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५.१. प्रास्ताविक 

आपि जर पादहले तर असे लक्षात येईल सांपिूव जग ह ेमौदखक भाषदे्वारे एकमकेाांशी जोडले गलेेले आह.े 

आपि समाजाचा घिक असल्या करण्याने आपिास समाजात िािरण्यासाठी मौदखक भाषेचा िापर करत असतो. 

उिा. समाजात आपि एकमेकाांशी सांिाि साधण्यासाठी, सांिशे िणे्यासाठी फक्त आपिच नाही तर ९०% लोक 

मौदखक भाषचेाच िापर केला जातो. दह मौदखक भाषा दह पिूवपि ेिाचेिर अिलांबनू असते. मौदखक भाषचेा िापर 

करताना श्रिि आदि मखुाचा िापर करत असतो. म्हिनूच किवबधीर मलुाांना श्रिि ऱ्हास असल्याकारिाने तयाांच्या 

िाचेिर पररिाम झालेला असतो. श्रिि मौदखक दृष्टीकोन आदि मौदखकता पद्धतीमध्ये दिद्यािीच्या मातभृाषनेसुार 

मौदखक स्िरुपाची िापर करतात. मौदखकता ह्या भाषा अध्यापन पद्धतीमध्ये खािा-खिुा, िेहबोली आदि नैसदगवक 

ओष्ठिाचनचा स्िीकार केला जातो. भारतामध्ये किवबधीर मलुाांसाठी भारतीय साांकेदतक भाषचेा उपयोग करू शकत 

नाही. तर मलुाांना किवबधीर मलुाांसाठी मौदखक पद्धतीचा िापर करून सांपकव  साधण्यासाठी  बोलीभाषा  िापरली 

जाते. मात्र श्रिि मौदखक दृष्टीकोनामध्ये खािा-खिुाचा िापर करण्यास परिानगी नसते. श्रिि मौदखक पद्धती 

आदि दृष्टीकोन  द्या िोन्ही सांकल्पना दिदभन्न आहते.मात्र िोन्ही सांकल्पनाचा हते ूहा मलुाांना मौदखक भाषा दिकदसत 

करि ेअसते मात्र िोन्ही सांकल्पना ह्या दिदिध प्रकारे िापरतात. मौदखक भाषचेा िापर आदि उपयकु्तता सािवदत्रक 

असल्याकारिाने आपल्याला समाजात िािरि े सुलभु होते.एकां िरीत आपिास भाषा दिदिध प्रकारच्या दिसत 

असनू, मात्र ती मौदखक स्िरुपाची असते. सांपिूव जगभरात आपि एकमकेाांशी फक्त आदि फक्त भाषनेे जोडले गलेेले 

आहोत. आपल्याला मादहतच आहते भाषा दह कोितीही असली तरी चालेल उिा. मराठी, गजुराती,तादमळ इतयािी. 

पि आपि ह्या भाषा आपि सरावस मौदखक स्िरुपात िापरत असतो. श्रिि- मौदखक ह्या सांप्रेषिाचा पयावयाचा 

िापर दिचाराची मादहतीची सुलभतेने आदि प्रभािी पि ेिेिाि घिेाि करून शकतो. आपि सांप्रेषि साधताना 

एकमकेाांच्या चेहऱ्याकडे पाहिे, िहेबोली पाहि,े िाचा/ मखुिाचन िखेील सांप्रेषिात महतिाची भदूमका बजाितात. 

आपि आज दकतीही िरू असलो तरी तातडीने िेदलफोनद्वारे िखेील मौदखक भाषचेाच िापर केला जातो. आपि 

ह्या घिकात किवबधीर मलुाांच्या बाबतीत मौदखकता आदि श्रिि मौदखक दृष्टीकोनाची भारतात असिारी 

सद्यदस्तिीचा अभ्यास करिार आहोत.   



५.२.१. भारतीर् विशेष शाळांमधील मौिीकता आवण श्रिण मौविक (AV) दृष्टीकोनचा   

िापर त्र्ासाठी विशेष शाळांची पूिातर्ारी : सद्यवस्िती 

भारतात किवबधीर ह्या अपांगतिाला प्रतीबाांधाति घालिे खपू कठीि आह.े कारि अांिाज े ६० 

दमदलअन(६.३%)  लोकसांख्या किवबधीर आहते. किवबधीर मलुाांचे पनुिवसन करि ेदह खपू मोठी समस्या आह े

(Naik , Naik and Sharma, 2013).  भारतामधील दिशषे शाळाांमध्ये िापरण्यात येिाऱ्या अध्यापन पद्धतीपैकी 

एक अध्यापन पद्धत दह मौदखकता होय. मौदखकता दह अध्यापन पद्धती काही आगळीिगेळी अध्यापन पद्धत नसनू 

आपि जसे भाषा दशकलो तयाच प्रमाि ेकिवबधीर मलु भाषा दशकत असतो. आपि जर का भाषा कसे दशकलो 

तयाचा जर का दिचार केला तर असे लक्षात येईल भाषा आपल्याला कोिी दशकिलेली नाही तर आपि फक्त 

आपल्या आजबूाजलूा असलेल्या लोकाांचे म्हिजचे आई- बाबा, मोठे भाऊ- बदहि, आजी- आजोबा, इतर 

नातेिाईक याांचे अिलोकन करून भाषा आतमसात केलेली आह.े तर तयाचप्रमाि ेभाषा दह मलुाांच्या सांििेनशील 

काळात श्रििाद्वारे भाषा आतमसात केलेली असते. लहानमलेु ९०% भाषा तर तयाांच्या सांििेनशील काळात (० ते 

५ ियोगिात) आतमसात केलेली असते. तर श्रिि िाचा दिवयाांग मलुाांना िखेील नैसदगवक पद्धतीने भाषा अध्यापन 

करण्यासाठी मौदखकता  पद्धत आदि श्रिि मौदखक दृष्टीकोन ह्या िोन्ही बाबींचा िापर केला जातो.ह्या िोन्ही बाबी 

दजतक्या समान िाितात दततक्यात तया दिदभन्न सांकल्पना आहते. मौदखकता दह पद्धतीमध्ये किवबधीर मलुाांना 

