
 

महारा  शै िणक िनयोजन व शासन सं था (िमपा), औरंगाबाद 
मो ूल .३ 

थलातं रत े ातील शालेय नेतृ वाची भिूमका 
 

 
 

तावना -  
 येक मानवाला मद ूअसतो, मद ूआह े हणून येक  िवचार क  शकत,े समजू शकते. िश ण 

ह ेयो य दशेने घेऊन जा याचे मा यम आह.े तशी यो य दशा आिण संधी िमळाले या  समाजात 

स मानाने जगताना दसतात. मुलांना स मानाने जग याची संधी उपल ध क न दणेे ही िश ण िवभागाची 

जबाबदारी आह.े समाजातील येक मुलाला स मानाने जगता येईल याचे य  िश ण िवभाग करत 

आह.ेबालकांची िज ासा पूत  शाळेत होईल असे वातावरण शाळेत आव यक आह.े बालकाला शाळेत 

दाखल क न घेणे, यो य उ राने यांची िज ासा पूण करणे ही शालेय नेतृ वाची जबाबदारी आह.े 

 क  शासनाने 2010 म ये बालकां या स या व ह ा या िश णाचा कायदा(आरटीई) केला आिण 

यानुसार येक मुलाला िश णाची संधी िमळायला हवी, या दशेने अिधक वेगाने य  सु  झाले. 

ाथिमक िश णाम ये िश णा या वाहातून बाहरे पडणा या मुलांम ये शाळाबा  मुलांचे माण खूप 

मोठे आह,े याला अनेक सामािजक कारणेही ामु याने जबाबदार आहते. वसाया या उ ेशाने सतत 

कुटंुब फर ती करतात, यां या सोबत लहान मुले असतात, यात ऊस तोडणी कामगाराचंी मुले, 

वीटभ ांवर काम करणा या पालकांची मुल,े दगड फोडणा या कुटंुबांची मुल,े सतत उपजीिवकेसाठी 

वसाय बदलणा या पालकांची मुले, बांधकामावर सतत फर तीने जाणारी मजूर कुटंुबांची मुल,े 



प रि थती नस याने भीक मागून गुजराण करणा या पालकांची मुल,े ही मुले शाळा बा   मुलांम ये येतात. 

अशा मुलांना पु हा िश णा या वाहात आण याचे आिण यां या जीवनाला एक उ म दशा दे याचे काम 

महारा ातील अनेक भागातील मु या यापक आिण िश क करत आहते. या कामात महारा ा या अनके 

वा ा-व या ड गर-द या येथे जाऊन पालकांना िश णाचे मह व पटवून दऊेन, यांना आप या मुलांना 

शाळेत पाठिव यास राजी करणारे बालर क ख या अथाने गौरवास पा  आहते. समाजातील 

तळागाळातील येक मूल शाळेत यावे, हा सव शै िणक चळवळ चा उ शे आह े.अजूनही जी मुले शाळा 

बा  आहते, यांना शाळे या मु य वाहात आण याच ेउ  ा  करणे गरजेच ेआह.े 2 िडसबर 2017 

या शासन प रप कानुसार सहा ते चौदा.वष वयोगटातील येक बालकाचे नाव शाळे या पटावर 

न दिवले जाणे, ती मुले िनयिमत शाळेत येणे आिण यानंा दजदार िश ण िमळणे हा ह  यांना ा  झाला 

आह.े शासनामाफत शाळाबा  मुलां या सव णाची सोय केलेली आह े . मा  केवळ सव णाने सम या 

सुटणार नाही, शालेय नेतृ वाने  मूल टकव यासाठी य  केले तर येक मूल शाळेत टकेल येक मूल 

टकवायच ेअसेल तर याच ेिशकणे मह वाचे आह े. मूल िशकत असेल तर त ेशाळेत येतेच,हचे बालर क 

काय माचे हणजेच मुलांना शाळेत आण याचे सू  आह.े एकही मूल िश णापासून विंचत राहणार नाही, 

9 जानवेारी 2017 पासून शाळाबा  मुलांना शाळेत दाखल क न गुणव ापूण िश ण दे यासाठी 

बालर क काय म सु  झाला. पूव  सव वयंसेवी सं था शाळाबा  मुलांसाठी काम करीत आहते अस े

दसत होते , आता मा  आप या काय े ातील मुल शाळेत दाखल हावे हणून काम करणा या िश ण 

व थेतील ना बालर क ह ेसंबोधन दले आह.े या सव बालर कांना यो य िश ण दऊेन यां या 

मदतीने शाळाबा  मुलांना मु य वाहात आणले आह.े असे असतांनाही शाळाबा  मुलां या सम या 

िविभ  व पा या आहते.  मुले शाळाबा  हो याची िविवध कारणे सांिगतली जातात. शाळाबा  

मुलांचा शोध घेऊन यांना िनयिमत शाळेत दाखल क न िनयिमतपणे िशकव यासाठी यांना मदतीची 

गरज आह े . गुणव ापूण िश णा या मा यमातून शालेय वयोगटातील 100% मुल िशकावे आिण गत 

हाव ेयासाठी शालेय नेतृ वाची भूिमका मह वाची असते. िश क हा वगातील सव मुलांसमोर आदश नेता 

असतो . मु या यापक हा शाळेचा आदश नेता असतो. िश क, मु या यापक यां यातील नेतृ व िवकिसत 

कर याची जबाबदारी ेि य अिधका यांची आह.े शालेय शासन व व थापक य जबाबदा या सांभाळून, 

सतत वयं े रत रा न अपेि त बदल घडवणारे शालये नेतृ व अपेि त आह.े यासाठी मुलांचे, तसचे 

समूहाचे मानसशा  समजून घेणे, आव यक तं  कौश य वापरणे, संघ बांधणी करणे व गुणव ा 

सवंधनासाठी कायरत असणे आव यक आह.े यातून शालेय नेतृ व िवकिसत होऊन, येणा या शालेय 

सम या यश वीपणे दरू करणे सोपे होईल. 
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Equity Dept. OOSC SARAL DATA  2018-19

Sr no Region District
Absent Since 

Long Peroid

1 Amravati

Akola 547

Amravati 932

Buldana 1151

Washim 701

Yavatmal 884

Total 4215

2 Aaurangabad

Aurangabad 3422

Beed 2518

Hingoli 1047

Jalna 2063

Parbhani 1834

Total 10884

3 Kolhapur

Kolhapur 1165

Ratnagiri 650

Sangli 1700

Satara 1100

Sindhudurg 178

Total 4793

4 Latur

Latur 1857

Nanded 2928

Osmanabad 835

Total 5620

Equity Dept. OOSC SARAL DATA  2018-19

Sr no Region District
Absent Since 

Long Peroid

5 Mumbai

Mumbai Ii 3414

Mumbai (suburban) 18984

Palghar 4820

Raigarh 2619

Thane 10808

Total 40645

6 Nagpur

Bhandara 167

Chandrapur 519

Gadchiroli 565

Gondiya 295

Nagpur 2337

Wardha 199

Total 4082

7 Nashik

Dhule 3584

Jalgaon 4859

Nandurbar 3187

Nashik 6582

Total 18212

8 Pune

Ahmadnagar 3642

Pune 8146

Solapur 3392

Total 15180

Grand Total 103631  
 

 



मो लू अ ययनाची उ  े - 
1. थलांत रत े ातील शालेय नेतृ वाची भूिमका समजून घेणे. 
2. थलांत रत े ातील यश वी शालेय नतेृ वा या कायाचा अ यास करणे. 
3. थलांत रत े ातयश वीरी या काम कर यासाठी शालेय नेतृ वाचा यो य दिृ कोन िवकिसत हो यास  
    मदत करणे. 
 

