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प्रस्तावना प्रत्येक मु लाला दजे दार व गुणवत्तापूणण शिक्षण शमळणे हा त्याचा हक्क आहे आशण यासाठी संपूणण शिक्षण
यंत्रणा कशिबद्ध आहे . शवद्यार्थ्ाां च्या सवाां गीण शवकासासाठी पयणवेक्षीय अशधकारी, मु ख्याध्यापक, शिक्षक, पालक यां ची
भू शमका महत्त्वपूणण आहे . शिक्षण हे पररवतणनाचे प्रभावी माध्यम मानले गेले आहे आशण शिक्षणाद्वारे शवद्यार्थ्ाां मध्ये इष्ट
पररवतणन घडवून सुजाण नागररक शनमाण ण करणे व राष्टर शवकास साधणे हा शिक्षणाचा मु ख्य हे तू आहे .
िाळे चा ने ता म्हणून त्या िाळे चा मु ख्याध्यापक हा एक जबाबदार घिक आहे . आपल्या ने तृत्व कौिल्याने
िाळे त चां गले बदल घडवून आणणे व शवद्यार्थ्ाां ना योग्य िै क्षशणक वातावरण शनमाण ण करून दे णे हे
मु ख्याध्यापकां कडून अशभप्रेत आहे . यासाठी िाले य ने तृत्वाला शवशवध पातळ्ां वर प्रयत्न करावे लागतात. यां पैकी एक
महत्त्वपूणण घिक आहे , तो म्हणजे िाळा शवकासासाठी समाजाचा सहभाग शमळशवणे. िाळा आशण समाज हे दोन
अशवभाज्य घिक आहे त, असे म्हणतात की, िाळे ला गावाचा आधार असावा व गावाला िाळे चा अशभमान असावा.
त्यासाठी िाळे च्या कायाण मध्ये लोकां चा व समाजाचा सहभाग घेणे अगत्याचे ठरते .
लोकसहभाग केवळ आशथण क स्वरूपातच घेता येतो असे नव्हे , तर श्रमदान, शवद्यार्थ्ाां च्या अध्यापन कायाण त
मदत करण्यासाठी शवषय शमत्र म्हणून गावातील सेवाशनवृत्त व्यक्ती, शिक्षणप्रेमी, उच्च शिशक्षत युवक/युवतींची मदत
घेणे, िाळे साठी आवश्यक गरजां ची पूती करण्यासाठी िाळा व्यवस्थापन सशमतीच्या माध्यमातून गावकऱयां ची मदत
घेऊन िाळे साठी लागणारी साधने शमळशवणे अिा शवशवध स्वरूपां मध्ये समाज सहभाग शमळशवता येतो. महाराष्टर
िासनाने 16 मे 1996 व 24 ऑगस्ट 2010 रोजी पाररत केले ल्या पररपत्रकां न्रये तसेच िाळा संशहतेतील शनयम
हृमां क दोन, आशण बालकां चा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अशधशनयम 2009 (RTE-2009) अन्रये समाज
सहभागाद्वारे म्हणजे च शिक्षक-पालक सभे च्या माध्यमातून, िाले य वातावरणािी संबंशधत तसेच शवद्याथी व
शिक्षकां च्या समस्या सोडशवणे असे ध्येय शनशित करण्यात आले आहे . वरील सवण संदभाां चा शवचार करता, शवद्यार्थ्ाां च्या
सवाां गीण शवकासासाठी िाळे ने समाज/पालक शकंवा लोकसहभाग घेणे अपेशक्षत आहे . त्यादृष्टीने समाज सहभाग
शमळशवण्यात िाले य ने तृत्वाची भू शमका, त्यां ना येणाऱया अडचणी आशण समस्या जाणून घेणे, त्यावर उपाययोजना
सुचशवणे आशण या क्षे त्रात ज्या मु ख्याध्यापकां नी चां गले काम केले आहे , अिा मु ख्याध्यापकां चा पररचय सवाां ना करून
दे णे, त्यां च्या कायणपद्धतीचा पररचय करून दे णे हा या मोड्यूल शनशमण तीचा मु ख्य उद्दे ि आहे .

मोड्यूल अध्ययनाची उमिष्टे 1. समाज सहभागासंदभाण त िाले य ने तृत्वाची भू शमका समजू न घेणे.
2. समाज सहभाग शमळशवण्यात यिस्वी झाले ल्या िाले य ने तृत्वाच्या कायाण चा अभ्यास करणे.
3. िाले य गुणवत्ता संवधणनासाठी समाज सहभाग शमळशवण्यासंदभाण त िाले य ने तृत्वाचा योग्य दृशष्टकोन शवकशसत
होण्यास मदत करणे.

समाज सहभाग या क्षेत्राची सांकल्पना िाळे त शिक्षण प्रशहृया चालते. शिक्षण प्रशहृयेत अध्ययन-अध्यापनाबरोबरच इतर उपहृम, सहिाले य
कायणहृम चाललेले असतात; जे पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच शवद्यार्थ्ाां च्या सवाां गीण शवकासासाठी उपयुक्त असतात. पुस्तकी
ज्ञानाच्या जोडीला शवद्यार्थ्ाां चा िारीररक, मानशसक, भावशनक, बौद्धद्धक, सौंदयाण त्मक, सजण नात्मक शवकास करणे
दे खील अगत्याचे असते, मानवी जीवनातील गुंतागुंतीच्या बंधां चे व व्यवहारां चे ज्ञानही शमळवायचे असते. त्यातून
शवद्यार्थ्ाां चे एक पररपूणण व्यद्धक्तमत्त्व घडवायचे असते, हे सवण प्राप्त करण्यासाठी िाळा, शिक्षणप्रशहृया महत्त्वाचे
माध्यम आहे .
सामाशजक पररवतणन व सामाशजक शवकास योग्य पद्धतीने होण्यासाठी िाळे सारखे दु सरे माध्यम नाही.
शिक्षण आशण समाज यां च्यात सहसंबंध प्रस्थाशपत व्हायला हवा. शिक्षणाची ध्येये आशण उशद्दष्टे समाजाला माहीत
असायला हवीत आशण समाजाच्या आिा-आकां क्षा व गरजा शिक्षणाने जाणून घ्याव्यात, पण हे तेव्हाच िक्य होईल
जे व्हा समाज िाळे िी संपकण ठे वील आशण िाळा समाजाच्या संपकाण त राहील, म्हणून प्राथशमक शिक्षण हा पायाभू त
शिक्षणाचा भाग असल्याने व िाळा हा समाजाचा घिक असल्याने , िाळे च्या सवाां गीण प्रगतीसाठी समाज सहभागाची
गरज आहे . िाले य गुणवत्ता शवकासासाठी, 100% पिनोंदणी व उपद्धस्थतीसाठी, िाळे च्या आवश्यक भौशतक
सुशवधां साठी िासनाच्या प्रयत्नां बरोबरच समाजाचे सहकायण आशण सशहृय सहभागाची आवश्यकता असते. समाजाने
गावाच्या सध्याच्या द्धस्थतीत व भशवष्यात आपल्या गावात कोणत्या प्रकारची शिक्षणाची सोय आवश्यक आहे , गावाच्या
िै क्षशणक गरजा कोणत्या, याचा िोध घेऊन शनयोजन करणे आवश्यक ठरते म्हणूनच शिक्षणात समाज सहभाग हे
एक प्रभावी साधन आहे , ज्याच्या माध्यमातून िाले य शवकास साधण्यासाठी चालना शमळते.