िहेबोली, नैसदगवक ओष्ठ िाचन आदि खािाखिुाचा िापर करण्यास परिानगी असते. ह्या पद्धती मध्ये मखु्यतः 

भाषा आदि िाचेिर भर दिला जातो. मात्र श्रािि मौदखक दृष््टकोनात फक्त श्रिियांत्राच्या सहाय्याने मलुाांचे उिवरीत 

श्रििशक्तीचा िापर करून तयाांना भाषा दिली जाते. ह्या दृष्टीकोनात फक्त मलुाांच्या भाषिेर भर दिला जातो. मलुाांशी 

फक्त मौदखक स्िरुपात भाषा दिली जाते. ह्यामध्ये पालक ह े एक दशक्षकाचे भागधारक म्हिनू काम करत 

असतात.श्रिि मौदखक दृष््टकोन आदि मौदखकता ह्या पद्धतीमध्ये िखेील जसे पालक कायवरत असतात तयाचप्रमाि े

इतर किवबधीर दिद्यार्थयांशी जोडल्या गलेेले घिक खपू महतिाचे असतात.  

भारतात दिशेष शाळेचे काही िषावपिूीच पाळेमळेु रुजलेली आहते. दिशेष शाळेमध्ये सहजासहजी 

मौदखकता दह अध्यापन पद्धतीचा अिलांब करतात असेच साांदगतले जाते. काही सांशोधनानसुार भारतात 

मौदखकताच्या नािाखाली ते सांपिूव सांपकव  पद्धतीचा अिलांब करतात. सांपिूव सांपकव  पद्धतीमध्ये मौदखक भाषचेा 



अिलांब करत असताना साांकेदतक भाषचेा िापर करतात आदि ह्या पद्धती मध्ये िाचेिर भर दिली जात नाही तयाच  

प्रमाि ेभारतात बहूतेक ग्रामीि भागात ह ेदचत्र दिसनू येते. 

श्रिि मौदखक दृष््टकोनाचे दृश्य ह े िखेील खपू आगळेिेगळे असते. श्रिि मौदखक दृष्टीकोन हा 

दिध्यार्थयावच्या िाचेिर भर ििे ेम्हिजचे श्रिि मौदखक दृष््टकोन होय अशी बऱ्याच लोकाांचा समज असतो. मात्र 

ह्यामध्ये मलुाांच्या उिवररत परेुपरू श्रिि क्षमतेचा िापर करून श्रििशक्ती िाढदिली जाते.ह्या बाबतच्या काही 

गरैसमजामळेु समाजात किवबधीर मलुाांच्या अध्यापन पद्धतीिर पररिाम होतो. भारतामध्ये दिशेष शाळा दह 

सांकल्पना दह फार िषावपासनू रुजलेली आह.ेभारतामध्ये दिशषे शाळाांमध्ये िापरण्यात येिाऱ्या पद्धतीचा दिचार 

केल्यास मौदखक पद्धतीचा अिलांब करताना दिसते. परांत ुह्या पद्धतीचा अिलांब करताना बयावच िळेा तेिे खिुा, 

हािभाि आदि िहेबोलीचा िापरतात.भारतामध्ये दिशेष शाळा मौखीकता सांप्रेषि पद्धतीचा अिलांब करतात.मात्र 

सध्यदस्िती चा दिचार केल्यास असे दिसनू येते की, मौखीकता ह्या पद्धतीच्या नािाखाली बऱ्याच दठकािी सांपिूव 

सांपकव  पद्धतीचा िापर केला जातो.म्हिजचे मौदखक पद्धती असा बऱ्याच लोकाांचा गरैसमज असल्याकारिाने िोन्ही 

बाबी अमलात आिताना अडचिी दनमावि होतात. श्रिि मौदखक  दृष््टकोन आदि मौदखकता ही पद्धत ह्या 

िोन्हीमध्ये किवबधीर मलेु श्रिि यांत्राचा िापर करून उिवररत श्रिि यांत्राचा िापर करून आपली भाषा ि िाचा 

दिकास केला जातो.भारतामध्ये ग्रामीि आदि शहरी िोन्ही भागाचा दिचार केला असता मौदखकता आदि श्रिि 

मौदखक दृष््टकोन िर पररिाम करत असतात. ते आपि खालील प्रमाि ेअभ्यास करूया. 

श्रिि मौदखक पद्धती आदि दृष्टीकोन अमलात आिण्यास पररिाम करिारे काही घिक असतात ह ेखाली 

आकृती क्रम.५.१. मध्ये  

 

परीिाम करिारे घिक 

बदहगवत अांतगवत



किवबधीर मलुाांच्या भाषा आदि िाचा दिकासािर बदहगवत आदि अांतगवत घिक पररिाम करतात.आपि सदिस्तर 

चचाव करूया: 

बविर्ात घटक :  किवबधीर मलुाांच्या भाषा दिकास हा मौदखक अध्यापन पद्धतीद्वारे दिकास करत असताना 

िातािरि ह ेफार महतिाची बाब आह.े दजतकी अध्यापन पद्धती महतिाची असते तयाचप्रमाि ेदशक्षिासाठी योग्य 

ठरिारे  शकै्षदिक सकारातमक असिहेी दततकेच गरजचेे असते. दिवयाांग मलुाांच्या बाबतीत मात्र,तयाांना  तयाच्या 

अपांगतिा बरोबर स्िीकारून तयाांना समाजात सहभागी करून घणे्यास तयार असि ेगरजेचे असते. अपांग ही बाब 

समाजासाठी िगेळी  असल्याकरण्याने मलुाांकडे सहानभुतूीपिूवकच पदहले जाते. तयाांना गरज े वयदतररक्त आधार 

िणे्याचा प्रयतन केला जातो.किवबधीर मलुाांच्या बाबतीत दिचार केल्यास असे आढळते की, बऱ्याचिा किवबधीर 

वयक्तीस मकेु म्हिनू सांबोधले जाते. म्हिनूच मौदखकता दह अध्यापन पद्धती शाळेत जरी दकतीही चाांगल्या प्रकारे 

अिलांबत असनू चालत नाही. कारि कीअसले तयाांना दततकेच भाषसेाठी  अनभुि, एक्स्पोजर (Exposure) आदि 

