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प्रस्तालना  

 शळषणाच्मा वालित्रिकीकयणावाठी ळावन शळषणात लवैलध्मऩणूि प्रमोगािा अलरांफ कयत 
अवत.े बायतीम याज्मघटनेतीर ८६ वमा घटनादरुुस्तीनवुाय ६ त े १४ लमोगटातीर वलि फारकाांना 
भोपत ल वक्तीिे शळषण देणे, शा त्मा फारकाांिा भरुबतू अचधकाय आशे. (फारकाांिा भोपत ल 
वक्तीच्मा शळषणिा शक्क अचधननमभ, २००९) त्माअनऴुांगाने शळषणाऩावनू दयू अवरेल्मा फारकाांना 
ळाऱेत वभावलष्ट करून घेण्मावाठी कें द्र ल याज्म ळावन नेशभीि प्रमत्नळीर अवत.े त्मा 
प्रमत्नाांऩकैी एक भशत्त्लऩणूि प्रमोग म्शणजे वभालेशळत शळषण शोम. वभालेशळत ळाऱेतीर वलवलध 
ददवमाांग वलद्मार्थमाांच्मा वभालेळनात शळषकाांिी बशूभका भशत्त्लऩणूि अवत.े ददवमाांग वलद्मार्थमाांना 
त्माांच्मा अऩांगत्लानवुाय ळारेम लातालयणात वभावलष्ट कयणे तवेि  ददवमाांग वलद्मार्थमाांच्मा 
गयजेनवुाय बौनतक ववुलधा, लगियिना, अध्माऩन, ळषैणणक वादशत्म, अभ्मावक्रभातीर फदर मा 
फाफी लेगलेगळ्मा अवतात. मा वलि गोष्टी रषात घेता शळषकाांनी ददवमाांगानवुाय फदर करून आऩर े
कामि कयणे अऩेक्षषत आशे. ददवमाांगाच्मा प्रकायानवुाय गयजा रषात घेता भनतभांद वलद्मार्थमाांच्मा 
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गयजा मा  लेगळ्मा स्लरूऩाच्मा अवतात. मा भनतभांद वलद्मार्थमाांवाठी अनबुली शळषकाांनी केररे े
प्रमत्न वदय ळोध ननफांधात भाांडरेरे आशेत. 

तात्त्लक भीभाांवा 
 वभाजातीर वलवलध स्तयात वलखुयरेल्मा, वभाजाच्मा भखु्मप्रलाशाऩावनू दयू यादशरेल्मा 
लगािभऱेु वभाजात एक प्रकायिी दयी ननभािण झारेरी ददवनू मेत.े शी दयी बरून काढण्मावाठी 
ळावनाने काशी भशत्त्लऩणूि ऩालर े उिररे आशेत. मा घटकाांना वभाजात वाभालनू घेण्मावाठी 
शळषण, वांस्कृती, धोयणे, कामिऩद्धती माांिी ऩनुयििना कयणे आलश्मक आशे. माअनऴुांगाने 
शळषणातीर एक नलवलिाय प्रलाश म्शणजे वभालेशळत शळषण (Inclusive Education) शोम. 
मा वभालेशळत शळषणातीर एक घटक म्शणजे ददवमाांग वलद्माथी, त्माांच्मा ळारेम वभालेळनावाठी 
जागनतक ल याष्रीम स्तयालय वलवलध प्रमत्न कयण्मात आरेरे आशेत. 

आांतययाष्रीम/ जागनतक स्तयालयीर ठऱक प्रमत्न : 

भानली शक्काांिा जाशीयनाभा १९४८- वन १९४८ च्मा वांमकु्त याष्रवांघाच्मा वाधायण वबेत भानली 
शक्काांना जागनतक जाशीयनाभा स्लीकायरा गेरा. त्माभध्मे वलि फारकाांना भोपत ल वक्तीच्मा 
शळषणािी शभी ददरी गेरी आशे. त्मात म्शटर ेआशे कक भानली शक्क आणण भरुबतू स्लातांत्र्माच्मा 
दृढीकयणावाठी आणण भानलाच्मा वांऩणूि वमत्क्तभत्त्ल वलकावावाठी शळषण शले. शळषणातनू वलि 
याष्रे, वलशबन्न धाशभिक ल लाांशळक गट मात वाभांजस्म, वदशष्णुता ल भिैीरा िारना शभऱाली 
तवेि ळाांतता याखण्मात याष्रवांघाच्मा कृतीत वशबाग लाढला. 