समाज सहभाग याबाबत शाले य नेतृत्वासमोर असलेली आव्हानेअ) मवद्यार्थ्ाांशी सांबांमधत आव्हाने :1. शवद्यार्थ्ाां च्या िै क्षशणक प्रगतीबद्दल समाजाचे/पालकां चे सहकायण आवश्यक असते परं तु याबाबत
शवद्यार्थ्ाां कडे शनरोप पाठवून दे खील पालक चचेसाठी िाळे त येत नाहीत. फार मोजके पालक याबाबत
प्रशतसाद दे तात.
2. शवद्यार्थ्ाां च्या गुणवत्ता संवधणनासाठी िासन स्तरावरून व िाळे च्या मु ख्याध्यापक, शिक्षकां कडून यथािक्ती
प्रयत्न केले जातात, मात्र तरीदे खील काही बाबींसाठी समाजाच्या सहभागाची गरज असते उदा. भौशतक
सुशवधां ची कमतरता असणे, प्रवेिपात्र 100% शवद्यार्थ्ाां ना िाळे त दाखल करणे, िाळे त शवद्यार्थ्ाां ची 100 %
उपद्धस्थती ठे वणे, शवद्यार्थ्ाां ची शविे षतः मुलींची गळती थां बशवणे , शवद्यार्थ्ाां चे स्थलां तर रोखणे इत्यादी.
समाज सहभागाशिवाय शवद्यार्थ्ाां ना सवण सोयी-सुशवधा उपलब्ध करून दे ण्यात िाळाप्रमु खां ना मयाण दा
पडतात.

ब) मशक्षकाांशी सांबांमधत आव्हाने :1. िाळे च्या आशण शवद्यार्थ्ाां च्या प्रगतीसाठी समाज संपकण ठे वणे, समाजाचा सहभाग शमळशवणे हे शिक्षकां चे
कतणव्य आहे , परं तु समाज संपकण करण्यासाठी शिक्षकां कडून गां भीयाण ने प्रयत्न होत नाहीत. केवळ
जु जबी,औपचाररक प्रयत्न केले जातात.
2. जे पालक िाळे त येतात त्यां ना शिक्षकां कडून योग्य वागणूक शमळत नाही.
3. समाज संपकण करणे शकंवा िाळे साठी समाज सहभाग शमळशवणे ही फक्त मु ख्याध्यापक म्हणजे िाळा
प्रमु खां चीच जबाबदारी आहे असे बहुसंख्य शिक्षकां ना वािते.
4. शिक्षकां चे समाज सहभाग शमळशवण्याच्या कामी सहकायण नसणे.

समाज सहभाग शमळशवण्यात िाळे तील सहकारी शिक्षकां चे असहकायण, अनास्था असणे, नकारात्मक
मानशसकता असणे हे िाळाप्रमु खां च्या दृष्टीने मु ख्य आव्हान आहे .

क) पालकाांशी सांबांमधत आव्हाने :1. प्राथशमक शिक्षणाच्या सावणशत्रकीकरणासाठी व गुणवत्तापूणण शिक्षणासाठी शिक्षक कृतीबरोबरच पालकां चा
सहभाग व सहकायण असणे ही दे खील अत्यंत आवश्यक बाब आहे , परं तु प्रत्यक्षात बहुतां ि पालकां ची
िाळे िी तोंडओळखही नसते. पालकां ना ज्या िाळे त आपला पाल्य जातो, त्या िाळे ची फक्त इमारत
माहीत असते आशण तीही त्यां नी केवळ बाहे रून पाशहले ली असते.
2. प्रत्यक्षात िाळे त काय चालते ? शिक्षणाची उशद्दष्टे कोणती आहेत ? पुस्तकी अध्यापनाशिवाय िाळे त आणखी
काय उपहृम चालतात ? मु ख्याध्यापक कोण ? त्यां च्या जबाबदाऱया कोणत्या ? िाळे त शिक्षकमु ख्याध्यापक या घिकां बरोबरचे इतर घिक कोणते ? िाळे चे कायण कसे चालते ? अिा प्रश्ां शवषयी बरे च
पालक अनशभज्ञ असतात. त्यां ना याबाबत काही गां भीयणही नसते.
3. िालेय शिक्षणप्रशहृया, शवशवध उपहृम, पाल्याची प्रगती यां बाबतीत माशहती घेण्यासाठी, सहकायण
करण्यासाठी, िाळे त जाऊन मु ख्याध्यापक-शिक्षक यां च्यािी संपकण साधणे हे पालकां चे कतणव्य आहे , पण हे
सवण पालकां ना सहजसाध्य होत नाही. सवणच पालक जबाबदारीने िाळे ला भे ि दे त नाहीत.
4. पालकां ची अिी भावना असते की, आपल्या पाल्याचे नाव िाळे त िाकले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली,
आता सवण जबाबदारी आहे ती िाळे ची. पालकां ची िाळे प्रशत अिी भू शमका असणे हे मु ख्याध्यापक व
शिक्षकां च्या दृष्टीने आव्हानच आहे .