थलातं रत े  सकं पना - - 
 थलांत रत े  हणजे असे े  जेथे शाळेतील िव ा याचे यां या पालकांसह उपजीिवकेसाठी 
अ य  काही काळासाठी थलांतर होते.आप या रा यात थलातं रत होणा या िव ा याचे कमी अिधक 

माण सवच िज ांम ये दसून येते. पालकां या अशा थलांतरामुळे िव ा या या िश णात वेळोवेळी 
खंड पड यामुळे असे िव ाथ  शै िणक दृ ा मागे पडतात. यां या िश णात वळेोवेळी पडणारी तुट 
भ न काढ यासाठी िवशेष य ांची गरज असते. थलांत रत होणा या पालकांमुळे िश णापासून वंिचत 
राहणा या िव ा याचे माण खूप मोठे आह.े 
 युने को यासव णानुसार जगभरातील सुमारे 243 दशल  मुले आिण युवक शाळाबा  आहते. ाथिमक 
तरावरील सुमारे 61 दशल  बालके, उ  ाथिमक तरावरील 60 दशल  बालके आिण मा यिमक 
तरावरील 142 दशल  बालके, शाळाबा  अस याची श यता वतवली आह े . थलांतरामुळे मुलां या 

िश णाम ये अडचणी िनमाण होऊन मुले, शाळाबा  हो याची कारणे ामु याने दसून येतात. 20 

नो हबर 1989 रोजी बालह  संिहतेला मा यता िमळाली.193 रा ांसह भारतान ेदखेील बालह  संिहतेस 
मा यता दली, आिण हणूनच 14 ते 20 नो हबर दर यान बालह  स ाह साजरा केला जातो. मुलां या 

ावर खूप चचा होतात, काही तोडग ेिनघतात. पण ह े  सोडिव यात अ ाप पणू�पणे यश िमळालेले 
नाही ह ेवा तव आह.े आजवर शाळाबा  मुलां या िश णावर अनेक उपाय योजना सव िश ा अिभयान, 

रा ीय मा यिमक िश ा अिभयाना या मा यमातून के या गे या. साखर शाळा, भ गा शाळा, पाषाण 
शाळा, खाण शाळा, वीटभ ी शाळा, महा मा फुले हमी क , हगंामी वसितगृह, िनवासी हगंामी वसितगृह, 
असा या योजनांचा वास सु  आह े . बालकांचा मोफत व स या िश णाचा ह  अिधिनयम 2009 

अ वये सहा ते चौदा वयोगटातील सव बालकांना शाळे या मु य वाहात दाखल करणे बंधनकारक 
अस यान,े िश णा या सव पयायी व था बंद करणे म ा  होते. रा यातील शंभर ट े  मुल,े शाळे या 
मु य वाहात आण यासाठी ाथिमक शाळा एक कलोमीटर व उ  ाथिमक शाळा तीन कलोमीटर 
अंतरा या प रसरात बालकानंा उपल ध क न दे यात आली.  शासन प रप के, मागदशक सूचना, िविवध 
कायशाळा , िश ण यातून शाळाबा  मुलांकडे पाह याचा दिृ कोन बदल याचे काम मो ा माणावर 
होत आह.े हणूनच मो ा माणावर थलांतर होऊन कुटंुबे येतात अशी ठकाणे िनि त क न, सात यान े
िश ण िवभागातील यं णेन,े पालकांना भेटून, िश णाचे मह व पटवून ावे यावर भर दे यात येत आह.े  
पालकांचे थलांतर ह ेअनेक मुलांचे शाळाबा  हो यामागचे मह वाचे कारण असते. थलातं रत होणा या 
पालकांमुळे शाळेतील मुले दखेील पालकांसोबत थलांत रत होतात, यामुळे यां या िश णात खंड पडतो. 
ही मुले साहिजकच  इतर मुलां या तुलनते अ यासात मागे पडतात आिण कालांतराने शाळाबा   
हो याची दाट श यता असते. दवस दवस िनसगाचा समतोल िबघडत चाल याने शेतीवर अवलबंनू 
असले या शेत मजुरां या हाताला काम नाही,प रणामी उपजीिवकेसाठी यानंा सतत . थलांतर कराव े
लागते.अथाजनातील अिनि ततेमुळे कुटंुब सोबत असते यामुळे मुलां या िश णात खंड पडतो. ऊस 
तोडी,वीट भ ी ही कामे साधारण  नो हबर ते माच मिह यापयत चालतात. या वसायातील कुटंुबांची 
मुले यादर यान शाळेत येत नाहीत.अ य वसायातील, फर तीवरील कुटंुबातील मुले अिनि त 
काळासाठी सतत गावाबाहरे, प रणामी शाळेबाहरे असतात. िश ण ह  काय ानुसार  शाळाबा  याचा 
अथ शाळेत न जाणारी बालके कवा यांनी  शाळेत वशे घेतला नाही कवा यांनी वेश घेऊन ाथिमक 
िश ण पूण केलेले नाही, अशी 6 ते 14 वष वयोगटातील बालके. यात30 दवसांपे ा अिधक काळ 
सात यान ेअनुपि थत राहणा या ाथिमक शाळेतील िव ा याचा समावेश होतो. अशा अिनयिमत मुलांच े
दोन कार करता यतेील, एक- जे िनयिमत हजर राहत नाहीतपरंतु शाळे या गावात राहतात .दसुरी – जी 
मुले शाळेत अिनयिमत असतात आिण रोजंदारीसाठी कुटंुबासह थलांत रत  होतात. थलांतराचे ठकाण 



रा यात कवा रा याबाहरे असू शकते. अशी मुले बरेचदा शाळाबा  होऊन िश णापासून दरू जातात.अशा 
शाळाबा  मुलांना शाळे या मु य वाहात टकवून ठेवणे ह ेशाळासाठी आ हान आह.े शाळाबा  मुलांचे 
िश ण हाभेडसावणारा  आह.े िश ण ह  कायदा अि त वात आ यानतंर रा यात मो ा माणावर 
शाळाबा  मुलेशाळेत दाखल होऊ लागली. याचबरोबर गे या काही वषात रा यात महारा  शै िणक 
संशोधन व िश ण प रषदे या समता िवभागांतगत सु  झाले या बालर क काय माने चळवळीचे प 
धारण केले आह.े या चळवळीमुळे अनेक बालके शाळेत वेिशत झाली. शाळाबा  मुलानंा कोण या वगात 
दाखल करायच,े यांचे िश ण कसे पूण करायचे, कोणी, कधी,काय, िशकवायचे या सव ांना िश ण ह  
काय ाने उ रे दली आहते. यामुळे कलम चार अ वये वयानु प वेश अंतगत मुलाचे वय ल ात घेऊन 
शाळेत दाखल केले जाते आिण याचा अ यास म पूण क न घे याची सोय केलेली आह.े अशामुलां या 
िशक यासाठीचे आिण िश कांनी िशकव यासाठीचे  संदभ य सािह य उपल ध आह.े मा  तरी दखेील अशा 
थलांत रत े ात काम करणे शालेय नेतृ वासाठी एक मोठे आ हान असते. 
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थलातंरीत े ातील शालये नतेृ वासमोरील आ हान े– 

येक ला वतः या व कुटंुबा या उपजीिवकेच ेसाधन ा  होणे ही सवात मह वाची गरज वाटते. 
थलांत रत े ात उपजीिवकेसाठी सतत फर तीवर असणा या पालकां या मुलांना मा  सतत 
थलांतरामुळे िश णातील सात यात अडथळे येताना दसतात. थलांतरामुळे, पालकां या अना थेमळेु 

आिण िश ण िवषयक अ ानामुळे, िविवध सुिवधां या अभावामुळे शालेय नतेृ व, िव ाथ , पालक आिण 
समाज यां यातील शै िणक आंतर या ब याचदा यश वी होत नाही अशा वेळी शालेय नेतृ वाला अपेि त 
शै िणक यश ा  करणे ह ेमोठे आ हान ठरते. थलांत रत े ात शालेय नेतृ वापुढे अनेक आ हाने आहते. 
ते पुढील माणे,   

१. िव ा याशी सबंिंधत आ हान े -- . 
• थलांत रत े ातील मुलाचंी बोली भाषा ब याचदा शालेय नेतृ वाला अवगत नसते. 