वांमकु्त याष्रवांघािा फारशक्कािा भवदुा  १९८९- करभ २ ल २३ नवुाय फारकाांना बेदबालािी 
लागणूक शभऱता काभा नमे. करभ २३ अषभता अवणाऱ्मा फारकाांना शळषणात प्रलेळ, प्रशळषण, 
आयोग्म ववुलधा, ऩनुलिवन ववुलधा, वमलवाम ऩलूितमायी ल भनोयांजन माांच्मा वांधी शभऱामरा शवमात 
जेणेकरून त्माांिा कभार वमत्क्तवलकाव तवेि वाभात्जक, वाांस्कृनतक ल अध्मात्त्भक वलकाव 
शोईर. 

जॉभनतन मेथीर जागनतक ऩरयऴद १९९०- जॉभनतन मेथे झारेल्मा ऩरयऴदेिे भखु्म ध्मेम म्शणजे 
वलाांवाठी शळषण शे शोम. मात अऩांगाळी वांफांचधत ऩढुीर फाफीांिा वभालेळ कयण्मात आरा शोता. 

१   वलिि फारकाांना ल वलळऴेत: अवांयक्षषत ल लांचित गटातीर फारकाांना शळषण देणे ल 
ऩलूिफाल्मालस्थेतीर जतनाभध्मे वधुायणा कयणे. 

२  वलि फारकाांना वलळऴेत: भरुीांना, लाांशळकदृष््माअल्ऩवांख्माक अवणाऱ्माांना वांऩणूित: भोपत 
ल िाांगल्मा दजाििे वक्तीि ेप्राथशभक शळषण २०१५ ऩमांत शभऱण्मािी शभी देणे. 

अषभता अवणाऱ्मा वमक्तीांना वभान वांधीिे वांमकु्त याष्रवांघािे प्रभाणणत ननमभ १९९३- मातीर 
ननमभ क्र. ६ मानवुाय अवणाऱ्मा फारकाांना, मलुकाांना ल प्रौढाांना शळषणाि ेवभान शक्क अवनू 
‘वाभान्म शळषण वमलस्थते’ एकात्त्भक प्रकाये शळषण ददरे जाले. 

(unesdoc.unesco.org) 
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वलळऴे गयजा अवणाऱ्माांच्मा शळषणावाठी वाराभान्का आयाखडा १९९४- मा आयाखड्मातीर ऩरयच्छेद 
३ करभ २ माभध्मे नभदू केल्माप्रभाणे वलि फारकाांना त्माांिी ळायीरयक, फौवद्धक, वाभात्जक, 
बालननक, बावऴक ककां ला इतय ऩरयत्स्थती वलिायात न घेता ळाऱाांनी प्रलेळ द्माला. 

याष्रीम स्तयालयीर ठऱक प्रमत्न : 

कोठायी आमोग (१९६४-६६) वलि वलकराांग वलद्मार्थमाांना वाभान्म ळाऱेत प्राभखु्माने दाखर करून 
घ्माले आणण वलिवाभान्म शळषकाांना अऩांगत्लाफाफतच्मा प्रशळषणावाठी ववुलधा अवाली. 

भानली शक्क (१९७०) अऩांग भरुाांच्मा एकात्त्भक शळषणािी कें द्र ऩयुस्कृत मोजना  १९७४ भध्मे 
कें द्रीम कल्माण भांिारमाने घोवऴत केरी. मा मोजनेतनूि प्रथभ अऩांग वलद्मार्थमाांना वलिवाभान्म 
ळाऱेत वाभालनू घेण्मािी वरुूलात झारी. 

याष्रीम ळषैणणक धोयण (१९८६) अऩांग भरुाांच्मा अडिणीांिी वोडलणकू कयण्मावाठी शळषकाांना वलळऴे 
करून प्राथशभक ळाऱेतीर शळषकाांना प्रशळषण देण्माच्मा कामिक्रभािी ऩनुयििना कयण्मात मेईर.  

कृती मोजना (१९९२) प्रळावकीम अचधकायी ल वाभान्म शळषकाांवाठी भागिदळिक प्रशळषण कामिक्रभ 
तमाय कयणे. वौम्म भानशवक वलकराांग आणण इतय प्रकायच्मा वौम्म अऩांगत्ल अवणाऱ्मा अऩांग 
फारकाांना वाभान्म ळाऱाांभध्मे शळषण ववुलधा द्माली. 