ड) समाजाशी सांबांमधत आव्हाने :1. समाज आशण शिक्षण यां चा सहसंबंध असणे गरजेचे आहे असे आपण म्हणतो, पण प्रत्यक्षात बहुतां िी
आपल्याला शचत्र ने मके उलिे शदसते. िाळे साठी खू प कमी गावां मध्ये गावकऱयां चा सशहृय सहभाग शमळतो.
2. शवद्यार्थ्ाां चे शिक्षण म्हणजे केवळ िासन व िाळे चीच जबाबदारी आहे अिा भावनेमुळे समाजाचा शिक्षणात
सहभाग अशतिय कमी शदसतो.
3. समाज हा शिक्षणापासून तसा अशलप्तच आहे . समाजाची ही अशलप्तता िाळा व समाज या दोघां च्याही
दृष्टीने घातक आहे .
4. समाजाने िाळे च्या िैक्षशणक प्रशहृयेत, सहिालेय उपहृमां त सहभाग दे णे अपेशक्षत आहे परं तु िाळे साठी
समाजाची साथ सहजासहजी शमळत नाही.
उपरोक्त बाबींचा शवचार करता िाळे च्या सवाां गीण प्रगतीसाठी समाजाचा सहभाग शमळशवणे हे िाले य
ने तृत्वापुढील एक मोठे आव्हान असते.

यशस्वीपणे समाज सहभाग ममळवलेल्या मुख्याध्यापकाांची यशोगाथा मुख्याध्यापकाांचे नाव :- श्री. सतीश सावां त, शजल्हा पररषद उच्च प्राथशमक िाळा, तारुशपंपळवाडी केंद्र-लोहगाव,
तालु का- पैठण, शजल्हा औरं गाबाद. UDISE NO. 27190517401

प्रस्तावना शजल्हा पररषद उच्च प्राथशमक िाळा, तारुशपंपळवाडी ही अगोदर चौथीपयांत वगण असले ली अगदी छोिी
िाळा होती. गावाची पार्श्ण भूमी म्हणाल, तर हे एक पुनवणशसत गाव; जायकवाडी धरण प्रकल्पात मु ळ गाव संपाशदत
झालं आशण धरणाच्या बॅकवॉिर पररसरात हे नवीन गाव वसलं. शपढीजात िे तीचा व्यवसाय असले ली कुिुं बे आशण
शिक्षणाचे फारसे महत्त्व वाित नसणारे गाव. पशहली ते चौथीपयांत अगदी जु न्या दोन खोल्या. शतथे ना कसल्या बोलक्या
शभं ती, ना वृक्षारोपण, ना स्वच्छता.असे वषण 2011 पयांत छोिे सेच मै दान आशण मोजक्याच सोयी-सुशवधा असले ल्या या
िाळे त शवद्याथी शिक्षण घेत होते. पुढे सतीि सावंत सर, लाड सर, सानप सर यां च्या रूपाने नवीन शिक्षकां ची िीम
आली आशण िाळे ची गुणवत्ता, प्रिासन व भौशतक सुशवधा यां ची प्रगती सुरू झाली.

समस्येवर मात करताना सुरूवातीपासून मवमवध टप्प्ाांतून मुख्याध्यापकाांनी केलेले प्रत्यक्ष कायध,
मशक्षकाांचा सहभाग व सहकायध .
‘Slow but steady wins the race’ या उक्ती प्रमाणे सावंत सरां च्या मागणदिण नाखाली िाळे चे कामकाज सुरू झाले.
िाळे ची बकाल अवस्था, सुमार गुणवत्ता आशण समाजाची अनास्था पाहून नवीनच रुजू झाले ले श्री. सावंत अस्वस्थ
झाले . त्यां नी आपल्या सहकारी शिक्षकां िी चचाण केली आशण िाळे त चां गला बदल घडवून आणण्याचा संकल्प केला.
त्यां नी सुरूवातीला गावकऱयां ना काहीही न बोलता कृती करण्यावर भर शदला. मु ख्याध्यापक व सवण शिक्षकां नी शमळू न
शवद्यार्थ्ाां च्या गुणवत्ता वाढीसाठी अथक पररश्रम घेतले . शिक्षकां च्या मे हनतीमु ळे मु लां मध्ये प्रगती शदसू लागताच
पालकवगण आिावादी बनला. पालक शजल्हा पररषद िाळे कडे सन्मानाने पाहू लागले. याच काळात सगळीकडे
English School चे फॅड वाढू लागले होते आशण त्यामु ळे झपाट्याने गावागावातील शजल्हा पररषदे च्या िाळां मधील
पिसंख्या कमी व्हायला लागली. तारुशपंपळवाडीतही इं ग्रजी माध्यमाच्या खाजगी िाळे कडे पालकां चा ओढा वाढू
लागला होता. िाळे तील बऱयाच शवद्यार्थ्ाां नी इं ग्रजी िाळे त प्रवेि घेतला. ही गळती थां बशवण्यासाठी मु ख्याध्यापक श्री.
सावंत यां नी पालकां िी सुसंवाद साधला, मुलां ना गावातीलच िाळे त ठे वण्याची शवनं ती केली, त्यां ना गुणवत्ते ची हमी
शदली. जू न 2012 पासून िाळा प्रिासनाने पशहलीपासून सेमी इं ग्रजी माध्यम सुरू करण्याचा ठराव केला. यानं तर
मु ख्याध्यापक व शिक्षकां नी वषण भर प्रचंड मे हनत घेतली, शवद्याथी गुणवत्ते वर भर शदला. पररणामी शवद्यार्थ्ाां च्या
गुणवत्ते तील बदल पालकां ना जाणवला, त्यामु ळे इं ग्रजी िाळे त प्रवेशित झाले ली मु ले पुन्हा गावातील िाळे त आली.
िाळे ची फक्त 47 इतकी असले ली शवद्याथी पिसंख्या वाढू न 100 च्या पुढे गेली.
सन 2011 ते 2013 या दोनच वषाण त पालकां ना मु लां च्या गुणवत्ते तील वाढ शदसायला लागली. शवद्याथी
गुणवत्ता वाढीमु ळे समाज आशण िाळा यां च्यात चां गला समन्रय शनमाण ण झाला. यानं तर श्री. सावंत यां नी िाळे साठी
समाज सहभाग शमळशवण्याच्या दृष्टीने पावले िाकण्यास सुरूवात केली. समाज िाळे िी जोडला जावा, लोकां चा
िाळे िी जास्तीत जास्त संपकण यावा म्हणून त्यां नी जाणीवपूवणक शवशवध सहिाले य उपहृमां चे आयोजन केले . उदा.
शवशवध सण, उत्सव िाळे त साजरे करणे, सां स्कृशतक कायणहृमां चे आयोजन, स्नेहसंमेलन आयोजन, आदिण शवद्याथी
शनवड इत्यादी. त्यामु ळे आपोआपच पालकां चा िाळे तील सहभाग वाढला. शवशवध कायणहृमां च्या माध्यमातून आपल्या
पाल्यां चे गुण, कौिल्य पाहून िाळे प्रशत पालकां ची आस्था शनमाण ण झाली. शनयशमतपणे होणाऱया िाले य व्यवस्थापन
सशमतीच्या बैठकां मध्ये मु ख्याध्यापक श्री. सावंत यां नी वेळोवेळी ग्रामस्थां ना कळकळीने शिक्षणाचे महत्त्व पिवून शदले .
िालोपयोगी गरजां ची पूतणता करण्यासाठी स्वतः मु ख्याध्यापक व शिक्षकां नी प्रथम पुढाकार घेतला, वगणणी गोळा केली
आशण मग समाजाला आवाहन केले , त्याचा अशतिय सकारात्मक पररणाम झाला. आपल्या िाळे साठी, आपल्या
मु लां साठी मु ख्याध्यापक व शिक्षक शनस्वाथीपणे धडपड करीत आहे त हे लोकां ना पिले , त्यामु ळे दोन वषाां च्या
काळातील शिक्षकां च्या चां गल्या कामां मुळे समाजाचा शिक्षकां वरील शवर्श्ास वाढला आशण मोठ्या प्रमाणावर समाज
सहभाग शमळण्यास सुरूवात झाली, समाज िाळे साठी हवी ती मदत दे ण्यासाठी तयार झाला.