सांधी दमळत नाही. ह्या दतन्ही गोष्टी समाजाद्वारे परुदिल्या जातात. आपि ज्या िातािरिात राहतो ज ेऐकतो ते ग्रहि 

करतो तयाचप्रमाि ेआपले िागि,े बोलि ेअसते. उिा. दििभावतील लोकाांची भाषा, मराठिाड्यातील भाषा ह ेआपि 

तयाांच्या बोलण्यािरून ओळखतो.म्हिजचे वयक्तीच्या भाषेिर समाजाचा प्रभाि पडत असतो.तयामळेु किवबधीर 

मलुाांच्या मौदखक भाषसेाठी समाज हा एक महतिाचा घिक आह.े मानि हा समाजशील प्रािी म्हिनू ओळखला 

जातो.  श्रििऱ्हास असलेल्या बालकाच्या बाबतीत मात्र अपरुी आदि ियानरुूप भाषा नसल्या कारिाने बोललेली 

भाषा दह ग्रहि होईलच याची खात्री ितेा येत नाही . श्रिि ऱ्हासीत बालकाांची िाचेमध्ये अस्पष्टता असल्याकारिाने 

ती समजण्यास कठीि जाते. म्हिनू बऱ्याचिा कुिुांबाकडून अििा समाजाकडून तया मलुाांना बोलण्याची सांधी दिली 

जात नाही. 

समाजाचा सकारातमक दृष््टकोन अतयांत महतिाचा असतो. बहुतेकिेळा समाजाला अपांगतिाचे परेुसे ज्ञान 

नसल्याकारिाने तयाांच्या बद्दल  नकारातमक दृष्टीकोन असतो. नकारातमक दृष््टकोनामळेु िेखील मलुाांच्या भाषिेर 

पररिाम होतो. समाजाचा स्िीकार आदि दृष््टकोन मौदखकता आदि श्रिि मौदखकता पद्धतीिर  प्रभाि करते. 

किवबधीर मलुाांना समाजाने स्िीकारल्यास तयाांना  भाषा िापरण्याची सांधी , अनभुि आदि भाषा ऐकण्यास प्रेरिा 

दमळेल. तयाचप्रमाि ेश्रिि मौदखक दृष््टकोन याबाबत असिारा गरैसमज जसा मौदखकता म्हिजचे श्रिि मौदखक 



(AV) अप्रोच , िाचा िेरेपी म्हिजचे AV अप्रोच होय. अशा काही गरैसमजामळेु िेखील किवबधीर मलुाांना  

समस्याांना सामोरे जाि ेलागते.  

श्रिि दिषयक िबवल िेरपी एक अतयांत दिशेषज्ञ असनू लिकरात लिकर हस्तक्षेपि  करण्यासाठीचा  भाग  

आह.े ह्या िेरपी मध्ये पालक हा मलुाांच्या भाषा दिकासास अदधकतम करण्याच्या कौशाल्याांसह तयार करण्यास 

मितशीर ठरतो. श्रििदिषयक मौदखक दृष्टीकोन श्रििदिषयक मेंिचू्या दिकासास उत्तदेजत करते आदि किवबदधर 

मलुाांसह ऐकू शकिारे सांसाधने आदि कॉक्लीअर रोपिाांना  िखेील  सक्षम करते.  

श्रिण मौविक दृष््टकोन : श्रिि मौदखक दृष््टकोन हा दृष््टकोनामध्ये मलुाांच्या श्रिि क्षमतेचा दिकास केला जातो. 

मात्र दह क्षमता श्रििाद्वारे करि ेफार गरजचेे असते. हा दृष्टीकोन जास्तीत जास्त शहराांमध्ये दिसनू येतो.उिा.मुांबई, 

पिु,े दिल्ली इतयािी. अशा काही दठकािी दिसनू येते. श्रिि मौदखक दृष्टीकोन अििा मौदखक पद्धती आपिास 

दिकदसत करण्यासाठी काही पिूव आिश्यकता आदि कायावदनती असते ती आपि अभ्यासयुा. 

१. सकारात्मक दृष्टीकोन: श्रिि मौदखक दृष्टीकोन/ पद्धती बाबत समाजात परेुसी मादहती नाही. श्रिि 

मौदखक पद्धतीचा िापर आदि कायावदनतीचा िापर हा परेुसा आदि योग्य मादहत नसेल तर ती पद्धती 

यशस्िीरीतया पार पाडि ेकठीि जाते. दह पद्धती िापरून मलुाांची भाषा आदि िाचा दिकदसत करण्यासाठी 

उपयोगी ठरते हा दिश्वास असल्यास तया अनुषांगाने कायव करण्यास सलुभता होते. 

२. प्रवशवक्षत तज्ञ : श्रिि मौदखक दृष्टीकोन बद्दल समाजात दशक्षकाांना मोठ्या प्रमािात गरैसमज आहते 

काही शाळाांमध्ये श्रिि मौदखक दृष्टीकोनाच्या नािा खाली सांपिूव पद्धतीचा िापर केला जातो. तयाकारिाने 

दिशेष शाळाांमध्ये ही पद्धती राबदिण्यासाठी तया दिषयातील ज्ञान असिारे तज्ञ असि ेगरजेचे ठरते. 

३. श्रिण वििधान: किवबधीर मलुाांच्या श्रिि अक्षमता असल्याकारिाने तयाांना श्रिि दििाधावनाच्या 

माध्यमाने तयाांची उिवररत श्रििशक्तीचा िापर करून तयाांनी श्रिि क्षमता िाढदिली जाते.श्रिि मौदखक 

पद्धतीचे पदहले तति म्हिज ेमलुाांची भाषा आदि िाचा दह फक्त आदि फक्त श्रििाद्वारे करि ेहोय. मलुाांना 

श्रिि दििधवनादशिाय आिाज ऐकण्यास अडचिी येतात. म्हिनू आपिास श्रिि दििधवन ही एक श्रिि 

मौदखकता पद्धती यशस्िीररतया पार पाडण्यासाठी पिूव आिश्यकता मानली जाते.तसेच ह्या पद्धती मध्ये 

मलुाांना श्रिि दििधवनाची सिय लािली जाते. मलुाांना आिाजाची ओळख म्हिज ेआिाजातील मज्जा 

िाखिली जाते.  