बायतीम ऩनुलिवन ऩरयऴद अचधननमभ (RCI)(१९९२) मा अचधननमभात वन २००० मा लऴी वधुायणा 
करून त्मानवुाय वाभान्म ळाऱाांभधीर वलळऴे गयजा अवणाऱ्मा भरुाांवाठी ऩयूक वेला देऊ ळकतीर 
अळा वलळऴे शळषकाांना तवेि वाधन शळषकाांना प्रशळषण देण्मािी जफाफदायी RCI कड ेवोऩवलण्मात 
आरी.  

प्रा. याभ भेघे प्राथाशभक शळषण आमोग (१९९२)  

याष्रीम कृती कामिक्रभ आयाखडा, १९९२ च्मा अनऴुांगाने- याज्मातीर वलि वलळऴे ळाऱाांिी ल  प्रशळषण 
वांस्थाांिी मादी वलिवाभान्म ळाऱाांभध्मे उऩरब्ध करून द्माली.  शळषकाांना अऩांग शळषणाफाफत 
वेलाांतगित  प्रशळषणािी ववुलधा देण्मात माली. अऩांगाांना   उऩजीवलकेवाठी  प्रशळषण देणे.  

वभानवांधी, शक्क ल वांयषण ल वांऩणूि वशबाग अचधननमभ (१९९५) प्रकयण -५ - करभ २६  

अऩांग भरू १८ लऴाांिे शोईऩमांत मोग्म लातालयणात भोपत शळषणावाठी प्रलेळ शभऱेर माफाफत खािी 
करून घेणे.अऩांग भरुाांना वाभान्म ळाऱाांभधीर वलद्मार्थमाांभध्मे वाभालनू घेण्माव प्रोत्वाशन देणे.  

याष्रीम न्माव अचधननमभ (१९९९)  

 अऩांगाांवाठी अडथऱा भकु्त लातालयण ननभािण करून देणे. अऩांग वमक्तीभधीर कामाित्भक कौळल्म 
वलकवनावाठी कामिक्रभ वरुु कयणे.  

याष्रीम अभ्मावक्रभ रूऩयेऴा (२०००)  

अऩांग भरुाांच्मा वलळऴे गयजा रषात घेऊन वेलाांतगित प्रशळषण कामिक्रभ घेणे. वाभान्म ळाऱेत 
अऩांग फारकाांना वभावलष्ट कयण्मावाठी शळषकाांभध्मे कौळल्म ल षभता वलकशवत कयणे. वलळऴे 
गयजा अवणाऱ्मा भरुाांवाठी प्राप्त भादशतीच्मा आधाये भलू्मभाऩनािी तांि ेल ऩद्धती वलकशवत कयणे.  
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भशायाष्र याज्म अऩांग कल्माण कृती आयाखडा (२००१)  

अऩांग वमक्ती अचधननमभ १९९५ च्मा अांभरफजालणी वाठीिा कृती  आयाखडा  

“अऩांग वमक्ती”  ळब्दप्रमोग टाऱून “वलळऴे गयजा अवणाऱ्मा वमक्ती” अवा दृष्टीकोन ठेलण्मात 
आरा. प्रकयण दोन - शळषणावाठी वांऩणूि वांधी. वलळऴे गयजा अवणाऱ्मा फारकाांना वाभान्म 
ळाऱेत प्रलेळावाठी ठोव ननणिम. 

अकयाली ऩांिलावऴिक (२००७-२०१२)  

मोजनेच्मा भवदुाऩिाि ेळीऴिक ‘लेगलान आणण वलिवभालेळक वलकाव’ अवे आशे. त्मानवुाय ळारेम 
स्तयालय वलिवभालेळकता ननभािण कयण्मावाठी ळावनाने वलवलध मोजनािी अांभरफजालणी केरेरी 
ददवनू मेत.े म्शणून ळारेमस्तयालयीर वभालेळनावाठी ‘वभालेशळत शळषण’ शी वांकल्ऩना ऩढेु 
आरी.  

वभालेशळत शळषण : 

 “Inclusive education is based on “Philosophical Belief” that all learner, those with disablilities 

and those without, have a right to be educated together, in age apropriate class, groups and that all will 

benefit from education in regular schools.”  

वोशनी, चि., शळयोड ेवां.,(२०१६) 

 वभालेशळत शळषण अळा तात्त्लक बशूभकेलय आधारयत आशे कक ज्मात वषभ ल अषभ अळा 
दोन्शी प्रकायच्मा फारकाांना त्माांच्मा लमानरुूऩ मोग्म लगाित एकि शळकण्मािा अचधकाय आशे. 