मवद्यार्थ्ाांचा मवमवध शालेय कृती ांमध्ये सहभाग

सावंत सर, त्यां चे सहकारी शिक्षक व पालक, िाले य व्यवस्थापन सशमती या सवाां च्या एकीमु ळे सन 2014
साली शजल्हा पररषद उच्च प्राथशमक िाळे ला ISO मानां कन शमळाले. पैठण तालु क्यातील ISO मानां कन शमळशवणारी
शजल्हा पररषद प्राथशमक िाळा तारुशपंपळवाडी ही दु सरी िाळा ठरली. यासाठी तत्कालीन मु ख्य कायणकारी
अशधकारी, गिशिक्षण अशधकारी यां नी िाळे चे कौतुक केले. सन 2014 सालीच िाळे ने भव्य अिा सां स्कृशतक
कायणहृमाचे आयोजन केले . शिक्षकां चा हा कायणहृम, शवद्यार्थ्ाां चे कला-गुण पाहून पालक एवढे आनं दले की, त्यां नी
सवाण नुमते ठरशवले की, आता सां स्कृशतक कायणहृम ग्रामपंचायतीच्या मोठ्या मै दानात दरवषी साजरा करायचा.
तारुशपंपळवाडीचे स्टे ज, ने पर्थ्, सजावि, नाशिका, नृ त्य, कला-गुण इत्यादी बाबी पाहण्यासाठी पंचहृोिीतील
लोकसुद्धा गॅदररं ग बघण्यासाठी येत असतात. िै क्षशणक क्षे त्राबरोबरच हृीडा क्षे त्रातही िाळे चे नाव गाजले ले आहे .
बुद्धद्धबळ व खो-खो या खे ळां मध्ये शवभागीय व राज्य पातळीपयांत शवद्याथी पाररतोशषके घेऊन आली आहे त. मु लींचा
खो-खो संघ तर एवढा तरबेज आहे की, सवण शजल्हा पररषद िाळां मधून फक्त तारुशपंपळवाडीचा संघच शवभागीय
स्पधेत पात्र ठरला होता. बुद्धद्धबळात दे खील शवभागीय पातळीवर िाळे तील मु लां नी उज्ज्वल यि शमळशवले आहे .
समाजाच्या सहभागाने व मुख्याध्यापक आशण शिक्षकां च्या पुढाकाराने येथे नामां शकत खाजगी िाळे त
शमळणाऱया सवण सुशवधा दे ण्याचा यिस्वी प्रयत्न झाला आहे . िाळे त प्रथमोपचार पेिी उपलब्ध आहे व शवद्यार्थ्ाां ची
आरोग्य तपासणी, वजन, उं ची, BMI यां ची नोंद केली जाते. शिष्यवृत्ती परीक्षा, नवोदय परीक्षा, प्रज्ञािोध परीक्षा अिा
शवशवध स्पधाण परीक्षां त शवद्याथी भाग घेतात. शिस्त, सभाधीिपणा, नीि-ने िकेपणा, वैज्ञाशनक दृशष्टकोन शवद्यार्थ्ाां मध्ये
रुजू लागला आहे . शवद्याथी स्वतःची मते मां डतात, वक्तृत्व स्पधाण , सामान्यज्ञान स्पधाण , गायन स्पधाण , कशवता शलशहणे,
मे हंदी, रां गोळी, कायाण नुभव या उपहृमात शहरररीने सहभाग घेतात. हृीडासप्ताह, आनं दनगरीचे आयोजन केले जाते.
इं ग्रजी बोलण्याचा सराव व्हावा म्हणून िु हृवार िशनवार केवळ इं ग्रजीत बोलावे असा शनयम केला आहे . शवशवध
अभ्यासगि व शवद्याथी गि करून शवद्यार्थ्ाां ना ने तृत्व गुण शवकशसत करण्याची संधी शदली जाते.पालकां च्या
प्रबोधनासाठी ‘एक शदवस िाळा पालकां ची’ हा अशभनव उपहृम घेण्यात येतो. या उपहृमां तगणत शिक्षण क्षे त्रातील
एक मागणदिण क व्याख्यानासाठी बोलावले जातात आशण सवण पालक ऐकण्यासाठी येतात. शवद्यार्थ्ाां ना बचतीची सवय
लागावी व बँशकंग प्रणालीचा पररचय व्हावा म्हणून िाळे मध्ये 'अंकुर बचत बँक' हा उपहृम सुरू केले ला आहे . अिा
शवशवध सहिाले य उपहृमां मुळे आशण शवद्यार्थ्ाां च्या गुणवत्ते मुळे शिक्षक व पालक यां ची शवचारधारा जु ळत गेली.
शिक्षकां नी आपल्या कामाद्वारे पालकां चा, गावकऱयां चा शवर्श्ास संपादन केला. मोठया प्रमाणावर समाजाचा सहभाग
शमळशवला आशण त्यामु ळे या धरणग्रस्त गावात शवद्याथी गुणवत्ते चे रोपिे फुलले. स्थाशनक ग्रामपंचायत पदाशधकारी व
राजकीय पुढारी यां नी दे खील राजकीय मतभे द बाजू ला ठे वून िाळे च्या प्रगतीसाठी एकत्र येण्याचे ठरशवले. ही सवण
मु ख्याध्यापक व शिक्षकां च्या अथक प्रयत्नां ची शकमया होती.
पालक, समाज, SMC सहभाग
सुरूवातीलाच मु ख्याध्यापकां नी ग्रामस्थां ना िाळे त राजकारण करू नये असे आवाहन केले , त्यामु ळे आजही
तारुशपंपळवाडीमध्ये िाळा म्हिले की, शतथे कुठले ही राजकारण शकंवा राजकीय वाद, मान-अपमान, श्रे यवाद होत
नाही. सन 2013 साली िाळे ला मै दान कमी पडत असल्यामु ळे समाजाच्या सहभागाने िाळे ची अशतहृशमत जागा
मोकळी करून िाळे चे मै दान वाढशवण्यात आले. िाळे साठी वगणखोल्या कमी पडत असल्यामु ळे ग्रामपंचायत
पदाशधकाऱयां नी पाठपुरावा करून दोन स्लॅबच्या वगणखोल्या मं जूर करून घेतल्या व बां धून शदल्या. समाज
सहभागातून िाळे त सन 2014 ला ई-लशनां ग सुशवधा, प्रोजे क्टर उपलब्ध करून दे ण्यात आले आहे . िाळे त इयत्ता
चौथी पयांतचे वगण असल्यामुळे पुढील वगण वाढशवण्याचे ठरले त्यानु सार सन-2015 मध्ये पाचवीच्या वगाण स मान्यता
शमळाली, सन 2016 ला सहावी, सन 2017 ला सातवी व सन 2018 ला आठवीच्या वगाण स मान्यता शमळाली. आज
िाळे तील पशहली ते आठवीचे सवण शवद्याथी सेमी इं ग्रजी माध्यमात शिक्षण घेतात.

