खेऱाच ेवाधने ,ऩ्ाांगणे ल क्रीडाांगण - 

   वलणच अध्ममनाथीच्मा वलाांधगण वलकावावाठी ळाऱेत ळषैणणक 

वादशत्माफयोफयोच वलवलध खेऱाची वाधने अवणे आलश्मक आशे. खेऱ शे 

भानशवक स्लास्थ ननयोगी ठेलण्माच ेल ळयीय ननयोगी ठेलण्माच ेभशत्लाच ेकामण 

कयते. त्माभऱेु प्रत्मेक वलणवभालेळ ळाऱेत अध्ममनाथीवाठी खेऱाच ेवादशत्म 

ल वलवलध प्रकायची क्रक्रडाांगणे अवामरा शलीत.माशळलाम वलणच अध्ममनाथींना 

खेऱामच्मा ताशवकेत खेऱाची वांधी उऩरब्ध शोणे आलश्मक आशे. 

८) वलद्मार्थमाणच ेआयोग्म ल लदै्मकीम तऩावणी –  

   वलण वभालेळ ळाऱेत अध्ममन कयणा-मा ळाऱेतीर अध्ममनाथीच े

आयोग्म ननयोगी ठेलण्मावाठी अध्ममनाथींची ननमशभत आयोग्म तऩावणी देखीर 

शोणे गयजेच ेआशे. शळलाम प्रत्मेक ळाऱेत प्रथभोऩचाय वादशत्माची उऩरब्धता 

अवणे , तवेच वभऩुदेळनाची व्मलस्था ववुलधा अवणे देणखर गयजेच े ल 

अत्मालश्मक आशे. 

   माशळलाम वलणवभालेळक ळाऱेत अध्ममनाथीच्मा वलकावाच्मा 

दृष्ट््ीकोनातून खारीर काशी गोष्ट््ी कयता मेतीर जवे की , कुर मोजना 

वलद्माथी वांचनमकाां मोजना,ळारेम व्मलस्थेत वलद्मार्थमाांचा वशबाग, ळारेम 
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ऩरयवयाळी वभयवता उऩक्रभ,अध्ममनाथी स्लांम शळस्तीवाठी उऩक्रभ, वलद्माथी 

शळष्ट्मलतृी ल स्ऩधाण ऩरयषाांच े आमोजन ल ननमोजन आदी फाफीांचा देखीर 

कयाव्मा रागतीर.  

लयीर वलण वेला,ववुलधा ऩयुवलण्माची जफाफदायी  ळारेम व्मलस्थाऩन ल 

प्रळावन  

10) ननष्ट्कऴण :- 

१) वभाजातीर वलण घ्काांना शळषण शे वलणवभालेळक शळषण 

ऩध्दतीन े शळषण देण्मावाठी वलण वेला ववुलधा ्मा ळारेम व्मलस्थाऩन ल 

प्रळावनान ेऩयुवलणे आलश्मक आशे. वलळऴे ल ददांव्माग ददांव्माग अध्ममनाथींची 

वाभाजजक ल वाांस्कृनतक जस्लकृती शोण्मावाठी ऩोऴक लातालयण तमाय 

कयण्मावाठी ळारेम व्मलस्थाऩनाची बशुभका भशत्लाची आशे. 

२) वलणवभालेळ शळषणाच्मा मळजस्लतेवाठी वलळऴे , ददव्माांग ल वाभान्म 

अध्ममनाथींना त्माच्मा षभताांचा वलकाव कयण्मावाठी बौतीक , भानली ल 

आथीक ववुलधा भशत्लाच्मा आशेत.त्मा ननमभाप्रभाणे ळारेम व्मलस्थाऩनान े

अध्ममनाथींच्मा वलकावावाठी ऩयुवलणे आलश्मक आशे. 

३) वलळऴे ल ददव्माांग अध्ममनाथीच े अध्ममन ऩरयणाभकायक 

शोण्मावाठी त्माांना वलवलध ळषैणणक वाधने वलणवभालेळ ळाऱेत अवणे गयजेच े

आशे.  