अऩांगत्लािे प्रकाय  

१         अांधत्ल (Blindness)-  ऩणूित: दृष्टीिा अबाल  

िष्भा रालनू िाांगल्मा डोळ्माांिी दृष्टी  तीक्ष्णता २०/२०० ककां ला    ६/६० 
स्नेरनऩेषा कभी अवणे. 

दृष्टीषेि  २०० ऩेषा कभी अवणे. 

अांऩग वमक्ती (वभान वांधी, शक्कािे वांयषण ल वांऩणूि वशबाग) 

२  कभी दृष्टी (Low Vision)- ज्मा वमक्तीांिा दृष्टीदोऴ ळस्िकक्रमा ककां ला िष्भा/कॉन्टॅक्ट रेन्व 
मावायख्मा उऩकयणाांच्मा वाशाय्माने कभी झारा अवनू जी वमक्ती दैनांददन वमलशाय करू ळकत े
ऩयांत ुदृत्ष्टदोऴािे प्रभाण ४० टक्केऩेषा अचधक आशे अळा वमक्ती कभी दृष्टीच्मा वमक्ती म्शणून 
वांफोधल्मा जातात. 

३  कणिफचधय(Hearing Impaired) - वाठ अथला जास्त डशेवफल्विा श्रलणऱ्शाव अवल्माव 
श्रलणदोऴ आशे, अवा अथि शोतो.  

वाभात्जक न्माम ल वफरीकयण खात े(वभाजकल्माण खात)े 

४  अत्स्थवमांग(Locomotor Disability) - “वाांधे, स्नाम,ू शाड”े माभध्मे ननभािण झारेल्मा 
दोऴाांभऱेु शात, ऩाम मा अलमलाांच्मा शारिारीलय ल कक्रमाळीरतलेय मेणाऱ्मा भमािदाांना 
अत्स्थवमांगता अवे म्शणतात. 
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५  भनतभांदत्ल (Mentaly Challenged)- लकैाशवक अलस्थाांभध्मे वलिवाभान्म फौत्ध्दक कामाििी 
लाढ वयावयीऩेषा कभी शोणे आणण वभामोजानात न्मनूता आढऱणे म्शणजे भनतभांदत्ल. 

६  फशुवलकराांग(Cerebral Palsy)- फशुवलकराांग म्शणजे भेंदलूय झारेरा आघात ल अऩघाताभऱेु 
भेंदचू्मा वलकाव प्रकक्रमेलय ऩरयणाभ शोऊन ळयीयाच्मा एका ककां ला अनेक बागािे ननमांिण कभी 
झाल्माने फशुवलध प्रकायिी वलवलधाांगी वलकराांगता अवरेरी वमक्ती  शोम. 

७  अध्ममन अषभता (Learning Disability)- ज्मा वमक्तीांभध्मे कोणत्माशी प्रकायिी 
ळायीरयक, भानशवक अथला फौवद्धक उणील नवत,े फदु्ध्माांक वयावयी ककां ला त्माऩेषा जास्त 
अवनूशी आकरन, वांकरन, प्रगटीकयण इ. फोधात्भक वमलशायात अडथऱा मेतो अळाांना 
अध्ममन अषभता अवणायी वमक्ती म्शणतात. 

ददवमाांग वलद्मार्थमाांवाठीच्मा ळाऱा- 

१. वलळऴे ळाऱा  (Special Schools)- वलळऴे ळाऱाांभध्मे वलशळष्ट बौनतक ववुलधा, 
इभायतीिी वलळऴे यिना, प्रशळक्षषत शळषक आणण वांवाधने माांिी मोजना अवत.े 

२. भखु्म प्रलाशात आणणाऱ्मा  ळाऱा  (Mainstream Schools)- वलळऴे गयजा अवणाये 
आणण नवणाये वलद्माथी वलि वाभात्जक, वाांस्कृनतक कामिक्रभाांना एकि अवतात. भाि 
काशी काऱ वलळऴे गयजा अवणाऱ्मा वलद्मार्थमाांना वलळऴे प्रशळक्षषत शळषक स्लतांिऩणे ल 
स्लतांि खोल्माांभध्मे भागिदळिन कयतात. 

३. एकात्त्भक ळाऱा  (Integrated School)- एकात्त्भक शळषण अांतगित वलशळष्ट 
षेिातीर वलि ननमशभत ळाऱाांिा एक गट (Block) फनवलण्मात मेतो ल गटातीर वलि 
ळाऱाांनी वाभानमक वलळऴे वाधने, अध्ममन अध्माऩन वादशत्म आणण वलळऴे शळषक माांिा 
उऩमोग कयतात. 