समाज सहभाग ममळमवण्यासाठी मज.प.प्रा.शा. तारूमपांपळवाडी शाळे कडून राबमवले जाणारे
उपिम
मागील वषी म्हणजे सन 2020 ला वाबळे वाडी शज. पुणे येथील शजल्हा पररषदे च्या आं तरराष्टरीय दजाण च्या
िाळे ची ख्याती ऐकून त्या िाळे ची प्रगती व िाळे तील सोयी-सुशवधा, सुधारणा पाहण्यासाठी िाले य व्यवस्थापन
सशमतीच्या सदस्यां िी चचाण करून वाबळे वाडीच्या िाळे स भे ि दे ण्याचे श्री. सावंत यां नी शनयोजन केले व वाबळे वाडी
आं तरराष्टरीय िाळे ला शिक्षक, िाले य व्यवस्थापन सशमती सदस्य आशण पालकां सह भे ि शदली. समाजाच्या सशहृय
सहभागामु ळे वाबळे वाडी िाळे त झाले ल्या सुधारणा व पररवतणन पाहून, भे ि दे णारे िाले य व्यवस्थापन सशमतीचे
सदस्य आशण पालक प्रभाशवत झाले व त्यापासून प्रेरणा घेत सवाां नी शमळू न वाबळे वाडीहून परत येताच िाळे साठी
1000 स्क्वेअर फुिाचे भव्य सभागृह लोकवगणणीतून बां धून शदले . या सभागृहात प्रोजे क्टर, स्पीकर, शवद् युत उपकरणे
बसशवण्यात आली आहे त.

मवमवध उपिमात तारूमपां पळवाडीतील मशक्षक, गावकरी/शालेय मशक्षण सममती याांचा सहभाग
सां स्कृशतक कायणहृमात सवण ग्रामस्थ मनापासून सहभागी होतात आशण शवद्यार्थ्ाां च्या कला-गुणां ना दाद
दे तात. शवद्यार्थ्ाां ना रोख स्वरूपात बक्षीस दे ण्याची ग्रामस्थां मध्ये चढाओढ लागते. मागील वषी बक्षीस स्वरूपात रुपये
95,000 इतकी रक्कम जमा झाली. ही सवण रक्कम सवणसहमतीने िाळा शवकास शनधीला दे ण्यात आली. गावातील 80
पालकां नी उत्स्फूतणपणे पुढाकार घेऊन सतत दोन वषे दरमहा रुपये 500 वगणणी जमा केली, या बरोबरच
मु ख्याध्यापक व शिक्षकां नी दे खील रोख रकमे च्या स्वरूपात शनयशमतपणे आपले योगदान शदले . यातून िाळे साठी
शसमें ि रस्ता, गेि, कंपाऊंड, मुला-मु लींसाठी स्वतंत्र िौचालये, बोअरवेल, बागबगीचा, शपण्याच्या िु द्ध पाण्यासाठी RO
system वॉिर प्युररफायर, हात धुण्यासाठी हँ डवॉि स्टे िन, ऑद्धिजन झोन (डॉ.अब्दु ल कलाम ऑद्धिजन बगीचा )
या सुशवधा शनमाण ण केल्या गे ल्या. शवद्यार्थ्ाां साठी भरपूर खे ळ साशहत्य घेतले आहे . दरवषी शवद्यार्थ्ाां साठी िाले य
गणवेिाची िासकीय तरतूद येते परं तु ही तरतूद सवण मु लां साठी प्राप्त होत नाही. त्यामु ळे िाळे तील काही मु ले िाले य
गणवेिापासून वंशचत राहतात. ही बाब लक्षात घेऊन िासकीय तरतुदीमध्ये समाज सहभागाद्वारे भर िाकून िाळे तील
सवणच शवद्यार्थ्ाां ना खाजगी िाळे प्रमाणेच आकषण क व दजे दार असे प्रत्येकी दोन गणवेि, ओळखपत्र, िाय, बूि व
सॉि शदले जातात. समाज सहभागातूनच िाळे त सन 2018 मध्ये सुसज्ज असे ग्रंथालय शनमाण ण केले आहे . इयत्तावार
शनयोजन करून िाळे तील मुलां ना पुस्तके वाचण्यास शदली जातात. त्यामु ळे शवद्यार्थ्ाां ना अवां तर वाचनाची गोडी
लागली आहे .
िाळे तफे दरवषी एकूण सवाां गीण शनकष लावून, आदिण शवद्याथी, आदिण शवद्याशथण नी व आदिण पालक असे
पुरस्कार 26 जाने वारी रोजी शदले जातात. या पुरस्काराचे स्वरूप प्रत्येकी रुपये 2000 रोख, िर ॉफी, िाल व श्रीफळ
असे आहे . पुरस्कारां साठी दरवषी एकूण साधारणतः 10,000 रुपये खचण येतो हा संपूणण खचण LIC चे थोरे साहे ब
करतात. या पुरस्कारां मुळे प्रत्येकाला वािते की, आपल्यालाही हा पुरस्कार शमळावा आशण त्या प्रेरणेतून शवद्याथी व