४. श्रिणऱ्िासाची वनिान आवण िस्तके्षपण : श्रििऱ्हास ही अक्षमता न दिसिारी आदि पिकन लक्षात 

न येिारी आह.े तर दजतक्या लिकर ह्या अक्षमतेचे दनिान आदि हस्तके्षपि होि ेदततकेच लिकर तयाांचे 

पररिाम कमी होतात.भाषा आदि िाचा दिकास मलुाांच्या सांििेनशील काळात म्हिजचे   ियोिषव ० ते ५ 

पयंत भाषा ऐकून ७५% ते ९० % गहृीत करत असतात.  श्रििऱ्हास अक्षमतेमळेु फक्त भाषेिरच नाही तर 

सांपिूव दिकासािर पररिाम होतो. म्हिनू दनिनाबरोबर हस्तके्षपि होि ेगरजचेे असते.  

५. पालकांचा सिभार्: श्रिि मौदखक दृष्टीकोन यशस्िीरीतया पार पाडण्यात पालकाांचा खारीचा िािा 

असतो.पालक दशक्षकाांबरोबर समान भागधारक म्हिनू काम करत असतात. ह्या श्रिि मौदखक 

दृष्टीकोनाद्वारे मलुाांची भाषा आदि िाचा दिकदसत कराियाची असल्यास तज्ञाांनी पालकाांचा सक्रीय 

सहभाग घेि ेगरजचेे असते.  

६. पोषक िातािरण : श्रिि मौदखक दृष्टीकोनामध्ये मलुाांना भाषा ि िाचेचा दिकास करण्यासाठी 

आिश्यक असिाऱ्या E३ म्हिजचे िातािरि, सांधी आदि अनभुि ह्या बाबींची गरज असते. तर ह्या बाबी 

भाषा- िाचा दिकासासाठी  अतयािश्यक असतात.  

७. समूि अप्रोच : श्रिि मौदखक दृष्टीकोन यशस्िीररतया पार पाडण्यासाठी समहू अप्रोच असि ेअतयांत 

गरजचेे असते. किवबधीर मलुाांशी बऱ्याच गोष्टी जोडलेल्या असतात जस-े श्रिियांत्र तज्ञ, िाचा तज्ञ, दिशेष 

दशक्षक, सामान्य दशक्षक आदि मानसशा्त्रजज्ञ असे बरेच तज्ञ जोडलेले असतात. म्हिनू ह्या सिवतज्ञाांमध्ये 

एकरूपता आदि सांप्रेषि साधून जोडि ेगरजचेे असते. म्हिनू समहू अप्रोच असि ेगरजचेे असते.  

८. अिरोध मुक्त िातािरण :- किवबधीर मलुाांना तयाांच्या अक्षमतेमळेु तयाांना येिाऱ्या मयाविा येता कामा 

नये. म्हिनू शाळा आदि समाज अिरोध मकु्त िातािरि असि ेगरजचे असते. 

५.२.४. श्रिणं वििाधानासाठी असणारे संसाधन संसाधने: (ADIP, संघवटत धमाािार्, सीएसआर, वनधी  

            उभारणी कार्ाक्रम, िेब आधाररत वनधी उभारणे) 

भारत सरकारद्वारे दिवयाांगाना लागिारी सांसाधने कमीत कमी िरात परुदिले जातात.दिवयांगाच्या सामादजक, 

आदिवक आदि वयािसादयक पनुिवसन करण्यासाठी तयाांच्या िादषवक उतपन्नािरून सांसाधन परुदिण्याची तरतिू 

केलेली आह.े सन २०११ च्या जनगिनेनुसार २.६८ करोड लोक दिवयाांग लोकसांख्या आह.े तयामध्ये ३% 

लोकसांख्या १४ िषावखालील आह.े (एडीआयपी) योजनेचे मखु्य उद्दीष्ट अतयािश्यक वयक्तींना सहाय्य, अतयाधदुनक 

आदि िजै्ञादनकदृष््टया दनदमवत, आधदुनक, मानक सहाय्य ि उपकरि ेखरेिी करिे, ज ेतयाांच्या शारीररक, सामादजक 



दिकासास प्रोतसाहन िणे्यास मित करि ेयासाठी सहाय्यक वयक्तींचे सहाय्य / उपकरि ेखरेिी करि ेआह.े मानदसक 

पनुिवसन, अपांगतेचे पररिाम कमी करून आदि तयाांची आदिवक क्षमता िाढिनू. योजनेच्या अांतगवत परुिलेले सहाय्य 

ि उपकरि ेशक्य दततक्या प्रमािात बीआयएस(BIS) दिदनिशेाांशी जळुतील तयाप्रमाि ेपुरदिण्याचा प्रयतन केला 

जातो. ही योजना एनजीओ (NGO) या मांत्रालयाच्या अांतगवत राष्ट्रीय सांस्िा आदि अदलमो (ALIMCO) (एक 

पीएसय)ू अशा अांमलबजाििी एजन्सीद्वारे लाग ूकेलेली गेली आह.े 

ADIP र्ोजनेचे उविषे्ट :-   

 या योजनेचा उद्दशे दिकलाांग लोकाांमध्ये तयाांच्या सहाय्याने योग्य, दिकाऊ, िजै्ञादनकदृष््टया-दनदमवत, 

आधदुनक, मानक सहाय्य ि उपकरि ेआिनू मित करि ेआह.े 

 अपांगति तयाांच्या आदिवक आदि सामादजक िाढीसाठी सांधी प्रदतबांदधत करि.ेबरेचसे मानदसकररतया मांि 

आदि सेरेब्रल पोल्सी  आहते आदि तयाांना स्ियां-िेखभाल आदि स्ितांत्र जीिनाची क्षमता दमळदिण्यासाठी 

आिश्यक काही साधने / उपकरि ेपरुदिि.े 

 या योजनेचा मखु्य उद्देश दिकाऊ, अतयाधदुनक आदि िैज्ञादनकदृष््टया उतपादित, आधदुनक, मानक सहाय्य 

ि उपकरि ेदमळदिण्यासाठी, तयाांच्या शारीररक, सामादजक आदि मानदसक पनुिवसनाांना प्रोतसाहन ििेारी, 

अपांगतेचे पररिाम कमी करून आदि तयाांची आदिवक क्षमता िाढदिण्यामध्ये गरज ूवयक्तींना मित करिे ह े

आह.े . योजने अांतगवत परुिलेले सहाय्य ि उपकरि ेआयएसआय असि ेआिश्यक असते. 