४. वभालेशळत ळाऱा  (Inclusive Schools )- वभालेशळत ळाऱेत शळषक, ऩारक 
आणण इतय वाधनवमक्ती तवेि मोग्म ल ऩयेुळी वांवाधने लाऩरून वलि वलद्माथाांच्मा गयजा 
ल षभताांनवुाय रलचिकतनेे वाभान्म अभ्मावक्रभािी कामिलाशी केरी  जात.े  
(वोशनी,चि., शळयोड,ेवां., २०१६) 

वभालेशळत शळषणात वधुायात्भक शळषणािे ( Remedial Teaching)भशत्ल - 

 “Teacher and Schools are attempting to find solutions for these problems in the use of modern 

diagnostic and remedial methods in the classroom.” 

-Blair, Jones and Simpson  

 वभालेशळत शळषणात वलवलध षभताांच्मा वलद्मार्थमाांिा वभालेळ शोत अवल्माकायणे अळा 
फारकाच्मा गयजा आणण आकरनषभता देखीर लेगलेगळ्मा अवतात. ददवमाांग फारकाांच्मा वभस्मा 
रषात घेऊन शळषकाांनी उऩिायात्भक अध्माऩन केल्माव त्माांच्मात वधुायात्भक फदर ददवनू मेतात. 
ह्मािा ळोध घेण्मावाठी वांळोधकाने ऩढुीर वांळोधन प्रश्नाांिा अभ्माव केरा. 
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वांळोधन प्रश्न : 

१   वाभान्म शळषकाांनी वभालेशळत  शळषणवलऴमक कोणत ेप्रशळषण घेतरे आशे ? 

२  ददवमाांग वलद्मार्थमाांना अध्ममन-अध्माऩन कयताांना शळषक कोण-कोणत ेअनकूुरन (Adaptation) 

कयतात? 

३  वभालेशळत शळषणात अनबुली शळषक ददवमाांग वलद्मार्थमाांना कोणत्मा ळषैणणक, वाभात्जक 
स्तयऩमांत घेऊन जातात? 

४  अनबुली शळषकाांच्मा कामािभऱेु इतय शळषकाांना ददवमाांग वलद्माथाांफाफत कोणत्मा ऩद्धतीने 
पे्रयणा शभऱत?े 

वांळोधन ळीऴिक  

प्राथशभक स्तयालयीर ददवमाांग वलद्मार्थमाांच्मा वभालेशळत  शळषणावाठी अनबुली शळषकाांनी केरेरा 
प्रमत्न - एक वमष्टी अभ्माव  

भखु्म वांकल्ऩना:  वभालेशळत  शळषण, ददवमाांग वलद्माथी , वभाज घटक, अनकूुरन . 

वांळोधन उदिष्टे 

१   प्राथशभक स्तयालयीर शळषकाांनी वभालेशळत शळषणावांदबाित घेतरेल्मा प्रशळषणािा अभ्माव 
कयणे. 

२  ददवमाांग वलद्मार्थमाांवाठी ळावनाभापि त उऩरब्ध ववुलधा ऩयुवलण्माफाफत अभ्माव कयणे. 

३  ददवमाांग वलद्मार्थमाांच्मा वभालेशळत शळषणात वभामोजनावाठी अनबुली शळषकाांनी केरेल्मा 
अध्ममन-अध्माऩनातीर फदर /अनकूुरन अभ्मावणे. 

४  ददवमाांग वलद्मार्थमाांना वभालेशळत शळषण घेण्मावाठी शळषकाांनी वभाज घटकाांकडून घेतरेल्मा 
वशकामाििा अभ्माव कयणे. 

५  ददवमाांग वलद्मार्थमाांच्मा प्रलेळालेऱेिा आणण वद्मत्स्थतीतीर वलाांगीण वांऩादणुकीिा 
तरुनात्भक अभ्माव कयणे. 

वांळोधन कामिऩद्धती  

 वांळोधन ऩद्धती - वदय ळोध कामािवाठी वभालेशळत ळाऱेतीर  ददवमाांग (भनतभांद) 
वलद्मार्थमाांिी ळषैणणक, वाभात्जक वलकावातीर प्रगती अभ्मावण्मावाठी वमष्टी अभ्माव मा ऩद्धतीिा 
लाऩय कयण्मात आरा. 