पालक चां गले काम करण्याचा प्रयत्न करतात. याशिवाय गावातील JCB मालक िाळे च्या कामासाठी कुठलाही
मोबदला घेत नाहीत. गावातील सवण कारागीर, मजू र, बां धकाम शमस्तरी हे वस्तु रूपाने , श्रमदानाच्या माध्यमातून
िाळे साठी यथािक्ती योगदान दे तात. कोरोना काळात शवद्यार्थ्ाां च्या शिकण्यात खंड पडू नये म्हणून िाळे च्या माजी
शवद्यार्थ्ाां नी शवषयशमत्र म्हणून मोलाची भू शमका बजावली व शवद्यार्थ्ाां ना अध्यापन केले .
अिा प्रकारे शजल्हा पररषद प्राथशमक िाळा तारुशपंपळवाडी या िाळे स पालक, समाज व िाले य
व्यवस्थापन सशमती यां चे भरीव स्वरूपाचे सहकायण लाभले आहे .आज िाळे ची पिसंख्या 200 च्या जवळ गेली आहे .
शिक्षक, पालक, समाज व िाले य व्यवस्थापन सशमती यां च्या समन्रयातून मु लां च्या सवाां गीण शवकासासाठी
शज.प.प्रा.िा.तारुशपंपळवाडी प्रगशतपथावर आहे .
समाज सहभागातून प्रस्तामवत/मनयोमजत असलेली कामे
1. िाळे ची कमान उभारणे.
2. िाळे त शडशजिल वाचनालय सुरू करणे.
3. शवज्ञान, भाषा, कला-कुसर, हृीडा अिा शवशवध शवषयां िी संबंशधत प्रयोगिाळा (Lab) तयार करणे.
4. शवद्यार्थ्ाां साठी Indoor खे ळां ची सुशवधा उपलब्ध करणे.
5. कृषी प्रयोग केंद्र सुरू करणे – यासाठी एका ग्रामस्थां नी आपली स्वतःची अधाण एकर जमीन शदले ली आहे . या
कृषी प्रयोग केंद्राच्या माध्यमातून आधुशनक िे तीसंबंधी सवण प्रयोग राबशवता येतील व ते शवद्यार्थ्ाां ना प्रत्यक्ष
पाहता येतील, समजू न घेता येतील तसेच िाले य पोषण आहारासाठी लागणारा भाजीपाला या केंद्रातून
सेंशद्रय पद्धतीने शपकशवला जाईल.
उपरोक्त सवण कामे आगामी काळात समाज सहभागातून पूणण करण्याचे शनयोशजत आहे .
समस्या दू र करण्यासाठी शासनाच्या प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या मवमवध लाभाच्या योजना
शवद्याथी लाभासाठीच्या िासनाच्या सवण योजना, जसे स्कॉलरशिप, िाले य पोषण आहार, पुस्तक वािप,
गणवेि वािप, शदव्यां ग शवद्याथी योजना अिा सवण योजनां ची िाळे त कािे कोरपणे व प्रभावी अंमलबजावणी केली
जाते. िासनाकडून प्राप्त शनधीमधून िाळे साठी शकचन िे ड बां धण्यात आली आहे . िाळे मध्ये नु कतेच एशप्रल 2020
मध्ये िासनाकडून 'शवज्ञान केंद्र' सुरू करण्यात आले आहे. शजल्हा पररषद, औरं गाबाद व संचालक, राज्य िै क्षशणक
संिोधन व प्रशिक्षण पररषद, पुणे यां च्या माफणत या एकाद्धत्मक शवज्ञान केंद्रास शवज्ञानाचे संपूणण साशहत्य शमळाले आहे.
िासनामाफणतच िाळे त सन 2020 मध्ये जवळपास दीड एकर जागेवर डे न्ऱ फॉरे स्ट प्रोजे क्ट सुरू करण्यात आला
आहे . याशिवाय िाळे ची गुणवत्ता, िाळे साठी समाजाचे शमळणारे सहकायण, मु ख्याध्यापक व शिक्षकां चे एक संघ
म्हणून काम करणे, िाळे त राबशवले जाणारे शवशवध सहिाले य उपहृम, िाळे त घडून आले ले चां गले बदल, या सवण
बाबींची दखल घेऊन चालू वषी आं तरराष्टरीय मॉडे ल स्कूल साठी शजल्हा पररषद, औरं गाबाद यां च्यामाफणत
तारुशपंपळवाडी िाळे ची शनवड करण्यात आली आहे .
मचांतनात्मक प्रश्न
1. िाले य शिक्षणात समाजाच्या सहभागाची गरज का आहे ?
2. समाजाची िाले य शिक्षणाबाबत अशलप्तता शदसून येते, तुमच्या मते त्याची कारणे काय असावीत ?
3. पिनोंदणी, उपद्धस्थती, गुणवत्ता शवकास यात समाजाचे सहकायण कसे घेता येईल ?
4. पालक-शिक्षक संघ, माता-पालक संघ यां ची गरज व फायदे स्पष्ट करा.
5. गावाच्या िै क्षशणक गरजां चे सवेक्षण कसे करता येईल? यासाठी समाज सहभाग कसा घ्याल?
6. लोकशिक्षण कसे दे ता येईल?
7. िाळा हे समाज घडशवण्याचे केंद्र कसे बनशवता येईल ?
मवचार करू या आमण चचाध करू या
मु ख्याध्यापक व शिक्षकां प्रशत असले ल्या समाजाच्या प्रेमामु ळे व शवर्श्ासामु ळे तारूशपंपळवाडीच्या िाळे त कोणते
बदल घडून आले ?