यामुळे िव ा याशी आंतर या करतानंा अडथळे येतात. सवंाद या अपयशी ठर यान े
मूल समजून घे यासाठी मुलाचंी भाषा िशकणे ह ेशालेय नतेृ वासमोर एक आ हान असते. 

• सतत या थलांतरामुळे िव ा याची उपि थती अिनयिमत असते. यांना शाळेत टकिवणे, 
शाळेची गोडी लावणे ह ेएक आ हान असते. 

• सतत या अनुपि थतीमुळे िवषय िनहाय अपेि त अ ययन िन प ीची पूतता कर याच े
नेतृ वापुढे आ हान असते. 

• थलांत रत े ातपुरेशा संधी अभावी आज या पधा मक युगात आव यक असललेे पूरक 
वातावरण िनमाण करणे व टकिवणे ह ेशालेय नेतृ वाला एक आ हान असते. 

२.िश काशी सबंिंधत आ हान े -- . 
• थलांत रत े ात काम कर याची ब याच िश कांची मानिसकता नसते. यामुळे शालेय 

नेतृ वाला आप या सहका यांचे अपेि त सहकाय िमळत नाही. यांची मानिसकता 
बदलवनू यांना सतत काय वण ठेव यासाठी ेरणा दणेे, ह े शालेय नेतृ वासाठी मोठे 
आ हान असते. 

• थलांत रत े ात ब सं य िश क मु यालयी राहत नाहीत. यासाठी स  करणे 
ब याचदा श य होत नाही. दररोज जा ये करतांना ववेळेचे बंधन पाळताना 
ताणतणाविनमाण होतो.अिनयिमत िव ा या या पालकभेटी पालकां या सोयी या वेळेत 
घेणे आव यक असनूही यामुळे दलु  होते. हशेालेय नेतृ वापुढेएक आ हान असते. 

३. पालकाशंी सबंिंधत आ हान े -- 
• थािनक पातळीवर पुरेशा माणात रोजगार उपल ध होतनस यामुळे,उपजीिवकेसाठी 

पालकांचे आप या पा यांसह थलांतर होत असते. यामुळे शाळेत िव ा याची सततची 
अनुपि थती दसून येत.े अशा ि थतीत पालकांचे मलुां या िश णाबाबत बोधनक न 
मुलांना शाळेत टकवून ठेवणे ह ेएक आ हान असते. 

• िश णाबाबतचे अ ान व अना था यामुळे पालक मुलां या घर या अ यासाकड ेल  दते 
नाहीत. यामुळे अशी मुले अ यासात मागे पडतानंा दसतात. यानंा इतर मुलां या सोबत 
पुढे घेवून जाणे ह ेशालेय नतेृ वापुढील एक आ हान असत.े 

४.समाजाशी सबंिंधत आ हान े -- 
• थलांत रत े ात वारंवार होणा या थलांतरामुळे समाजाचा सहभाग शालेय उप मात 

िमळिवणे, शाळा िवकासासाठी आव यक मदत िमळिवणे श य होत नाही. 
• थलांत रत े ात ब याचदा समाजातील अिन  ढी, परंपरांचा पगडा, अंध ा, 

सनाधीनता, तसेच शै िणक उदासीनता, कजबाजारीपणा आढळून येतो. अशा ठकाणी 
लोकांकडून शाळेला अपेि त सहकाय िमळत नाही. िव ा या या शै िणक गतीसाठी 
शाळा व समाज यानंी एकि त य  करणे आव यक असते. मा जेथे िश कांना गावाचा 
आधार वाटत नाही अशा ठकाणी शालेय नेतृ वाला गुणव ापूण काम करणे ह ेएक आ हान 
असते. 



थलातं रत े ातील यश वी शालये नतेृ वाचा अ यास – 

शालेय नेतृ वाला थलांत रत े ात काम करतांना अनेक अडचण ना सामोरे जाव े
लागते. अशा ितकूल प रि थतीतही आप यानेतृ वाचा यथायो य वापर करत काही 
मु या यापक व िश क आपली शाळा यशोिशखरावर घवेून जा यात यश वी होताना दसनू 
येतात. महारा ातील थलांत रत े ात काम करणा या अशा यश वी शालेय नेतृ वाची 
यशोगाथा आपण अ यासणार आहोत. अनके अडथळे पार पाडत यांनी केललेा वास 
खरोखरच ेरणादायी आह.े यातून ेरणा घवेून आपणही आपले नेतृ व िवकिसत क न आपली 
शाळा गतीपथावर घवेून जा यास कृती वण हाल ही अपे ा आह े

मु या यापक यशोगाथा – 

मु या यापकाच ेनाव – ी जगदीश ीकृ ण कुडे  

शाळा- िज हा प रषद ाथिमक शाळा ीराम ताडंा,तालकुा- मंठा, िज हा- जालना  
 

ी जगदीश कुडे सर शाळेत जू झाले ते हा शाळेची पटसं या २३ होती.गावाची लोकसं या ४५० 
होती,१००% बंजारा व तीचे गाव होते. दस या नतंर सवच मुले पालकासंोबत ऊसतोडीला गेली,सरानंी 
भरपूर य  केले,पालकांशी संवाद साधला-आमची मुले कुणा या भरवशावर ठेवणार ? या ाने यांना 
िन र केले.काही मुलां या घरचे वृ  आजी-आजोबा गावातच होते.मा  पा याचा गंभीर दु काळ,आिण 
मुलांचे पालन पोषण वृ  ना श य नाही,असे पालकांनी सांिगतले.शाळेत गे यानंतर िशक यासाठी 
मुलेच नाहीत, याचे सरानंा फारवाईट वाटलेआिण या सम येवर तोडगा काढणे अ याव यक आह,ेह ेठरवनू 
आप याकामाचेसरांनी  िनयोजन केले. 
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 सव थम कुडे सर गावाची,पालकांची,मुलांची बंजारा भाषा िशकले. यातूनच सवंाद साध याचे 
कौश य सरांनी ा  केले. यानंतर परत पालकांशी संवाद साधून मुलांचे थलातंर थांबिव याचा य  
केला,मा  यावेळीही मुले पालकांसोबत थलांतरीत झालीच. यानंतर सरानंी गावात कोण थलांत रत 
झाले नाही,याचे सव ण केले, यांची घर िनहाय यादी बनवलीआिण दररोज दपुारी शालेय पोषण आहार-
िखचडीचे ताट येक वृ ा या घरात पाठिवले.सतत यां या सोबत सवंाद, यां या कृतीची 
आ थवेाईकपणे चौकशी सु  केली.खूप आजारी असले या वृ ाना गो या,मलम पुरिव याचे काम 
केले.यातूनच कुडे सरांसोबत गावात या वृ ांचे ेह बंध जुळायला सु वात झाली.या सव गो ी ऊसतोडीच े
पालक मुलांसह गावात परत येईपयत सु  हो या.पालक यावेळी गावात दाखल झालेआिण यांना या सव 
बाब ची मािहती िमळाली,ते हा यांना सराचंा आदर वाटायला लागलाआिण िव ास वाढला. 
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 कुडे सरांनी तािवत थलातं रत पालकाचंी यादी जून  मिह यात तयार केली. जुलै मिह यात ऊस 
तोडीस जाणारे पालक, याचंे  ठेकेदार हणजेच मुकादम यांचा मेळावा घेऊन,संपूण या समजून 
घेतली,पालक नेमके कोणकोण या ठकाणी उस तोडीस जाणार हा तपशील ,संबंिधत पालक, यांचे ठेकेदार 
यां या मोबाईल नबंरचे  संकलन केले. यानंतर २ पालक मेळावे घेऊन िश ण मह वाचे आह,ेमुले 
िश णापासून वंिचत रािहली तर मुलांना कोण या अडचणी येतील ह ेसांिगतल.े थलांतरा या दवशी सव 
मुलांना आप या आजी आजोबांसोबत ठेवावे याचा आ ह  धरला व िव ा याची पूण जबाबदारी घतेली,या 