 न्मादळि - वदय वमष्टी अभ्मावात नाशळक त्जल्ह्मातीर प्राथशभक ळाऱेतीर २ ददवमाांग 
(भनतभांद) वलद्मार्थमाांना वभालेशळत कयणाऱ्मा दोन अनबुली शळषक शे न्मादळि म्शणून घेण्मात 
आर.े 

 भादशती वांकरनािी वाधने- भादशती वांकरनावाठी स्लयचित भरुाखत मा वाधनािा लाऩय 
कयण्मात आरा. 
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 प्राथशभक स्तयालयीर शळषकाांनी ददवमाांग वलद्मार्थमाांना ळारेम प्रलाशात दठकू ठेलण्मावाठी  
अनबुली शळषकाांना वलवलधाांगी प्रमत्न केर ेआणण मा प्रमत्नातनू मा वलद्मार्थमाांनी ७ ली ऩमांत 
शळषण घेतरे. प्राथशभक शळषणातीर अनेक शळषकाांकडून भादशती घेतरी अवता अळा ददवमाांग 
वलद्मार्थमाांवाठी शळषकाांनी केरेरे प्रमत्न अत्मांत कभी आढऱून आर.े त्मातीर दोन शळषकाांना 
ददवमाांग वलद्मार्थमाांना ळारेम प्रलाशात याशण्मावाठी केरेल्मा प्रमत्नाांिा वमष्टी अभ्माव कयण्मात 
आरा त्मातनू आरेरे ननष्कऴि ऩढुीर प्रभाणे 

उदिष्टननशाम ननष्कऴि - 

उदिष्ट क्र. १ शळषकाने वभालेशळत शळषणावांदबाित घेतरेल्मा प्रशळषणािा अभ्माव कयणे. 

एका शळषकाांनी वभालेशळत शळषणावांदबाित प्रशळषण घेतरेर ेनवनू एका शळषकाांनी ३० ददलवीम 
प्रशळषण घेतरेर ेआशे. 

 

उदिष्ट क्र. २ ळावनाभापि त ददवमाांग वलद्मार्थमाांवाठी उऩरब्ध ववुलधाांिा ऩयुलण्माफाफत अभ्माव 
कयणे. 

वदय शळषकाांनी ददवमाांग वलद्मार्थमाांना अऩांग भदत बत्ता, ळारेम गणलळे , ऩाठ्मऩसु्तक, 
शळष्मलतृ्ती, आयोग्म मोजनेतनू लदै्मकीम उऩिाय मा ववुलधा उऩरब्ध करून ददल्मा आशेत. 

 

उदिष्ट क्र. ३ ददवमाांग वलद्मार्थमाांच्मा वभालेशळत शळषणात वभामोजनावाठी अध्ममन-अध्माऩनातीर 
फदर /अनकूुरन अभ्मावणे. 

 अभ्मावक्रभ कामिलाशीतीर अनकूुरन- ळषैणणक धोयणानवुाय ददवमाांगाांना कोणत्माशी वलऴमातीर 
वटू शभऱारी नाशी. 

 अभ्मावऩयूक वादशत्म- ददवमाांग वलद्मार्थमािवाठी वलि वाभान्म वलद्मार्थमाांििे अभ्मावऩयूक 
वादशत्म लाऩयरे. 

 अभ्मावऩयूक कामिक्रभ- एका शळषकाांनी ददवमाांग (भनतभांद) वलद्मार्थमािरा अभ्मावऩयुक 
कामिक्रभािे आमोजन करून स्लननशभित वादशत्मािा लाऩय केर.े तय एका शळषकाांनी 
अभ्मावऩयूक कामिक्रभािे आमोजन केर ेनाशी. 

 स्ल अध्ममन-  १) online भादशती शभऱवलणे,  

 २)  वलळऴे ळाऱाांना ( कणिफचधय)बटेी देणे ,  

 ३) वलळऴे ळाऱेतीर शळषकाांळी ििाि कयणे. 

 ळारेम कृतीतीर फदर- १) फठैक वमलस्थेत शळषकाांच्मा जलऱ फववलणे. 