र्ोजने अंतर्ात अंमलबजािणी एजन्सीची पात्रता : - खालील एजन्सी, सामादजक न्याय आदि 

सशक्तीकरि मांत्रालयाच्या ितीने, अिी आदि दनयमाांची पतूवता करण्याच्या योजनेच्या अांमलबजाििीसाठी 

पात्र असतील: 

 सोसायिीज, सांस्िा नोंििी अदधदनयम, 1860 अन्िये नोंििीकृत आदि तयाांच्या शाखा, जर 

असल्यास, स्ितांत्रपि ेअसि ेगरजचेे आह.े 

  नोंििीकृत चॅररिेबल रस्ि 



 दजल्हा ग्रामीि दिकास सांस्िा, भारतीय रेड क्रॉस सोसायिीज आदि इतर स्िायत्त सांस्िा दजल्हादधकारी 

/ मखु्य कायवकारी अदधकारी / दजल्हा पररषि दजल्हा दिकास अदधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली 

असावयात. 

 सामादजक न्याय आदि सशक्तीकरि मांत्रालय / आरोग्य ि कुिुांब कल्याि मांत्रालयाच्या प्रशासकीय 

दनयांत्रिाखाली कायवरत असीमको समते राष्ट्रीय / सिोच्च सांस्िा. 

 राज्य अपांग दिकास महामांडळ 

 स्िादनक सांस्िा- दजल्हा पररषि, नगरपादलका, दजल्हा स्िायत्त दिकास पररषि आदि पांचायत. 

 नेहरू यिुा कें द्र े

अश्या प्रकारचे सांस्िा दह योजना राबदिण्यासाठी पात्र ठरतात. 

ADIP योजनेअांतगवत अनिुान सहाय्य अनिुान / उपकरि ेवयािसादयक परुिठ्यासाठी दिले जात नाही. स्ियांसेिी 

सांस्िाांच्या आिश्यक कृदत्रम सहाय्य / उपकरिाची योग्यता, लाभािी आदि उप-दफिनेस िखेभाल तसेच मित / 

उपकरि ेयासाठी वयािसादयक पात्रता असलेल्या कमवचायां (मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमातनू) स्िरूपात वयािसादयक 

/ ताांदत्रक कौशल्य असि ेआिश्यक असते. NGOला ADIP योजनेअांतगवत अपांग वयक्तीस कृदत्रमररतया तयार 

केलेले  अियि  / उपकरिाची दनदमवती, योग्यता ि िखेभाल यासाठी यांत्रसामग्री / उपकरिाांच्या स्िरूपात मित 

करण्यासाठी एक मलूभतू सांरचना असि ेआिश्यक असते.  

अांमलबजाििी करिायाव सांस्िाांनी एडीआयपी योजने अांतगवत दितरीत केलेल्या उपकरिे / उपकरि ेि िखेभाल 

करण्यासाठी आिश्यक पायाभतू सदुिधा दमळदिण्यासाठी / दमळदिण्यासाठी िदै्यकीय महादिद्यालये / दजल्हा 

रुग्िालये / ग्रामीि रुग्िालये / पीएचसी / एलआयएमसीओ / डीआरसी / कोितयाही अन्य वयािसादयक सक्षम 

एजन्सीसह दफिनेस कें द्र स्िादपत करि ेआदि स्िादपत करि ेआिश्यक आह.े सामादजक न्याय आदि सक्षमीकरि 

मांत्रालयाच्या प्रशासकीय दनयांत्रिाखालील कायवरत असलेल्या एलआयएमसीओ आदि डीडीआरसीचे राष्ट्रीय 

सांस्िा, दफिनेस सेंिर िखेील डीआरडीए आदि इतर स्िायत्त सांस्िाांना योजनेच्या अांतगवत लाभािी ांना सांतोषजनक 

सेिा प्रिान करण्यासाठी आिश्यक कालािधीत आिश्यक मनषु्ट्यबळ आदि पायाभतू सदुिधा दिकदसत करण्यास 

मित करतात. अशा सांस्िा या योजनेअांतगवत अनिुान दमळिण्यासाठी अजव करताना वयािसादयक एजन्सीजशी 

प्राधान्याने ममेोरँडम ऑफ एम्मस्िँदडांगच्या स्िरूपात जोडिीचा परेुसा परुािा सािर करि ेअपेदक्षत असते.  



लाभािथचंी पात्रता 

खालील पररदस्िती पिूव करिारी अपांग वयक्ती अदधकृत एजन्सीजद्वारे एडीआयपी योजनेअांतगवत सहाय्यासाठी पात्र 

असेल: 

 कोितयाही ियाची ती भारतीय नागररक असािी. 

 नोंििीकृत मदेडकल प्रॅदक्िशनरने प्रमादित केले प्रमािपत्र पादहज ेकी तो / ती अक्षम आह ेआदि दनधावररत 

मित / उपकरि ेिापरण्यास योग्य आह.े 40% अक्षमता प्रमािपत्र धारि केलेले पादहज.े 

 जो वयक्ती दनयकु्त / स्ि-रोजगारासाठी दकां िा पेंशन दमळदितो आदि ज्याचे सिव ्त्रजोताांिरील मादसक उतपन्न 

रू. िरमहा 20,000 / - असाि.े 

 आदश्रत वयक्तींच्या बाबतीत, पालक / पालकाांची उतपन्न रु. िरमहा 20,000 / - असाि.े 

 ज्या वयक्तींना समान उद्दशेासाठी गले्या 3 िषांत सरकार, स्िादनक सांस्िा आदि आदिकृत आदि अनदधकृत  

सांस्िाांकडून मित दमळाली नसािी.  तिादप, 12 िषावखालील मलुाांसाठी ही मयाविा 1 िषव असाि.े  

खालील दनयमाांनसुार, सहाय्य ि उपकरिाच्या योग्यतेपिूी आिश्यक िदै्यकीय / श्त्रजदक्रया सधुारिा आदि 

हस्तक्षेपि या योजनेमध्ये समादिष्ट असते.  