य ानंतर पाच मुलांना गावात थाबंिव यात सर यश वी झाले. यानंतर दररोज या मुलांकडे ल  
दणेे, यां या पालकांशी दवसातून २ वेळा मोबाईलवर संपक क न देणे, यां या िशक यावर ल  दणेे ,या 
कामास सरांनी ाधा य दले. यानंतर पालक जे हा परतले ते हा मुलांचे िशकणे, पा न सरांचे यानंी 
आभार मानले. अशा कारे गावात िश णाबाबत ,शाळेबाबत,सकारा मक वातावरण िनमाण कर यास 
सु वात झाली आिण पुढ या वष  शाळेतील १००% िव ा याचे थलांतर थाबंले. 
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 केवळ थलांतर थाबंिव यात सर यश वी झाले नाही,तर आणखी शै िणक बाबीवर सरांनी काम 
केले, यात शाळेत सु वातीला सातवी पास केवळ एक मुलगी होती,बाक या मुल ची लगेच ल  लावल े
जात अस,ेनाहीतर मोठी झाली हणून शाळेत पाठवल ेजात नस.ेसतत पालक संपक,माता मेळावे यातून 
मुल या िश णाबाबत सरानंी बोधन केले.यावष  गावातील ४० माता ,४० मलु चा स कार सरानंी 
केला,आज गावात १२ वी आधी शाळा सोडलेली एकही मुलगी नाही, कमान १२ वी पास मुली गावात 
आहते. 

स ि थतीतशाळेतगट अ ययन, रचनावादी अ ययन सु  आह.ेमुले शाळेतच जा त वेळ रमतात. 
झाडाखालीबरेचदा िशकणे सु  असते,सवात मह वाचे हणजे,पालकांचेही थलांतर रोख यात कुडे सर 
यश वी झाले, यात वयंसवेी सं थाचंे सहकाय घेऊन पु ष व ि या यां यासाठी रोजगार साधने गावातच 



उपल ध झाली, यात शेती औजारे,शेतीकामअनुदान,फळबागा बंधारे,कु कुट पालन,शेळीपालन, मोबाईल 
रपे रग, कराणादकुान, ह े वसाय उपल ध झाले.६ बचत गट आिण १५० मिहला,पु ष यात सहभागी 

आहते. 
ह ेकरताना शाळािस ी या शाळा वयं  मू यमापनात शाळेची ेणी ब व नअ पयत ने यात सर यश वी 
झाले. आज शाळेची पटसं या १४५ असून २५ मुले गावातली,तर १२० मुले जवळपास या गावातली 
आहते. ही मुले १० गा ांमधून शाळेत येतात.दरवष  शाळेत वषातून २ वेळा गावातील लोक ितिनधी, 
अंगणवाडीताई,शालेय पोषण आहार मदतनीस,डॉ टर,प रचा रका, ामसवेक,गा ांचे ाय हर या 
सवाचा स मान  शाळेतील काय मात केला जातो.शालेय व थापन सिमतीचे उ म सहकाय शाळेला 
असून,शाळेत एक स लागार सिमती थापन केललेी आह.ेयात वय कर लोकांचा समावेश असून,शालेय 

व थापन सिमतीमाफत िनणय घे यापूव  या स लागार सिमतीचा स ला घतेला जातो. 
अशा कारे, थलांत रत मुलां या िश णात या अडचणी सोडिव यात कुडे सर यश वी ठरले. यासोबत 
मुल चे िश ण, ानरचनावादी िश ण या, शालेय व थापन सिमती, स लागार सिमती 
कामकाज,पालक समाज सहभाग,पालक थलांतर थांबवणे, िव ाथ  पट सं येत वाढ,उपि थतीत वाढ, 
दजदार गुणव ापूण िश ण, यातून शाळेला यश िमळवनू दऊेन शालेय नेतृ व िस  करणा या ी जगदीश 
कुडे सर यांच ेकाय िनि तच ेरणादायी आह.े 

 

•Ö´ÖÔ−Öß ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¿Öî�Ö×�Ö�ú ™üß´Ö−Öê ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ,ÁÖß¸üÖ´Ö ŸÖÖÓ›üÖ, ŸÖÖ.´ÖÓšüÖ, ×•Ö.•ÖÖ»Ö−ÖÖ µÖê£Öê ³Öê™ü 
‘Öê‰ú−Ö ²ÖÖ»Ö¸ü�Ö�ú �úÖ´ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´Öã�µÖÖ¬µÖÖ¯Ö�úÖÓ¿Öß �êú»Öê»Öß “Ö“ÖÖÔ 

चतना मक  – 

१. थलांत रत होणा या िव ा याबाबत कुडे सरानंा आले या सम यांची यादी करा. 
२.या सम या दरू कर यासाठी कुडे सरांनी कोणकोण या नेतृ व कौश यांचा वापर केला ? 

३.कुडे सरां या यशोगाथेबाबत तुमचा थोड यात अिभ ाय िलहा. 
४. थलांत रत े ातील शाळांम ये कोण या नेतृ व कौश यांची गरज आह ेअसे आपणास वाटते. 
५. थलांत रत े ात काम कर याची संधी तु हाला ा  झाली तर तुम या कामाच े व प कसे असेल, 
   थोड यात िलहा. 
 

 
 
 



िवचार क या,चचा क या - 
१. एका गावात  दसु या या शेतात जाऊन शेत मजुरी करणारी १२ कुटंुब आहते,िनसगान ेसाथ दली 

नाही तर शेत मजुरी साठी काम िमळत नाही, अशा वेळी,ह े पालक आपली मुले व कुटंुबासह 
वषातनू २ ते ३ वेळा काही मिह यांसाठी बाजू या रा यात बांधकाम मजुरीसाठी जातात,या 
काळात मुले पालकांसोबत अस याने शाळेत उपि थत नसतात.मुले वषातून २ ते ३ मिहनेच 

शाळेत उपि थत असतात, यामुळे यां या वाचन लेखनात सु ा अडचणी दसनू येतात. या शाळेत 
बदलीने जूझा यास आपण काय कराल ?  

२. एका व तीवरील १७ ते २० पालक दरवष  दवाळीनंतर कुटंुब व मुलांसह उस तोडीसाठी ५ ते ६ 
मिहने िजथे काम िमळेल या िज ात थलांत रत होतात. थलांत रतहोणा या मुलां या 
िश णातील सात य टकून राहावे, या दृ ीने आपण मु या यापक हणून कोणते उपाय योजाल ?  
 

शाळा िवकास आराखडा िनयोजन – 

 आपण कायरत असले या शाळेची स ि थती ल ात घेवून शाळे या सवागीण िवकासासाठी एक 
वषाचाशाळा िवकास आराखडा तयार करा. 
 