 २) ददवमाांगाच्मा आलडीनवुाय शभिाांच्मा वोफत फवण्माव   

 प्राधान्म 

 ळारेम लेऱाऩिकातीर फदर- ळारेम लेऱाऩिकात शळषकाांनी कोणत्माशी प्रकायि े वभामोजन 
केरेरे ददवनू मेत नाशी. 
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 भलु्मभाऩनात केरेरे फदर- ददवमाांग वलद्मार्थमाांच्मा प्रनतवाद वभामोजनाफाफत शळषकाांनी 
आकारयक भलु्मभाऩनात नोंदी घेऊन आलश्मकतनेवुाय अध्ममन-अध्माऩनात  फदर केर.े 

उदिष्ट क्र. ४ ददवमाांग वलद्मार्थमाांना वभालेशळत शळषण घेण्मावाठी वभाज घटकाांकडून 
घेतरेल्मा वशकामाििा अभ्माव कयणे. 

 ऩारक- अऩांगाांवाठीच्मा वलवलध शळत्रफयाभध्मे वशबाग घेतरा. आयोग्म तऩावणी, लदै्मकीम 
उऩिाय, अऩांग प्रभाणऩि शभऱवलणे मा फाफत ऩारकाांनी वशकामि केर.े 

 वशकायी शळषक- भदैानी खेऱ, वलवलध उऩक्रभात वशबागी करून घेणे, ददवमाांग 
वलद्मार्थमािवलऴमी वकायात्भक दृष्टीकोन ठेलणे. 

 वशाध्मामी - अभ्मावात भदत कयणे, ददवमाांगारा वभजून घेणे, त्माांच्मा अऩांगत्लानवुाय 
भदत कयणे. 

 ळारेम प्रळावन- प्रळावकीम अचधकाऱ्माांकडून िौकळी, ळाफावकी देणे, ददवमाांगाळी फोरणे.  

 गालऩातऱी - दोन्शी शळषक ग्राभीण बागातीर आशेत, त्माभऱेु ददवमाांग वलद्मार्थमाांिा 
गालाळी  वांऩकि  मेतो. गालकऱ्माांना शळषकाांनी भागिदळिन केरेरे अवल्माभऱेु ददवमाांगाकडून 
शोणाऱ्मा िकुाांकड ेगालकयी दरुिष करू रागर े

उदिष्ट क्र. ५ ददवमाांग वलद्मार्थमाांच्मा प्रलेळालेऱेिा आणण वद्मत्स्थतीतीर वलाांगीण 
वांऩादणुकीिा तरुनात्भक अभ्माव कयणे. 

कोष्टक क्र. १   अनबुली शळषक क्र. १ िे ननयीषण 

अ.
क्र. 

ननयीषणािे  
घटक 

उऩघटक वरुुलातीि े वध्मािे 

१ अभ्माव 
 

 

 

रेखन 
 

मेत नवशत े रशान-रशान लाक्म शरशु 
रागरा. 

लािन  मेत नवशत े अनलुािन करू रागरा  
श्रलण अत्स्थयता शोती  रषऩलूिक एकू रागरा. 
ळषैणणक उऩरब्धी २ लऴि नाऩाव झारा 

शोता 
७ ली ऩमित शळषण ऩणूि  

२ लतिन 
 

 

वांबाऴण 
 

अफोर याशत शोता  ककभान ळब्दाांिा लाऩय 
करून फोर ूरागरा  

ळायीरयक शारिारी 
 

वलमी 

अत्स्थय, िांिर  अनालश्मक शारिारीांलय 
ननमांिण करू रागरा 

गफाऱेऩणा  स्लच्छता वप्रम झारा  
३  वभामोजन 

 

 

 

वलद्माथी 
 

इतय वलद्मार्थमाांफयोफय 
वभामोजनात अडिणी 
मेत. 

भिैीऩणूि वफांध ननभािण 
झारे  

इतय शळषक अत्जफात वभामोजन शळषकाांिे ऐकू रागरा 
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ननष्कऴि:- वरग वात लऴि शळषकाांच्मा, इतय वलद्माथी, वशकायी शळषक ह्माांच्मा 
वशलावात यादशल्माभऱेु अध्ममनात वधुायणा झारी. इतयाांळी वभामोजन कयता आर.े 

कोष्टक क्र. २ अनबुली शळषक क्र. २ ननयीषण 

 

ननष्कऴि :- शळषकाांच्मा वशलावात मेण्माऩलूी ददवमाांगािे लतिन आक्रभक शोता, जे शळषकाांच्मा 
प्रमत्नाांनांतय फदररेर ेददवनू मेत.े 

 
 
 

नवशत.े 
लगि शळषक  
 

वयुलातीरा वभामोजन 
कयणे कठीण जात 
शोत.े 

आदय ल पे्रभऱऩणे 
फोरणे.  