 श्रिि आदि िाचा अक्षमतेसाठी  रू .500 / - ते रू. 1000 / - पयंत. 

 दृष््टबादधत साठी  रू. 1000 / - ते रु. 2000 / - पयंत. 

 एड्स / उपकरि ेज्याची दकां मत रु. एका अपांगतिासाठी योजने अांतगवत 10,000 / - इतका समािशे 

आह.े तिादप, आयएक्स क्लासच्या पलीकडे असलेल्या, स्िधमांच्या बाबतीत, मयाविा रु. 12,000 

/ - पयंत िाढदिली जाईल. एकादधक अक्षमतेच्या बाबतीत, एकापेक्षा जास्त मित / उपकरिे 

आिश्यक असल्यास स्ितांत्र आयिमिर स्ितांत्रपि े लाग ू होईल. अदस्िवयांग (ऑिोपेदडक) 

अक्षमतेसाठी रू .3000 / - ते रु. 5000 / - पयंतखचव दिला जातो. 

सी.एस. आर लाभ : कॉपोरेि सोशल ररस्पॉदन्सदबदलिी (सीएसआर) च्या वयाख्यासोप्या भाषते 

समजनू घऊेया: CSR ह े एक तांत्रज्ञान असल्याचे समजले जाते. ज्यायोग ेकां पन्या स्ित: च्या नैदतक, 

सामादजक आदि पयाविरिीय मानिांडाच्या सांचाला धरून आदि आरोग्य, कल्याि आदि समाजाच्या 

शाश्वत दिकासाकडे स्ितःच्या बळािर आदि कृतींच्या पररिामाांची जबाबिारी घऊेन समाजाप्रती 



कतववय म्हिनू काही आदिवकदृष््टया काही योगिान ििेे होय. प्रतयेक कां पनीमध्ये समाजाच्या 

दिकासासाठी काही CSR फां ड असतो तया फां डातनू कां पनी समाजाची गरज अििा वयक्तीच्या गरज 

जािनू तो खचव करण्याचा दनिवय घतेला जात असतो. काही सांस्िा ह्या फां डातनू पैसे दमळदिण्यासाठी 

तयाांच्याकडे अप्रोच करतात आदि तयाांच्या गरजा साांगनू एक अांिाज ेरक्कमचेी मागिी करतात मात्र 

तया रक्कमतेून एखाद्या समहूाचे आयषु्ट्य कसे सधुारेल ह ेिेखील पििनू ितेात. उिा. श्रिियांत्र ह ेह े

श्रििबादधत मलुाांसाठी अतयांत महतिाचे असते मात्र श्रिियांत्राचे काही प्रकार असतात. प्रतयेक 

वयक्तीला ते degital श्रिियांत्राचा िापर केल्यास श्रििबादधत वयक्तीला खपू फायद्याचे ठरते मात्र ते 

श्रिियांत्र प्रतयेकाला परिडेल अस ेनाही कारि ते िोडे महाग असते. ह्या सिव गोष्टी एका पद्धतशीर 

मागावने कां पनीकडे माांडून असे श्रिियांत्र आदिवकदृष््टया िबुलव मलुाांना िणे्यसाठी CSR  फां डातनू पैसे 

दमळदिण्यासाठी दिनांती अजव केले जातात. तया सांसाधनाची गरज जािनू घऊेन ते पैसे दिले जातात. 

मात्र पैसे िऊेनच कां पनी बसत नाही तर तयाांनी दिलेल्या पैश्याांचा िापर योग्य दठकािी आदि तयाांच े

लाभ दकती आदि कोिाकोिाला दमळाला ह ेसदु्धा जािनू घणे्यासाठी एक िगेळी यांत्रिा राबदिलेली 

असते.    

वनधी उभारणी कार्ाक्रम : दनधी उभारि े  (ज्याला "दिकास" दकां िा "प्रगती" म्हिनू िखेील 

ओळखले जाते) ही वयक्ती, वयिसाय, धमाविाय पाया दकां िा सरकारी सांस्िा गुांतिनू स्िदैच्िक आदिवक 

योगिान शोधण्याची आदि गोळा करण्याची प्रदक्रया असते.  ह्या कायवक्रमामध्ये सांस्िा/ वयक्ती  

एखाद्या वयक्तीची दनकि जािनू घऊेन स्िचे्िेने आदिवक योगिान करत असते. बऱ्याच िळेा 

आपल्याला पाहायला दमळते की काही कॉलेजच ेदिद्यािी अििा वयक्ती cancer च्या वयक्तीसाठी 

Help us असे दलदहलेल्या िानपेिी घऊेन समोर उभ ेराहतात. ते लोक आपल्याला तयाांना कोिासाठी 

ती मित मागत आहते ते आपल्याला मादहती िाचण्यास िेतात. ह ेिसुरे दतसरे काही नसून दनधी 

उभारिी कायवक्रमच असतो. हा कायवक्रम कोिीही करू शकतात किवबधीर मलुाांचे पालक िखेील 

करू शकतात. बऱ्याचिा सांस्िेमाफव त िखेील हा कायवक्रम करतातच मात्र हा कायवक्रम ियैदक्तक 

पातळीिर िखेील करता येतो.  

िेब आधाररत वनधी उभारणे:   २१वया शतकात तर net िापरिारे लोकसांख्या दह सहजच दिसनू 

येते. सध्यातर लहान मलुाांचे दशक्षि िेखील online पद्धतीने झाले आह.े साांगायचे तातपयव म्हिज े



िबे आधाररत केलेल्या गोष्टी जास्त लोकाांपयंत आदि लिकर पोहचले जात.े सध्या तर कोितीही 

बातमी ितवमानपत्रात िापण्यापिूी िबे िर िाचायला दमळत े तयासाठी िसुऱ्या दििसाची सकाळी 

येिाऱ्या ितवमानपत्राची िाि पाहण्याची गरज नसते. तयाचप्रमाि ेआपि िर अभ्यासलेल्या दनधी 

उभारिी कायवक्रमात वयक्ती अििा सांस्िा स्ितः प्रतयक्षात वयक्ती वयक्तींशी भिूेन तो दनधी उभारण्याचा 