थलांत रत े ात काम करीत असताना असहेी करता यईेल - 
महारा ात उपजीिवकेसाठी पालकांचे मुलांसह थलातंर मो ा माणात दसून येते. यातुन 
शाळांमधील िश क,िव ाथ ,मु या यापक यांना अनेक अडचणी येतात,या अडचण वर मात 
कर यासाठी असेही करता यईेल.  
१.शाळेतील यके मुलाची वैयि क,कौटंुिबक मािहती रिज टर म ये  न द करावी. 
२. थलांतर होणारे व थलातंर न होणारे िव ाथ  अस ेवग करण करावे. 
३. थलांत रत होणा या मुलां या थलांतरा बाबत शालये व थापन  सिमतीस अवगत करावे. 
४. थलांतर रोख यासाठी गहृ भेट चे आयोजन करावे. 
५. गृहभेटी नतंर  माता पालक मेळावे,पालक मेळावे याचं ेमिह यात कमान २ वेळा आयोजन  
    कराव.े 
६.िव ा याची थािनक बोलीभाषा येक िश क व मु या यापक यांनी अवगत क न, या   
   भाषेत ाम थांशी, पालकांशी सवंाद साधावा. 
७. मनोरंजक, रचनावादी, गटात,सािह याचा वापर क न अ ययन या यश वी करावी. 
८. पधा परी ा,इतर कला कौश य,यात ािव य संपादन करणा या मुलांचा,पालकाचंा स कार  
    करावा. 
९. शालेय व थापन सिमती,सामािजक सं था,पालक,नाग रक,गावातील शासक य मुख, 
    कमचारी,यांचे,सबंंध सहकायाचे असावेत. 
१०. येक िव ा याला येक िवषयातील कमान मता ा  हा ात,यासाठी मूलिनहाय 

     गुणव ा सुधार काय माचे िनयोजन व अंमलबजावणी शाळेने करावी. 

       
                  ´ÖÖŸÖÖ ¯ÖÖ»Ö�ú ´ÖêôûÖ¾Öê                                            ¯ÖÏŸµÖ�Ö ÷ÖéÆü³Öê™üß 

 

 



थलातं रत े ातील िव ा यासाठी शासना या िविवध योजना- 
 

१.२६ ऑ टोबर २०१८ या महारा  ाथिमक िश ण प रषद मंुबई प रप काअ वये 
थलांत रत िव ा याना िश ण हमी काड उपल ध क न दले जाते, यामुळे या िव ा या या 

िश णाचा ह  अबािधत राहतो. 
२. थलांत रत बालकां या शोधासाठी िनयिमतपणे सव णाची शासन तराव न सोय केलेली 
आह.े 
३.सरल णालीत शाळाबा  मुलांची संकेत थळावर drop box  म ये मािहती उपल ध क न 
दली जाते. 

४. थलांत रत होणा या िव ा यासाठी शासनामाफतगाव पातळीवर हगंामी वसितगृह 
योजनेअंतगत सोय कर यात येते. 
 

¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú ¬ÖÖȩ̂ ü�Ö 2020 “µÖÖ †−ÖãÂÖÓ÷ÖÖ−Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ−Öê �êú»Öê»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü - 
 

¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¬ÖÖê¸ü�Ö 2020 “ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ ü̧ßŸÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ¿ÖÖ»ÖêµÖ 

×¿Ö�Ö�ÖÖ“µÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ˆ×§üÂ™üÖÓ¯Öî�úß �ÖÖ»Öß»Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ˆ×§üÂ™üê ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ.  

1.ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ¾ÖîÛÀ¾Ö�ú ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ ×™ü�ú¾Öæ−Ö šêü¾Ö�Öê -  

ÃÖ−Ö 2030 ¯ÖµÖÕŸÖ 3-18 ¾ÖµÖÖê÷Ö™üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖê±úŸÖ ¾Ö ÃÖŒŸÖß“µÖÖ ¤ü•Öì¤üÖ¸ü ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´Öôû¾Öæ−Ö 

×¿Ö�Ö�ÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö ‘Öê�Öê. 

• ÃÖ−Ö 2030 ¯ÖµÖÕŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ¿ÖÖ»ÖêµÖ¯Öæ¾ÖÔ �úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖê ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ×¿Ö�Ö�ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ 

100 % ÷ÖÏÖòÃÖ ‹−Ö¸üÖê»Ö´Öë™ü ÃÖÖ¬µÖ �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. 

• ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ³Ö¸üŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ�µÖêŸÖ ¾ÖÖœü �ú¸ü�Öê, •µÖÖ ×šü�úÖ�Öß ¿ÖÖ»ÖêµÖ ÃÖê¾ÖÖ †Ö•Ö¾Ö¸ü ¤êüŸÖÖ †Ö»Öê»Öß −ÖÖÆüß 

Ø�ú¾ÖÖ �ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖ�ÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü †¿ÖÖ ×šü�úÖ�Öß −Ö¾Öß−Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×¾Ö�ú×ÃÖŸÖ �ú¸ü�Öê, †Ö×�Ö ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß 

×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´Öã»ÖàÃÖÖšüß, ÃÖÓ¯Öæ�ÖÔ ÃÖã¸ü�Öê“Öß Æü´Öß ¤êü‰ú−Ö ¿ÖÖôêûŸÖ µÖê-•ÖÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¤üôû�Ö¾Öôû�Ö ÃÖê¾ÖÖ ¾Ö 

¾ÖÃÖ×ŸÖ÷ÖéÆüÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖ�êú−ÖãÃÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �ú¹ý−Ö ¤êü�Öê, †¿ÖÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖÓ´Ö¬Öæ−Ö ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“Öß ¤ü¸üß �ú´Öß 

�ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ−ÖÃÖ †ÖÆêü. 

• ¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ¾Ö †¬µÖµÖ−ÖÖ“µÖÖ ×−ÖÂ¯Ö¢Öß“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘Öê�Öê, ŸÖÃÖê“Ö 

×¿Ö�Ö�ú, ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Ö�ú ¾Ö Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Ö�ú µÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¿ÖÖôêûŸÖæ−Ö ÷ÖôûŸÖß ÆüÖê�ÖÖ·µÖÖ ¾Ö ¿ÖÖôêûŸÖ −Ö µÖê�ÖÖ·µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ 

ÃÖÓ�µÖê¾Ö¸ü ¯ÖÖôûŸÖ šêü¾Ö�Öê †Ö×�Ö ¿ÖÖôêû²ÖÖÆêü ü̧ß»Ö ¯ÖÖî÷ÖÓ›üÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß �úÖµÖÔ�Îú´Ö ¸üÖ²Ö¾Öæ−Ö ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ 

×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö ¾Ö †¬µÖµÖ−Ö ¾ÖÖœü×¾Ö»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. †Öî¯Ö“ÖÖ×¸ü�ú ¾Ö †−ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸ü�ú ¿Öî�Ö×�Ö�ú ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ́ Ö¬Öæ−Ö 

†¬µÖµÖ−ÖÖ“Öê ¾Öê÷Ö¾Öê÷Öôêû ´ÖÖ÷ÖÔ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �ú¹ý−Ö ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖß»Ö †Ö×�Ö ÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö �Öã»Öê ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿Ö�Ö�Ö (†Öê¯Ö−Ö 

Ã�æúØ»Ö÷Ö) ¾Ö ¤æü¸ü¾Ö¹ý−Ö ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿Ö�Ö�Ö (×›üÃ™ü−ÃÖ Ã�æúØ»Ö÷Ö) ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü�µÖÖ“Öß ÃÖÖ¬Ö−Öê µÖÖÓ“Öê ÃÖ²Ö»Öß�ú¸ü�Ö 

�ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. 