ऩारक    

अ.क्र. ननयीषणािे  
घटक 

उऩघटक वरुुलातीि े वध्मािे 

१ अभ्माव 
 

 

 

रेखन 
 

वाधायण  आलश्मक/ गयजेऩयुता 
शरशू ळकतो  

लािन  
 

नाशी  वोऩे ळब्द, लाक्म े लाि ू
रागरा  

श्रलण 
 

नाशी वभजऩलूिक श्रलण करू 
रागरा  

ळषैणणक उऩरब्धी नाशी वातलीऩमांत शळषण  
२ लतिन 

 

 

वांबाऴण 
 

फोरताांना अडखऱत  दैनांददन वमलशाय वरुब 
शोऊ रागरा  

ळायीरयक शारिारी 
 

अनतरयक्त शारिारी 
शोत  

शारिारीांलय ननमांिण देल ू
रागरा  

वलमी अस्लस्थता, 
िांिरऩणा, आक्रभक 
शोणे  

आक्रभक स्लबालारा 
भयुड घार ूरागरा. 

३  वभामोजन 
 

 

 

वलद्माथी अल्ऩ प्रभाणात  वशज करू रागरा  
इतय शळषक नाशी  शळषकाांळी फोर ूरागरा  
लगि शळषक  अत्जफात नाशी  आदयाने फोर ूरागरा. 
ऩारक  ठीक  आता कौंटूत्रफक 

आांतयकक्रमा करू रागरा  
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कोष्टक क्र. ३ शळषकाांनी ददवमाांगाांना केररे ेभागिदळिन  

भागिदळिन 

शळषक 

ळषैणणक वमालवानमक 

शळषक क्र.१  भाध्मशभक शळषणावाठी 
भागिदळिन केर े ऩांयत ु गालात 
भाध्मशभक ळाऱा उऩल्फध नाशी 
. 

कामािनबुल, लषृायोऩण, 
मावायख्मा अभ्मावऩयूक 
कामिक्रभातनू  ळतेीवलऴमक 
कौळल्म वलकशवत झारे. 
त्मानवुाय वमालवानमक 
भागिदळिन केरे.  ददवमाांग 
आता घयच्माांना ळतेीत ल 
घयकाभात भदत कयतो. 

शळषक क्र.२ भाध्मशभक शळषणावाठी 
भागिदळिन करून ददवमाांग ऩढुीर 
शळषण घेत आशे. 

स्लमां उद्मोग फाफत 
वमालवानमक भागिदळिन केर े
आशे. 

 

वभायोऩ :- आांतययाष्रीम आणण याष्रीम ऩातऱीलय ददवमाांग वलद्मार्थमाांना ळारेम प्रलाशात 
आणण्मावाठी वलवलध ननमभ, कामदे तमाय झारे आशेत. त्मा कामद्माांच्मा अांभरफजालणीवाठी 
शळषकाांना वलवलध ऩातऱीलय प्रशळषण देण्मात आर,े ऩयांत ुआजशी ळारेम प्रलाशात ददवमाांग वलद्माथी 
पायव ेआढऱत नाशी. कायण वलद्मार्थमाांना ळारेम प्रलाशात ठेलण्मावाठी शळषकाांना अनेकवलध प्रमत्न 
कयाले रागतात. त्मावाठी शळषकाांभध्मे वशनळीरता, वदशष्णूता मा गणुाांिी आलश्मकता अवत.े 
प्रस्ततु ळोध ननफांधातीर दोन प्राथशभक शळषकाांनी ददवमाांग वलद्मार्थमाांना ळारेम प्रलाशात याशण्मावाठी 
अनेकवलध प्रमत्न केर ेत्माभऱेु शे वलद्माथी ७ ली ऩमित शळकू ळकरे. वलद्मार्थमाांच्मा आलडी ननलडी 
रषात घेऊन एका शळषकाांने त्माच्मा ळतेी वलऴमक काभािी आलड रषात घेऊन त्माच्मा 
उदयननलािशावाठी त ेउऩमकु्त ठयरे आशे. तय दवुऱ्मा शळषकाांनी मा वलद्मार्थमाििे ळषैणणक भागिदळिन 
केल्माभऱेु तो वलद्माथी भाध्मशभक शळषण घेत आशे. अळा शळषकाांच्मा जाशीयऩणे आदय वत्काय 
करून त्माांनी केरेल्मा कृतीिी दखर ळावनाने, वभाजाने घेतल्माव इतय शळषकाांनाशी त ेपे्रयणादामी 
ठयेर.  
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