महारा

शै िणक िनयोजन व शासन सं था,(िमपा) औरं गाबाद

मो
ड गरी

ूल

.४

े ातील शालेय नेत ृ वाची भूिमका

तावनायेक बालकाला आर टी ई २००९ नुसार स तीचे व मोफत िश ण दे यासाठी महारा ातील

येक

वाडी व तीवर शाळा व िश णाची यव था शासनामाफत कर यात आली आहे . यासाठी भौगोिलक

ा

दुगम, ड गरी

े ात आव यक अंतर व सं येचा िनकष िशिथल करीत गाव तेथे शाळा सु क न

येक मूल

िशकावे, गत हावे व याचा सव गीण िवकास हावा ही अपे ा य त कर यात आली. मा दुगम ड गरी े ात
ख या अथ ने काय ात अपेि त केले या दजदार िश णाचे उिद ट सा य करतांना तेथील शालेय नेत ृ वाचा कस
लागतो. ड गरी दुगम े ातील अडचणी, सम या यांना सामोरे जात िनराश न होता िज ीने व कौश याने आपले
नेत ृ व पणास लावून काही िश क/ मु या यापक मा अिभमाना पद कामिगरी करीत असताना िदसतात.
अशा ड गरी व दुगम े ातील यश वी शाले य नेत ृ वाची भूिमका व गुणिवशेष जाणून घे वून एका िद याने
दुसरा िदवा

विलत क न आसमंत उजळावा तसा या मो

वंिचत रािहले या ड गरी

े ातील

ूल या अ ययनातून ेरणा घे त िश ण ह कापासून

येक बालकां या जीवनात

ानाचा

काश यावा ही अपे ा.

ितकूल

भौगोिलक पिर थतीत जीवन जगणा या आिदवासी बां धवांना दजदार िश णाचा यांचा ह क ख या अथ ने
यांना ा त हावा या

टीने अशा ड गरी

े ात काम करणा या शाले य नेत ृ वाला एक नवी िदशा िमळावी,

आपले काय करतांना येणा या सम येवर, अडचण वर समथपणे मात करता यावी. या हे तन
ू े
िवकिसत कर यात आले आहे .

तुत मोडू यल
ु

ूल अ ययनाची उि टे -

मो

१. ड गरी े ातील शालेय नेत ृ वाची भूिमका समजून घे णे.
२. ड गरी े ातील यश वी शालेय नेत ृ वाचे गुणिवशेष जाणून घे णे.
३. ड गरी े ातील शालेय नेत ृ वापुढील आ हाने व यांना सामोरे जा या या िरती समजून घे णे.
े ातील शालेय नेत ृ व संक पना -

ड गरी

ड गर द या यांनी यु त, वाहतूक व दळणवळणा या
अनेक वा
वा

टीने दुगम अशा दे शात दे खील

ा व याम ये असं य आिदवासी बांधव व ती क न राहत आहे त. शासनाने अशा बहु सं य

ाव यांवरील मुलां या िश णाची यव था या या भागात केलेली आहे . ड गर द या मुळे, र ते, वीज व

दळणवळण यव थे या अपु या सोय मुळे अशा भागात पुरेशा भौितक सुिवधा ब याचदा उपल ध होऊ शकत
नाहीत. अशा दुगम दे शातील शाळां म ये कायरत असलेले िश क, मु या यापक, आिण पयवे कीय अिधकारी
हणजे ड गरी े ातील शालेय नेत ृ व..
भौितक, आ थक, सामािजक, शै िणक, व राजकीय
सम या

ा मागे असले या अशा दुगम व

त दे शात शासनामाफत िव ा य ना यांचा मुलभूत िश ण ह क ा त क न दे याची जबाबदारी

सोपिवलेले िश क व मु या यापक यांची भूिमका खूपच मह वपूण ठरते. अशा िठकाणी शाले य नेत ृ वाचा ख या
अथ ने कस लागतो. मा स म शालेय नेत ृ व अशा ितकूल पिर थतीत दे खील आपली भूिमका यथायो य िर या
पार पाडू न, येणा या असं य सम यांवर मात करीत िश णापासून कोसो मैल दूर असले या गरीब, अिशि त,
आिदवासी बां धवां या झोपडीत ानाचा काश पोहोचिव यात यश वी ठरते.
ड गरी


े

व या

ड गरी

े ाची वैिश टे –
े - रा यातील सव िवभागांचा समतोल िवकास हावा असे शासनाचे धोरण आहे . व या

टीने रा या या पंचवा षक/ वा षक योजनांची आखणी कर यात येते. याचाच एक भाग हणून ड गरी
िवभागांचा िवकास कर यासाठी ड गरी िवभागा या काही िविश ट गरजा ,
ड गरी िवभागाचे

े िविश ट िनकषां या आधारे महारा

न ल ात घे वून रा यातील

शासना या िनयोजन िवभागा या िदनांक १८

जानेवारी २०१० या शासनिनणया ारे िन चत कर यात आले. ते िनकष व यानुसार ड गरी िवभाग
िवकास काय माची अंमलबजावणी पुढील माणे सु आहे .