शाळा मवकास आराखडा मनयोजन
सध्या तुम्ही कायणरत असलेल्या िाळे तील पररद्धस्थतीचा सवांकष शवचार करून, िाले य व्यवस्थापन सशमतीच्या
समन्रयाने िाळा शवकास आराखडा तयार करा.
सांबांमधत समस्ये स सामोरे जाताना कृती करण्याचे टप्पे
 िाळे साठी समाज सहभाग प्राप्त करण्याकररता सवणप्रथम समाजािी सुसंवाद साधणे.
 मु ख्याध्यापक आशण सहकारी शिक्षकां मध्ये समन्रय, योग्य ताळमे ळ असला पाशहजे . पालकां ना शिक्षणाचे
महत्त्व पिवून दे णे, िाळा व्यवस्थापन सशमतीच्या माध्यमातून गावकऱयां ची मदत घेणे, यातून समाज
सहभाग शमळशवणे सुलभ होते.
 गावकऱयां िी ने हमी संपकण साधून त्यां च्यािी सुसंवाद प्रस्थाशपत करणे , त्यां च्या सुख-दु ःखात सहभागी होऊन
समाजािी समरस होणे तसेच आपल्या वतणनाद्वारे समाजाचा शवर्श्ास संपादन करणे आशण त्यां ची सकारात्मक
मानशसकता तयार करणे.
 शिक्षणाच्या माध्यमातून िाळे च्या सवाां गीण शवकासासाठी िाले य व्यवस्थापन सशमतीच्या मदतीने िै क्षशणक
गरजां चे सवेक्षण करून अल्पकालीन व दीघणकालीन शनयोजन करणे.
 िाळे च्या शवशवध गरजा, िाळे साठी लागणारी साधने समाज सहभागातून शमळशवणे.
 लोकसहभाग केवळ आशथण क स्वरूपातच घेता येतो असे नव्हे , तर वस्तु रूपाने िाळे साठी मदत शमळशवणे,
श्रमदान, शवद्यार्थ्ाां च्या अध्यापन कायाण त मदत करण्यासाठी शवषयशमत्र म्हणून गावातील युवक/युवतींची मदत
घेणे अिा शवशवध स्वरूपात लोकसहभाग शमळशवणे.
राष्टरीय शैक्षमणक धोरण 2020 मध्ये समाज सहभाग वाढमवण्यासाठी केलेल्या मशफारसी
राष्टरीय िै क्षशणक धोरण 2020 मध्ये समाज सहभागाशवषयी शवशवध शिफारसी केलेल्या आहेत त्या खालीलप्रमाणे
 राष्टरीय िैक्षशणक धोरण 2020 च्या तत्त्वां मध्ये समाज सहभागाशवषयी नमू द आहे की, पुरेिी गुंतवणूक करून एक
मजबूत आशण चैतन्यदायी सावणजशनक शिक्षण प्रणाली शवकशसत केली जाईल व त्यासोबतच उपयोगी व्यद्धक्तगत
सहभागास आशण समाज सहभागास प्रोत्साहन शदले जाईल.
 गळतीचे प्रमाण कमी करणे व सवध स्तरावर मशक्षणाचे सावध मत्रकीकरण करणे शवभाग ३ यामध्ये 3.7
नु सार नमू द आहे ,शवद्यार्थ्ाां ना अध्ययनामध्ये मदत करण्यासाठी माजी शवद्याथी आशण समाजातील स्वयंसेवक यां ना
सहभागी करून घेतले जाईल तसेच त्यां ची प्रत्येक शवद्यार्थ्ाण साठी शिकवणी, साक्षरता, अशतररक्त मदतीची सत्र
घेणे, शिक्षकां ना अध्यापनात मागणदिण न आशण मदत, शवद्यार्थ्ाां ना व्यवसायासंबंधी मागणदिण न इत्यादी उपहृमां त
मदत घेतली जाईल. या उपहृमां साठी शहृयािील व आरोग्यसंपन्न ज्ये ष्ठ न नागररक, िाळे चे माजी शवद्याथी आशण
स्थाशनक समाजातील सदस्य यां ची योग्य पद्धतीने मदत घेतली जाईल. यासाठी साक्षर स्वयंसेवक,सेवाशनवृत्त
वैज्ञाशनक/सरकारी/शनमसरकारी कमण चारी, माजी शवद्याथी आशण शिक्षणतज्ज्ञ यां ची संरशचत माशहती (डे िाबेस)
तयार करण्यात येईल.
 शवभाग 5 - मशक्षक यामध्ये 5.11 नु सार नमू द आहे , पालक आशण इतर मु ख्य संबंशधत घिक यां च्या सहयोगाने
शिक्षक, िाळा व्यवस्थापन सशमती/ िाळा समू ह व्यवस्थापन सशमती सदस्य या भू शमकेसह िाळा/िाळा समूह
यां च्या कारभारात सशहृय सहभाग नोंदवतील.
 शवभाग 6 - समन्यायी आमण समावे मशत मशक्षण : सवाांसाठी मशक्षण यामध्ये 6.5 नु सार नमू द आहे ,
उपद्धस्थती आशण अध्ययन शनष्पत्ती यां त सुधारणा करण्यासाठी शवद्याथी, पालक, िाळा आशण काम करणारे
शिक्षक तसेच संपकाण त असले ले समु पदे िक आशण सुशिशक्षत सामाशजक कायणकते हे िहरी, गरीब क्षे त्रां तील
शवद्यार्थ्ाां साठी शविेष प्रभावी असल्याचे शदसून आले आहे .
 शवभाग 7 - शाळा सांकुल समूह या माध्यमातून कुशल सांसाधन आमण प्रभावी प्रशासन यामध्ये 7.7, 7.9 व
7.12 नु सार नमू द आहे ,
7.7 - िाळा संकुलां मध्ये सामाशजक कायणकते आशण समुपदे िक यां ची दे वाण-घेवाण केली जाईल आशण त्या
माध्यमातून शवद्यार्थ्ाां साठी अशधक चां गल्या साशहत्याची उपलब्धता करता येईल. याद्वारे 100% पिनोंदणी,100%
उपद्धस्थती आशण शवद्यार्थ्ाां ची कामशगरी यां मध्ये सुधारणा घडवून आणता येईल. िाळा संकुल व्यवस्थापन
सशमत्यां च्या माध्यमातून मजबूत आशण सुधाररत िासन संशनयंत्रण, दे खरे ख केली जाईल आशण नवोपहृम,
स्थाशनक शहतधारकां कडून घेतला जाणारा पुढाकार यां ना प्रोत्साहन शदले जाईल. िाळा, िाळा प्रमु ख, शिक्षक,