प्रयतन करतात मात्र येिे प्रतयक्षात न  जाता िेगळे िबेपेज तयार केले जाते तेिे दिनांती दिदशष्ट 

गोष्टीसाठी दनधी अजव केला जातो.  ऑनलाईन दनधी उभारिी हा ना नफा सांस्िाांसाठी इांिरनेिद्वारे पसेै 

जमा करण्याचा एक मागव आह.े  

५.२.५.श्रिण मौविक दृष्टीकोनाच्र्ा पुस्तकी ज्ञानापासून के्षत्रीर् ज्ञानापरं्त कार्ािािी करताना रे्णाऱ्र्ा 

समस्र्ा 

श्रिि मौदखक दृष्टीकोनाच्याबाबतीत दिचार केल्यासच नाही तर इतर कोितयाही वयािसादयक 

दशक्षिक्रमाच्या बाबतीत अभ्यास केल्यास असे दिसनू येते की पसु्तकी ज्ञानापेक्षा ह े के्षत्रीय ज्ञान 

अदधक महतिाचे आदि पूिवपि ेदनराळेच असते. केवहा केवहा तर असे जाििते की पसु्तकी ज्ञान 

आपि घतेलेले फार आिशविािी असते मात्र क्षेत्रात काम करताना बऱ्याच िळेा आिशविािी  दशक्षि 

कामी येत नसल्याचे दिसनू येते. Robert (n.d.) याांनी situational cognition अशी एक सांकल्पना 

साांदगतली आह.े Situational cognition मध्ये महतिाच्या तीन घिक स्पष्ट केले आह े १. 

Objectivism २. Pragmatism, आदि ३.  Interpretivism आपि ह्या दतन्ही घिकाांचा अभ्यास 

करू.  

१. ऑब्जदेक्िदवहझम ितवनशीलतेशी सिावत जळुलेले आह.े दशक्षक म्हिनू दशकताना  तयाांच्या 

प्रदशक्षिात श्रिि मौदखक उपचार पद्धतीबद्दल पिूव सतय दशकिले गलेेले असते. ज े

प्रदशक्षिामध्ये दशकलेले असते ते तयाांनी प्रतयक्षात उपयोगात आिि ेअपेदक्षत असते म्हिजचे 

िसुरा घिक Pragmatism होय.  

२. Pragmatism ह ेवयािहाररक ज्ञान म्हिजचे cognitivism शी दमळती जळुती सांकल्पना आह.े 

Cognitivism च्या नसुार वयक्ती हा समाजामध्ये दकां िा प्रतयक्षात के्षत्रात सहभागी होऊन ज ेज्ञान 

ग्रहि करि ेहोय. 



३. दतसरा घिक म्हिज े Interpretivism हा Constructivism ह्या सांकल्पनेशी सांबदधत 

सांकल्पना आह.े Constructivism मध्ये वयक्ती आपल्या अनभुिाने आपल्या ज्ञानाची सांरचना 

बाांधत असतो.  म्हिजचे [प्रदशक्षिािी ज ेदशकतो ते सिवस्ि तेच ज्ञान म्हिज ेसांपिूव अध्ययन 

असते असे नाही तर प्रातयदक्षक अििा क्षेत्रात काम केल्यास िखेील आपल्या ज्ञानात भा पडत 

असते.मात्र ते ही इतकेच खरे आह ेकी, प्रदशक्षि घतेाना ज ेकाही दशकलो ते तसेच दचत्र असते 

असे नाही. उिा. श्रिि मौदखक उपचारपद्धती मध्य ेप्रदशक्षि घतेाना असे कोिताही मलुाची 

िेरपी घणे्यापिूी तयाांचे तीन मदहन्याचे दनयोजन करि ेअदनिायव असते. मात्र जवेहा क्षेत्रात काम 

करताना  सिव दठकािी असलेच असे नाही तयाांची काही िगेळे दनयम अस ूशकतात.  

४. क्षेत्रात कामा करताना असे दिसनू येते की, दिद्यार्थयावनाच्या आदि पालकाांच्या गरजा समजनू 

घऊेन आपल्याला आपल्या कामाची शलैी बिलािी लागत असते. पसु्तकी ज्ञानानसुार 

दशक्षकाांनी पालकाांशी काही अांतर ठेऊन म्हिजचे आपली दशक्षकाांची भदूमका चोखपिे पार 

पाडली पादहज.े मात्र के्षत्रात काम करताना आपि आपले तति े आदि भदूमका साांभाळत 

असताना दिद्यािी आदि तयाांचे कुिुांबाला समजनू घणे्याची अतयांत गरज असते.म्हिनू पालकाांना 

समजनू घेताना काही अडचिींना सामोरे जाि ेलागत. जसे प्रतयेक पालकाला आपले पाल्य 

म्हिज ेयोग्य आदि उतकृष्ट िाित असते. तयाांचे लाड पिूव करि ेम्हिज ेपालकाांची भदूमका आदि 

कतववय िाित असते. मात्र पालकाांना तयाांची योग्य दठकािी योग्य तीच जबाबिारी पििनू ितेाना 

अडचिी येतात. बरेच पालक आपले पाल्य दिवयाांग असल्याने प्रमािापेक्षा जास्त लाड आदि 

तयाांच्या मनमानीप्रमाि ेिागण्यास मभुा ितेात मात्र तीच मभुा मलु िेरपीमध्य ेिेखील अपेदक्षत 

असते तयािेळेस िेरदपस्िला तया मलुाच्या म्हिण्याप्रमाि ेिागता येत नसते. अशा िळेेस पालक 

आदि मलु समजनू घिे ेकठीि जाते. 

५. प्रदशक्षिाअांतगवत काही दिदशष्ट अशा पेशांिचा म्हिजचे दिद्यार्थयांचा अभ्यास केला जातो. जसे 

किवबधीर मधनू काही प्रदशक्षि घतेले असेल तर तयादशक्षिामध्ये किवबधीर मलुाांच्या गरजा 

आदि उपाययोजना अध्यापन केल्या जातात मात्र जवेहा तमु्ही प्रतयक्षात क्षेत्रात काम करताना 

फक्त किवबधीर मलु प्रतयेक िेळेस येईल असे नसते. केवहा केवहा मलु किवबधीर आदि  तो सौम्य  

बौदद्धक अक्षमता असत ेअशा अनेक प्रकारच्या मलुाांना सामोरे जाताना समस्या दनमावि होतात. 