• •Ö¸ü †Ö¸üÖê÷µÖ×¾ÖÂÖµÖ�ú �úÖ¸ü�ÖÖÃŸÖ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá ¿ÖÖôêûŸÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ü̧ÖÆæ ¿Ö�úŸÖ −ÖÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ−Öß Ÿ¾Ö×¸üŸÖ ¿ÖÖôêûŸÖ 

¹ý•Öæ ÆüÖê�µÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÃÖ»Öê»µÖÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¿ÖÖôêûŸÖ †Ö¸üÖê÷µÖÃÖê¾Ö�úÖÓ“Öß 

−Öê´Ö�Öæ�ú �ú¸ü�Öê, ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×¾ÖªÖ£Öá, ¯ÖÖ»Ö�ú ¾Ö ¾µÖÖ¯Ö�ú ¯ÖÏ´ÖÖ�ÖÖ¾Ö ü̧ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê •Ö−Ö•ÖÖ÷ÖéŸÖß �ú¸ü�Öê †Ö×�Ö 

ŸµÖÖÓ−ÖÖ µÖÖê÷µÖ †Ö¸üÖê÷µÖ ÃÖê¾ÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ̄ Ö�Ôú �ú¹ý−Ö ¤êü�Öê µÖÖ ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. 

 



 2.¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ¾µÖÖÃÖÓ÷Öß, ˆŸÃ±æúŸÖÔ, ˆ““Ö×¿Ö×�ÖŸÖ, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖ�ú¥üÂ™ü¶Ö    
     ¯ÖÏ×¿Ö×�ÖŸÖ ×¿Ö�Ö�úÖÓ�ú›æü−Ö ×¿Ö�ú×¾Ö»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö, µÖÖ“Öß ¤ü�ÖŸÖÖ ‘Öê�Öê - 

• ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×¿Ö�Ö�úÖÓ“Öß ×−ÖµÖãŒŸÖß ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö�ú ×¿Ö�Ö�ú †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ �ú›ü�ú 

¾Ö ×−ÖµÖ´Ö²Ö¬¤ü ¯ÖÏ×�ÎúµÖêŸÖæ−Ö �êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. 

• †¿ÖÖ ×−Ö¾Ö›üß¤ü̧ ü´µÖÖ−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ́ Ö¬µÖê ¾Öî×¾Ö¬µÖ ¸üÖ�Ö�µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ Ã£ÖÖ×−Ö�ú ×¿Ö�Ö�úÖÓ−ÖÖ ¾Ö Ã£ÖÖ×−Ö�ú ³ÖÖÂÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖãŸ¾Ö 

†ÃÖ�ÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ ¤êü�µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.  

• ×¿Ö�Ö�úÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“Öê ÃÖã»Ö³Öß�ú¸ü�Ö ÆüÖê�µÖÖÃŸÖ¾Ö †¯Öê×�ÖŸÖ ×¾ÖªÖ£Öá -  ×¿Ö�Ö�ú ÷Öã�ÖÖê¢Ö¸üÖÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö ¯Öã̧ êü¿ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ 

ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ (‡−±ÏúÖÃ™ÒüŒ“Ö¸ü) ¾Ö †¬µÖµÖ−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯Öã¸ü×¾Ö»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£Öá µÖÖê÷µÖ †¬µÖµÖ−Ö  �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ �úß 

−ÖÖÆüß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¿Ö�Ö�úÖÓ−ÖÖ �ÖÖŸÖ¸ü•Ö´ÖÖ �ú¸üŸÖÖ µÖÖ¾Öß ´Æü�Öæ−Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü ¤üÖêÂÖ×−Ö¾ÖÖ¸ü�ú �úÖµÖÔ�Îú´Ö (×¸ǘ Öê×›ü†»Ö 

¯ÖÏÖê÷ÖÏò´ÃÖ) ×−Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.  

 

3.ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ †¬µÖµÖ−ÖÖ“µÖÖ ¾Ö ˆŸ�úÂÖÖÔ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ¾µÖÖŸÖ †Ö×�Ö ÃÖ−Ö 2030 ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¾ÖÔ Ø»Ö÷ÖÖ“µÖÖ ¾Ö  
   ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¾Ö÷ÖÔ¾ÖÖ¸üß“µÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷ÖÖ´Ö¬µÖê ¾Ö †¬µÖµÖ−ÖÖ“µÖÖ ×−ÖÂ¯Ö¢Öß´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ †ÃÖÖ¾Öß µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ‹�ú ÃÖ¾ÖÔ  
   ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö�ú ¾Ö −µÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¯ÖÏ�ÖÖ»Öß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö�Ö�Öê -  

• �ú´Öß ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ÷Ö™üÖÓ´Ö¬Öß»Ö Ø�ú¾ÖÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÏÖ¸Óü×³Ö�ú ²ÖÖ»µÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö, 

¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖÖ�Ö¸üŸÖÖ ¾Ö †Ó�ú–ÖÖ−Ö, ¿ÖÖ»ÖêµÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ, ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¾Ö ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ×−Ö÷Ö×›üŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ 

¬ÖÖê¸ü�ÖÖŸÖß»Ö �éúŸÖà�ú›êü ×¾Ö¿ÖêÂÖ »Ö�Ö ¾Ö ÃÖÖÆüÖµµÖ ¯Öã¸ü×¾Ö»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. 

• ¤êü¿Ö³Ö¸üÖŸÖæ−Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¿Ö�Ö�Ö —ÖÖê−ÃÖ ˆ³ÖÖ¸ü�µÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. ŸµÖÖÃÖÖšüß �ëú¦ü ¿ÖÖÃÖ−Ö †ÖÙ£Ö�ú 

ÃÖÖÆüÖµµÖ �ú ȩ̂ü»Ö.  

• ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ÷Ö™üÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢µÖÖ, ÃÖÖ¬Ö−Öê ¾Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×¾Ö�ú×ÃÖŸÖ �êú»µÖÖ •ÖÖŸÖß»Ö.  

• ¿ÖÆü̧ üß ³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö ÷Ö ü̧ß²Ö �ãú™ãÓü²ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ µÖÖê÷µÖ •Öß¾Ö−Ö´ÖÖ−Ö ×´ÖôûÖ¾Öê, µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¯ÖÏ¤üÖ−Ö 

�ú¸ü�Öê, ×¤ü¾µÖÖÓ÷Ö ŸÖÃÖê“Ö ŸÖéŸÖßµÖ¯ÖÓ£Öß ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¯ÖÏ¤üÖ−Ö �ú¸ü�Öê, µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ 

ÃŸÖ¸üÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖê ‡µÖ¢ÖÖ ²ÖÖ¸üÖ¾Öß¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ´Öã�µÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ¾Ö¸ü ×−Ö¸ÓüŸÖ¸ü ¾Ö †Ö�Ö�Öß ˆ´Öê¤üß−Öê »Ö�Ö �ëú×¦üŸÖ 

�ú¸ü�Öê, µÖÖ ²ÖÖ²Öß ÃÖ¤ü¸ü ¬ÖÖê¸ü�ÖÖ“Öß šüôû�ú ˆ×§üÂ™êü †ÖÆêüŸÖ. 

 

थलातं रत ÆüÖê�ÖÖ·µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú ¬ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ´Ö¬µÖê (NEP-2020) ×−Ö¤ìü×¿ÖŸÖ �êú»Öê»µÖÖ 
×¿Ö±úÖ¸üÃÖß:  

• ¯ÖÏŸµÖê�ú ´Öã»Ö ¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘Öê‡Ô»Ö ¾Ö ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ¯Ö�Öê ¿ÖÖôêûŸÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüß»Ö, µÖÖ“Öß �ÖÖ¡Öß �ú¸ü�Öê Æêü ¿ÖÖ»ÖêµÖ 

×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ˆ×§üÂ™ü †ÖÆêü.  

• ÃÖ−Ö 2017-18 ´Ö¬µÖê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ −µÖÖ¤ü¿ÖÔ ÃÖ¾Öì�Ö�Ö ÃÖÓ‘Ö™ü−Ö (National Sample Survey 

Organization) “µÖÖ 75 ¾µÖÖ ÃÖ¾Öì�Ö�ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü 6 ŸÖê 17 ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖÖê÷Ö™üÖŸÖß»Ö ¿ÖÖôûÖ²ÖÖÊ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ 

3.22 �úÖê™üß †ÖÆêü. µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ »Ö¾Ö�ú¸ü ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ †Ö�Ö�Öê Æüß ¤êü¿ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÖì““Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�úŸÖÖ †ÖÆêü.  