शवद्याथी, सहयोगी कमण चारी वगण, पालक आशण स्थाशनक नागररक या मोठ्या समुदायाच्या माध्यमातून
संसाधनां चा प्रभावी उपयोग करून संपूणण िाले य व्यवस्था समथण केली जाईल.
7.9- िाळा संकुल/समू ह यां च्या माध्यमातून दीघणकालीन व अल्पकालीन संदभाण त योजनाबद्ध पद्धतीने काम
करणाऱया संस्कृतीचा शवकास होईल. िाळा आपल्या िाले य व्यवस्थापन सशमत्यां च्या मदतीने आपले
आराखडे (SDPs) बनवतील. िाळा आराखड्यां च्या आधारावर िाळा संकुल/समू ह शवकास आराखडा(SCDP)
बनशवला जाईल, िाळा संकुल/समू ह शवकास आराखडा यामध्ये िाळा संकुलािी संबंशधत इतर सवण संस्था, जसे
व्यवसाय शिक्षण संस्था, यां सारख्या इतर संस्थां च्या आराखड्यां चा समावेि असेल. िाळा संकुलाचे प्राचायण
आशण शिक्षक SCMC च्या मदतीने हा आराखडा तयार करतील आशण हा आराखडा सवाां साठी उपलब्ध करून
शदला जाईल. या आराखड्यात मानवी संसाधने , अध्ययन सं साधने , भौशतक संसाधने आशण पायाभू त सुशवधां मध्ये
सुधारणा करण्यासाठीचे पुढाकार, शवत्तीय संसाधने,िाळा संस्कृती संबंधी पुढाकार,शिक्षक शवकास आराखडा
आशण िै क्षशणक फलशनष्पत्ती यां चा समावेि असेल. त्यात िाळा संकुलामधील शिक्षक व शवद्याथी यां च्यासाठी
िाळा संकुल हे एक चैतन्यिील अध्ययन केंशद्रत समु दायाच्या स्वरूपात शवकशसत करण्याच्या प्रयत्नां चा तपिील
दे खील शदला जाईल.
7.12- िाळा ही संपूणण समुदायासाठी उत्सवाचे शठकाण असायला हवी. एक संस्था म्हणून िाळे ची प्रशतष्ठ ना
पुनःस्थाशपत करायला हवी आशण यासाठी िाळा स्थापना शदवस यासारख्या महत्त्वपूणण शदवसास समु दायाबरोबर
साजरे केले गेले पाशहजे . या शदविी िाळे च्या शवशिष्ट माजी शवद्यार्थ्ाां ची यादी प्रशसद्ध केली पाशहजे आशण त्यां चा
सन्मान केला पाशहजे . शिवाय िाळे च्या वेळां व्यशतररक्तचा वेळ शकंवा िाळे च्या सुट्टीच्या शदवसां त िाळे च्या
भौशतक सुशवधां चा वापर समुदायाच्या बौद्धद्धक, सामाशजक आशण स्वयंसेवी उपहृमां च्या आयोजनासाठी तसेच
सामाशजक एकत्रीकरणासाठी केला गेला पाशहजे . त्यामु ळे िाळे चा एक सामाशजक चेतना केंद्र म्हणून वापर
केला जाऊ िकतो.
मवभाग 8 - शाळा मशक्षणासाठी मानक मनधाधरण आमण मूल्याांकन यामध्ये 8.6 नु सार नमूद आहे ,
8.6- िाळा,संस्था,शिक्षक,अशधकारी,समु दाय आशण भागधारक यां ना सक्षम बनशवणे आशण यासाठी त्यां ना
संसाधनां नी पररपूणण बनशवण्याचे काम करणारी संस्कृती, संरचना आशण व्यवस्था या सवाां ची जबाबदारी शनशित
केली जाईल. प्रत्येक भागधारक आशण शिक्षाप्रणालीमधील भागीदार व्यक्ती उच्चतम प्रामाशणकपणा, पूणण
प्रशतबद्धता आशण अनु करणीय कायणनीती या स्वरुपात कायण करण्यास जबाबदार असतील. व्यवस्थे च्या प्रत्येक
भागधारकापासून जी अपेक्षा आहे ती स्पष्ट केली जाईल. या अपेक्षेनुसार कामाचे वस्तुशनष्ठ न मू ल्यमापन होईल.
जबाबदारी शनशित करताना मूल्यां कन प्रणाली स्वतःला एक उद्दे िपूणण आशण शवकासाशभमुख प्रशहृयेच्या रूपात
शवकशसत करे ल.
शालेय ने तृत्वाच्या दृमष्टकोनातून मोड्यूलची उपयुक्ततामु ख्याध्यापक म्हणून िाळे चे ने तृत्व करीत असताना मु ख्याध्यापकां ना अने क जबाबदाऱया पेलाव्या लागतात.
िाळे तील शिक्षक, शवद्यार्थ्ाां चे पालक, गावकरी, िाले य व्यवस्थापन सशमती, अशधकारी, पदाशधकारी अिा शवशवध
घिकां िी समन्रय साधून काम करावे लागते. बऱयाचदा समस्या शनमाण ण होतात, आव्हानां ना सामोरे जावे लागते.
यातील एक प्रमु ख आव्हान म्हणजे समाजािी सुसंवाद साधून िाळे साठी समाज सहभाग शमळशवणे. प्रस्तु त
मोड्यूलमधील मु ख्याध्यापकां च्या यिोगाथे चे अवलोकन केले , तर िाळे साठी समाज सहभागाची अडचण किी दू र
करावी, समाजाला िाळे िी कसे जोडावे यासंदभाण त शनशितच शदिा शमळे ल. िाळे ची प्रगती आशण शवद्यार्थ्ाां ची िालेय
गुणवत्ता संवशधणत करण्यासाठी समाजाचा सहभाग कसा घेता येईल, याबाबतच्या उपायां चे आकलन या घिकसंचातून
होईल. सवण संबंशधत घिकां िी योग्य ताळमेळ कसा साधावा, प्रशतकूल पररद्धस्थतीतून कसा मागण काढावा, संघ बां धणी
करून अध्ययन संस्कृती किी शनमाण ण करावी, िाळे मध्ये िार्श्त बदल कसे घडवून आणावे यादृष्टीने िाळा
प्रमु खां ची भू शमका व जबाबदारी या घिकसंचाच्या माध्यमातून समजू न घेता येईल.
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