कारि प्रदशक्षि ह े एका दिदशष्ट दिषयाांचे घतेलेले असते. दिशषे दशक्षिाचे के्षत्र ह े खपू  

आवहानातमक म्हिले जाते. ह्यामध्ये मलुाांचे दशक्षि काही प्रमािात कुिुांबािर िखेील अिलांबनू 

असत,े मलुाांची मानदसक शारीररक काही मयाविा लक्षात घऊेन तयाांची ियानरुूप भाषा आदि 

िाचा दिकदसत कराियाची असते. 

६. प्रतयेक मलु ह ेिेगळे आदि तयाांच्या गरजा िगेळ्या तया समजनू घेताना आदि तयाला अध्ययन 

गरजा पिूव करताना समस्या येत असतात. मलुाांना समजनू घतेाना मलुाांना अध्ययनाची सांधी, 

अध्ययन िातािरि असि ेअतयांत गरजचेे असते. ह्या सिव बाबींची पतूवता करण्यासाठी दशक्षकाांना 

समस्याना सामोरे जाि ेलागते. 

सिव बाबी प्रदशक्षिािेळेस अध्ययन होते अस ेनाही तर क्षेत्रातील समस्या आदि तयाांच्या उपाययोजना 

तया पररदस्िती जािनू घऊेन काढावया लागतात. पसु्तीकी ज्ञान जरी असले तरी अांमलबजाििी करता 

येि ेअतयांत महतिाचे असते  असते. 

५.३. साराांश    

 सांपिूव जग ह ेएकमकेाांशी भाषचे्या आधारिर सलोख्याचे नाते जप ूशकत आह.े सद्य घिकामध्ये आपि श्रिि 

मौदखक पद्धती ह े किवबधीर मलुाांसाठी दकती आदि कशी महतिाची ठरते. श्रिि मौदखक पद्धदतची भारतात 

असिाऱ्या दिशेष शाळाांमध्ये असिारी सद्यदस्िती माांडली आह.े  मौदखकता /श्रिि मौदखक (AV) दृष्टीकोनासाठी 

केली जािारी दिशेष शाळाांमधनू दिद्यार्थयांना आदि पालकाांना तयर केले जाते. श्रििां दििाधवनासाठी असिारे 

सांसाधन सांसाधनासाठी उपलब्ध करण्यासाठी कोिकोिते उपाय केले जातात. श्रिि दििधवन साधने ह ेमहतिाचे 

असतात मात्र ती दििधवने सिावना परिडिारे असतात असे नाहीत ते िोडे महाग असतात. काही मलुाांची 

आदिवकदृष््टया िबुवल असल्याने तयाने ते उतकृष्ट िजावचे िापरि े हा तया दिद्यार्थयावना िखेील हक्क असतो. 

आदिवकदृष््टया िबुवल असिाऱ्या दिद्यार्थयांना तया उतकृष्ट िजावचे श्रिि यांत्र दमळदिण्यासाठी काही दनधी उभारिी 

कायवक्रम राबदिल ेजात्तात. दनधी उभारून दिद्यार्थयांना तयाांच्या गरजनेसुार दििधवन सांसाधने दमळिनू िऊेन तयाांना 

तयाांच्या दशक्षिासाठी प्रितृ्त करता येऊ शकते.  

५.४. पाररभावषक शब्ि  

 किवबधीर / श्रििबादधत : Hearing Impaired  



 वयािसाईक  सामादजक जबाबिारी : Corporate Social Responsibility   

 दििाधावने साधने :Amplification Devices  

 सांसाधन : Resource  

 Objectivism  

 Pragmatism : वयािहाररकता 

 Interpretivism 

 Constructivism : रचनािाि 

 Cognitivism:  सांज्ञानातमकता 

 Non Ggovernmental Oorganization(NGO)  : दबगर सरकारी सांस्िा  

५.५. सरािासाठी प्रश्न  

प्रश्न क्र.१.  िाली विलेल्र्ा प्रश्नाची  उत्तरे िोडक्र्ात वलिा.  

१. भारतीय दिशषे शाळाांमधील मौखीकतेचे महति िोडक्यात स्पष्ट करा. 

२. भारतातील दिशेष शाळाांचा  श्रिि मौदखक दृष्टीकोन आदि तयाबद्दल तुमचे मत िोडक्यात माांडा. 

३.  श्रिि मौदखक (AV) दृष्टीकोनचा  समाजाला आदि किवबधीर मलुाला होिारे फायि ेदलहा. 

४. मौदखकता /श्रिि मौदखक (AV) दृष्टीकोनासाठी केली जािारी दिशषे शाळाांची पिूवतयारी उिाहरिासह स्पष्ट 

करा. 

५. सी.एस.आर दनधी दह सांकल्पना िोडक्यात स्पष्ट करा. 

६. दनधी उभारिी कायवक्रमाचे होिारे फायि ेउिाहरिासह स्पष्ट करा. 

प्रश्न क्र.२.  खाली दिलेल्या प्रश्नाची  उत्तरे थोडक्यात दलहा.  

१. श्रिि मौदखक दृष्टीकोनबाबत असिारे पसु्तकी ज्ञान ह े प्रतयक्षात अांमलबजाििी करताना दशक्षकाांना 

येिाऱ्या अडचिी िोडक्यात स्पष्ट करा. 

२. िबे आधाररत दनधी उभारि ेह्या कायवक्रमाचा सांस्िेच्या दिकासासाठी कसाउपयोगाचे ठरेल याबाबत तमुचे 

मत माांडा. 

३. ADIP योजनेचे उदिष्ट ेदलहून आदिवकदृष््टया िबुवल असिाऱ्या कुिुांदबयाांना कशी फायद्याची ठरते. 



४. ADIP योजने अांतगवत लाभािी ांची पात्रता दलहा  

५. श्रिि मौदखक दृष््टकोिाच्या पुिावश्यकता िोडक्यात दलहा.  

६. श्रिि मौदखक पद्धती आदि दृष्टीकोन अमलात आिण्यास पररिाम करिारे उिाहरिासह स्पष्ट करा. 
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