11) शळपायळी :- 
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 १) वलणवभालेळक शळषण देणा-मा ळारेत अध्ममन कयणा-मा 

अध्ममनाथींवाठी ळावनान ेल त्मा  ळाऱेच्मा व्मलस्थाऩन भांडऱाने  वलण 

ववुलधा उऩरब्ध करून दमाव्मा. 

२)  वलण वाभान्म ळाऱेत अध्ममन कयणा-मा अध्ममनाथीच ेअध्ममन ऩरयणाभ 

कायक शोण्मावाठी  वलळऴे ववुलधा फयोफयच वलळऴे शळषकाांची, तवेच काऱजी 

घेणा- व्मक्तीची,  लदै्मक्रकम,भानवळास्त्राळी वांफांधधत ल इतय वांफांधधत 

षेत्रातीर व्मक्तीची नेभणूक कयण्मात  माली. 

३) वलणवभालेळ शळषणावाठी वलणच वाभान्म ळाऱेतीर अध्माऩकाांना 

वलणवभालेळ शळषणाच ेप्रशळषण     देण्मात माल.े 

10) वायाांळ  

ळारेम स्तयालय वभालेशळत शळषणाची अभांरफजालणी कयीत अवताांना काशी 

बौतीक , भानली  ल आधथणक घ्काांची ऩतूणता शोणे आलश्मक ल गयजेच े

आशे. अळा  बौतीक , भानली  ल आधथणक घ्काांच्मा उऩरब्धतेशळलाम 

ळारेम स्तयालयीर वभालेशळत शळषणारा ददळा ल गती  प्राप्त शोणाय नाशी. 

उच्च शळषणाचा ऩामा भजफतू कयण्मावाठी आलश्मक गयजाांची ऩयूतणता कयणे 

ळारेम व्मलस्थाऩन ल प्रळावनान ेकयणे आलश्मक ठयते.  

11)वांदबण ग्रांथ वचूी्  

१)त्ररऩाठी रारफचन, (१९८३), भनोलैसाननक अनुवंधान ऩध्दती,शयप्रवाद, बागगल, 
आगया. 
२)भानवळास्त्र ऩरयबाऴा कोऴ,(१९९१), बाऴा वंचारनारम ,भंुफई प्रकाळन. 
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३)भुखाऩाध्माम भ.(२००१),शळषणातीर वलाांगीण गुणलत्ता व्मलस्त्थाऩन ,भशायाष्ट्र याज्म 
भाध्मशभक ल उच्च भाध्मशभक शळषण भंडऱ ऩुणे. 
४)अरूणकुभाय शवशं,(२०००),उच्चतय वाभान्म भनोवलसान, भोतीरार फनायवीदाव 
,ददल्री. 
५)वंध्माशरभमे,(२०१६),मोजना भाशवक,(रेख-ददव्मांग फांधलांचा वलगवभालेळ कप्रलाव 
),भंुफई. 
६) इंदभुतीयाल,(२०१६), मोजना भाशवक ,(रेख-ळैषणणक धोयण आणण ददव्मांग), 
भुंफई. 
७)बायत वयकाय याजऩर, (२०१६), ददव्मांगजन अधधकाय अधधननमभ,२०१६. 
८)भशायाष्ट्र ळावन- ळारेम आऩत्ती व्मलस्त्थाऩन ननमोजन 
९) भशायाष्ट्र ळावन याजऩर-अवाधायण बाग चाय-अ,(२०१२),फारकांचा भोपत ल 
वक्तीच्मा शळषणाचा शक्क अधधननमभ ,२००९ 
१०) भशायाष्ट्र ळावन याजऩर-अवाधायण बाग चाय-अ, (२०१२),फारकांचा भोपत ल 
वक्तीच्मा शळषणाचा शक्क ननमभ ,२०११ 
१२) रैंधगक अऩयाधों वे फारकों का वंयषण अधधननमभ ,२०१२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