• ´Öã»ÖàÃÖÖšüß ¿ÖÖôêû¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö�µÖÖ“Öß ÃÖã¸ü×�ÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Ø�ú¾ÖÖ ¾ÖÃÖŸÖß÷ÖéÆÖÓ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ �êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. −ÖÖ÷Ö¸üß 

ÃÖÓÃ£ÖÖ“µÖÖ ÃÖÆü�úÖµÖÖÔ−Öê ¯ÖµÖÖÔµÖß †Ö×�Ö −ÖÖ×¾Ö�µÖ¯Öæ�ÖÔ ×¿Ö�Ö�Ö �ëú¦êü ÃÖã¹ý �êú»Öê •ÖÖŸÖß»Ö. •µÖÖ«üÖ ȩ̂ü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ× ü̧ŸÖ 

´Ö•Öæ ü̧ÖÓ“Öß ´Öã»Öê †Ö×�Ö ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖóµÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖÓ´Öãôêû ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»Öê»Öß ´Öã»Öê µÖÖÓ−ÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“µÖÖ ´Öã�µÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ ¯Öã−ÆüÖ 

†Ö�ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.   



• ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ •µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ¿ÖÖôêû´Ö¬µÖê ×¿Ö�Ö�Ö ‘Öê�Öê ¿ÖŒµÖ −ÖÖÆüß †¿ÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´ÖãŒŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö 

¿ÖÖôûÖ (National Institute of Open Schooling ) †Ö×�Ö ¸üÖ•µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖãŒŸÖ ¿ÖÖôûÖ µÖÖ«üÖ¸êü ÃÖã¹ý 

†ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖãŒŸÖ †Ö×�Ö ¤æü¸üÃ£Ö ×¿Ö�Ö�Ö �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÓ“Öê ×¾ÖÃŸÖÖ ü̧ß�ú¸ü�Ö †Ö×�Ö ¥üœüßü�ú ü̧�Ö �êú»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.  

• ÃÖ´Ö÷ÖÏ ×¿Ö�ÖÖ †×³ÖµÖÖ−Ö †Ö×�Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ †×¬Ö�úÖ¸ü †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö µÖÖ“µÖÖ †Ó́ Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö�ÖßŸÖæ−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ 

¯ÖÏ×¿Ö×�ÖŸÖ †Ö×�Ö ¯ÖÖ¡Ö ÃÖ´ÖÖ×•Ö�ú �úÖµÖÔ�úŸÖì ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ŸÖµÖÖ¸ü �êú»Öê»µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö ŸÖÓ¡ÖÖ«üÖ ȩ̂ü ¿ÖÖôûÖÓ¿Öß •ÖÖê›ü»Öê 

•ÖÖŸÖß»Ö. ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ³ÖÖî×ŸÖ�ú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ †Ö×�Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö ¾ÖÖœü»µÖÖ−ÖÓŸÖ ü̧ ×¾ÖªÖ£Öá 

×™ü�ú�µÖÖÃÖÖšüß ÷Öã�Ö¾Ö¢ÖÖ ÆüÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ�ÖÔ ‘Ö™ü�ú †ÃÖê»Ö. ŸµÖÖÃÖÖšüß ÷ÖôûŸÖß •ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ �Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê Ã£ÖÖ×−Ö�ú 

³ÖÖÂÖê“Öê –ÖÖ−Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¿Ö�Ö�úÖ“Öß ×−ÖµÖãŒŸÖß �êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. 

• ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¾Ö †ÖÙ£Ö�ú ¥üÂ™ü¶Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê †−Öê�ú ´ÖÖ÷ÖÔ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖß»Ö.  

• ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¿ÖŒµÖ −ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ü̧ÖÂ™ÒüßµÖ ´ÖãŒŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö ¸üÖ•µÖ ´ÖãŒŸÖ ¿ÖÖôûÖ µÖÖ«üÖ ȩ̂ü 

�úÖµÖÔ�Îú´ÖÖ“Öê ×¾ÖÃŸÖÖ¸üß�ú¸ü�Ö �êú»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. ¸üÖ•µÖ ´ÖãŒŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ¾Ö ÃÖ�Ö´Öß�ú¸ü�Ö �ú¹ý−Ö 

¿Öî�Ö×�Ö�ú �úÖµÖÔ�Îú´Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ Ã£ÖÖ×−Ö�ú ³ÖÖÂÖÖÓ´Ö¬µÖê “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖß»Ö.  

• ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ †¬µÖµÖ−ÖÖŸÖ ´Ö¤üŸÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ•Öß ×¾ÖªÖ£Öá †Ö×�Ö Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Ö�úÖÓ“Öß ´Ö¤üŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.  

 

" थलांत रत �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö −ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ" µÖÖ ´ÖÖê›ü¶æ»Ö“Öß ¿ÖÖ»ÖêµÖ −ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß�úÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ - 

 ¯ÖÏ÷ÖŸÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö�ÖÔµÖ ×¤ü.22 •Öæ−Ö, 2015 ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö,´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ,´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖ 

�úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÓ÷ÖÔŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ�ÖÔ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü �úÖ´Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê •µÖÖŸÖ, ¿ÖÖôûÖ²ÖÖÊ 

×¾ÖªÖ£Öá ¿ÖÖôêûŸÖ †Ö�Ö�Öê, ¾ÖµÖÖ−Öã¹ý¯Ö ¯ÖÏ¾Öê¿Ö, ²ÖÖ»Ö¸ü�Ö�ú “Öôû¾Öôû µÖÖŸÖæ−Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ´Öãôêû ×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖ µÖê�ÖÖ·µÖÖ †›ü£ÖóµÖÖÓ¾Ö ü̧ 

´ÖÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¹ý−Ö ÃÖ´ÖŸÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö †×¬Ö�úÖ¸üß ŸÖê ×¿Ö�Ö�ú ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ¯ÖÏ×¿Ö×�ÖŸÖ 

�ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê, µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †³µÖÖÃÖÖŸÖæ−Ö“Ö ´ÖÖê›ü¶æ»Ö“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß •µÖÖ“ÖÖ −ÖŒ�úß“Ö ±úÖµÖ¤üÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú −ÖêŸÖéŸ¾Ö 

×¾Ö�úÖÃÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»ÖßŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. 

 

• ×¿Ö�Ö�Ö ÆüŒ�ú �úÖµÖ¤üÖ 2009 “Öß µÖ¿ÖÃ¾Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö�Öß  

• ¯ÖÏŸµÖê�ú ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“ÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ ÆüŒ�ú ²ÖÖ×¬ÖŸÖ ÆüÖê‰ú −Ö ¤êüŸÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ×¿Ö�Ö�Ö ¯ÖÏ×�ÎúµÖÖ  

• Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ µÖê�ÖÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öê ¯Öé£ÖŒ�ú¸ü�Ö, ¾Ö÷Öá�ú¸ü�Ö, ×¾Ö¿»ÖêÂÖ�Ö, �ú¹ý−Ö ÃÖ´ÖÃµÖê“Öß ÃÖÖê›ü¾Öæ�Ö�ú  

• Get Outside of your comfort zone - µÖÖ−ÖãÃÖÖ¸üü �úÖ´Ö �ú ü̧�µÖÖ“Öß ¯ÖÏê¸ü�ÖÖ  

• ²ÖÆãü�úÖµÖÔ¯ÖÏ¾Ö�ÖŸÖêŸÖ ¾ÖÖœü, �ú´Öß ¾ÖêôûÖŸÖ †×¬Ö�úÖ×¬Ö�ú �úÖ´Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öß �Ö´ÖŸÖÖ 

• ÃÖÓ‘Ö³ÖÖ¾Ö−ÖêŸÖ ¾ÖÖœü, ŸµÖÖŸÖæ−Ö“Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×−Ö¸üÖ�ú¸ü�Ö ÆüÖê�µÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ  

‹�æú�Ö“Ö ¯ÖÏŸµÖê�ú ¿ÖÖôêûŸÖ ´Öæ»Ö ×™ü�êú»Ö ¾Ö ×¿Ö�êú»Ö †Ö×�Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö“Ö ÷Öã�Ö¾Ö¢ÖÖ¯Öæ�ÖÔ ×¿Ö�Ö�Ö ¯ÖÏ×�ÎúµÖê“Öß 

†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö�Öß ÆüÖê‡Ô»Ö. 

NEP-2020 “µÖÖ †−ÖãÂÖÓ÷ÖÖ−Öê ´ÖÖê›ü¶æ»Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÷Öã�Ö¾Ö¢ÖÖ¯Öæ�ÖÔ ×¿Ö�Ö�Ö :  

 ˆ¯ÖêÛ�ÖŸÖ, ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¾Ö¸ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ »Ö�Ö �ëú×¦üŸÖ �ú¸ü�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü. ×¿Ö�Ö�Ö Æêü ÃÖ´ÖŸÖÖ ÃÖã×−ÖÛ¿“ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öê ‹�ú ˆ¢Ö´Ö 

´ÖÖ¬µÖ´Ö †ÖÆêü, •µÖÖ«Ö¸êü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ, ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö�úŸÖÖ †Ö×�Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, †ÖÙ£Ö�ú ÷Ö×ŸÖ¿Öß»ÖŸÖÖ ×´Öôûæü ¿Ö�úŸÖê. †¿ÖÖ ÷Ö™üÖÓŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ 

´Öã»ÖÖÓÓÃÖÖšüßü ¯Öæ¾ÖÖÔ̄ ÖÖ¸ü †›ü£Öôêû †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß µÖÖ ÷Ö™üÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá ×¿Ö�Ö�ÖÖ“µÖÖ ´Öã�µÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ µÖê‰ú−Ö ¯ÖÏ÷ÖŸÖß �ú¸üŸÖß»Ö. µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê NEP-

2020 ´Ö¬Öß»Ö ³ÖÖ÷Ö 1 ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿Ö�Ö�Ö µÖÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. 



• ²ÖÖ»µÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öæ¾ÖÔ ×−Ö÷ÖÖ †Ö×�Ö ×¿Ö�Ö�Ö - Û¿Ö�ú�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ 

• ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖÖ�Ö¸üŸÖÖ †Ö×�Ö ÃÖÓ�µÖÖ–ÖÖ−Ö †¬µÖµÖ−ÖÖ“Öß ‹�ú †Ö¾Ö¿µÖ�ú ¯Öæ¾ÖÔ†™ü 

• ÷ÖôûŸÖß“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö �ú´Öß �úºþ−Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Ö�úß�ú¸ü�Ö 

• †³µÖÖÃÖ�Îú´Ö †Ö×�Ö ¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö ²ÖÖ»Ö†¬µÖÖ¯Ö−Ö¿ÖÖÃ¡Ö µÖÖÓ“Öê 5+3+3+4 µÖÖ †Ö�éúŸÖß²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ¯Öã−Ö÷ÖÔšü−Ö 

• ×¿Ö�Ö�úÖÓ“Öß ×−ÖµÖãŒŸÖß, ÃÖÓÃ�éúŸÖß, ¾µÖÖ¾ÖµÖÖ×µÖ�ú ×¾Ö�úÖÃÖ ¯ÖÏ÷ÖŸÖß 

• ÃÖ´Ö−µÖÖµÖß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿ÖßŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö 

• ¿ÖÖôûÖ ÃÖ´ÖæÆü µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö �ãú¿Ö»Ö ÃÖÓÃÖÖ¬Ö−Ö †Ö×�Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö 

• ¿ÖÖôûÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ−Ö�ú ×−Ö¬ÖÖÔ̧ ü�Ö †Ö×�Ö ´Öæ»µÖÖÓ�ú−Ö 

- †¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ¸êü ÷Öã�Ö¾Ö¢ÖÖ¯Öæ�ÖÔ ×¿Ö�Ö�Ö ¯ÖÏŸµÖê�ú ²ÖÖ»Ö�úÖÃÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¾ÆüÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú ¬ÖÖȩ̂ ü�Ö 2020 ´Ö¬µÖê ¾Ö¸üß»Ö 

´ÖãªÖÓ−Öãºþ−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ, •µÖÖŸÖæ−Ö ×¾ÖªÖ£Öá ¾Ö ×¿Ö�Ö�Ö µÖÓ¡Ö�ÖÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö †×¬Ö�ú ÃÖ�Ö´Ö ÆüÖê‡Ô»Ö 

 

समारोप – 

शालेय िश णात काम करताना प रि थती कतीही िवपरीत व ितकूल असली तरी यावर मात कर याच े
साम य स म नेतृ वाकड ेअसते.िव ा याना शाळेत टकवून,िशक याची गोडी लाव यासाठी शालये नेता 
वतःचे शालेय नेतृ व िवकिसत करतो. यात वयं िवकास,संघ बांधणी,भागीदारी,शालेय शासन या 

भूिमका व जबाबदा यासमथपणे पेलतो. अ ययन अ यापन येतून अपेि त प रणाम साध यासाठी 
सहकायाना ो साहन दतेो. आप या काय े ात वतः या मा यमातून शालेय नेतृ वाचा आदश िनमाण 
करतो.महारा ात थलातं रत े ात यश वी काय करणारे ी जगदीश कुडे यां यासारखेअनेक 
मु या यापक व िश क कायरत आहते. यां या काया या अ यासातनू, थलांत रत होणा या बालकां या 
िश णासाठी यश वी काय सतत होत राहावे,हीच अपे ा. 

सदंभ सािह य – 

१. शासन िनणय गत शै िणक महारा  .२२ जून २०१५  ,१६ स टबर २०१६,  ,९ जानेवारी २०१७. 

२. वयानु प िश ण वेश, िश ण ह  कायदा २००९ कलम चार. 

३. िन याचे बळ,माच २०११ महारा  ाथिमक िश ण प रषद मंुबई 

४. जीवन िश ण अंक जुलै २०१८, िडसबर २०१८,रा य शै िणक संशोधन व िश ण प रषद महारा ,            

     पुणे. 

५. शालेय नेतृ व िवकास काय म पूरक वाचन सािह य, जानवेारी २०१८ संचालक महारा  िव ा   

    ािधकरण पुणे.  

६. िन ा, मु या यापक आिण िश क यां या सम  गतीसाठी रा ीय पुढाकार, िडसबर २०१९, संचालक,  

    रा य शै िणक संशोधन व िश ण प रषद महारा , पुणे. 

7. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú ¬ÖÖê¸ü�Ö 2020.  

 



 

website -  

1. http://mahatribal.gov.in/ALL%20SCHEMES.pdf 

2. http://mr.vikaspedia.in/learning-resources 

3. http://samata.shiksha/mr/ 

4. https://www.ssampsp.org 

     5.  https://www.youtube.com/watch?v=LxN0OV5M6Hw&t=1s  

     6.  https://www.youtube.com/watch?v=lOjjLlFDtMs  

7.  https://www.youtube.com/watch?v=5TotOii3MbY   

8.  https://www.youtube.com/watch?v=DCIVX4_5BvM  

9.  https://www.youtube.com/watch?v=_Y56Lb-3HK0  

10.https://www.youtube.com/watch?v=iZYMhMQDBlI  
 

 

          डॉ. योती कुलकण , 
          सम वयक 

          िमपा (SLA), 
          औरंगाबाद,महारा� 

 

 