ड गरी िवभागाचे िनकष – वरील शासन िनणयानुसार एखा ा भौगोिलक भागास ड गरी भाग
समज यासाठी खालील अटी पूण होणे आव यक आहे .
अ) या े ाचा सरासरी उतार ३० ट के कवा यापे ा जा त आिण तसेच सापे

उं ची ३०० मीटरहू न

जा त असणे आव यक आहे . ( मुख ड गरी भाग)
ब) याखेरीज मुख ड गरी भागाचा भौगोिलक िव तार हा १७ ट के ते ३० ट के उतार अस यास
(अंशतः ड गरी े )
क) मा वरील “अ “ व “ब” येथील अटी पूण करणा या ड गरी भागाचे िकमान
िक.मी. असणे आव यक आहे .

े फळ १०० चौरस

जर एखा ा तालु यात वरील अटी पूण करणा या ड गरी भागाचे े फळ िकमान १००
चौरस िक.मी. कवा यापे ा जा त असून अशा ड गरी भागाचे

े फळ तालु या या भौगोिलक

े फळा या ५० ट के कवा यापे ा जा त अस यास तो पूण तालुका ड गरी िवभाग / पूण गट ड गरी
तालुका समज यात येईल . तसेच जर एखा ा तालु यात वरील अटी पूण करणा या ड गरी भागाचे
े फळ िकमान १०० ची. िक.मी. असून अशा ड गरी भागाचे

े फळ तालु या या भौगोिलक

े फळा या २० ट के पे ा जा त परं तु ५० ट के पे ा कमी अस यास तो तालुका उपगट ड गरी तालुका
समज यात येईल. पूणगट तालु यांत तालु यातील सव गावांचा समावेश होतो तर उपगट तालु यांम ये
ड गरी े ात येणा या गावांचाच समावेश होतो.
ड गरी िवभागात समािव ट

े

व अनु ेय िनधी –

वरील िनकषांसंदभ त महारा
िरमोट से सग या अ याधुिनक व गत तं
िव लेषण क न रा यातील २१ िज

सुदरू संवेदन उपयोजन क नागपूर यांचेकडू न

ाना या सहा याने उप हामाफत ा त पृ वी या छायािच ांचे
ांतील ७३ पूणगट ड गरी तालुके व ३५ उपगट ड गरी तालुके

असे ड गरी िवभागाचे े िन चत क न घोिषत कर यात आले आहे . पूणगट ड गरी तालु यास दरवष
येकी ६० लाख तर उपगट ड गरी तालु यास ३० लाख इतका िनधी दे य आहे . यातून करावया या
कामांची यादी पुढील माणे,
१. शाळा बांधकाम व दु

ती

२. पाटबंधा याची कामे.
३. र ते िवकासाची कामे.
४. पाणी पुरव

ाची कामे.

५. समाज मंिदरे .
६. सामािजक सभागृहे.
७. उपसा जल सचन योजना व या या दु

या

८. एस.टी.िनवारा ( िपकअप शेड )
९. अंगणवाडीसाठी इमारतीचे बां धकाम.
१०. सौर ऊजवरील िदवे.
११. िव त
ु िवकासाची कामे. इ यादी.
रा यातील ड गरी िवभागाचे
(शासन िनणय, िनयोजन िवभाग

अ. .

िज

१.

ठाणे

एकूण

ाचे नाव

े

दशिवणारे िववरणप

.डोिवका-२००९/ . .६/का.१४८३.िद.१८ जानेवारी २०१०)

पूण गट ड गरी तालुकयाचे
नाव
१.मोखाडा
२.शहापूर
३.ज हार
४.वाडा
५.मुरबाड
०५

उपगट ड गरी तालु याचे
नाव ( गावांची सं या )
१.वसई (३७)
२.िभवंडी (४०)

०२

२.

रायगड

३.

एकूण
र नािगरी

४.

एकूण
सधुदग
ु

५.

एकूण
नािशक

६.

एकूण
धुळे

७.

एकूण
नंदरु बार

६. तळा
७.खालापूर
८.महाड
९.पोलादपूर
१०.रोहा
११.सुधागड
१२. हसाळा
१३.पेण
१४.मु ड
१५.कजत
१६.माणगाव
११
१७.संगमे वर
१८.िचपळू ण
१९.लांजा
२०.खेड
२१.राजापूर
०५
२२.कुडाळ
२३.कणकवली
२४.वैभववाडी
२५.सावंतवाडी
२६ दे वगड
०५
२७.सुरगाणा
२८.कळवण
२९.पेठ
३०. इगतपुरी
३१.बागलाण
३२.िस नर
३३.नािशक
३४. दडोरी
०८
३५.िशरपूर
३६.सा ी
०२
३७.अ ाणी (धडगाव)
३८.अ कलकुवा

३.पनवेल (२९)

०१
०४.मंडणगड (३६)

०१
०५.मालवण (२८)

०१

००

००
०६.तळोदा (१७)
०७.शहादा (२७)

३९.नवापुर
०३
-

८.

एकूण
जळगाव

९.

एकूण
अहमदनगर

००
४०.अकोले
४१.संगमनेर

१०.

एकूण
पुणे

११.

एकूण
सांगली

०२
४२.खेड
४३ आंबेगाव
४४.मुळशी
४५ भोर
४६.मावळ
४७.पुरंदर(सासवड)
४८.वे हे
४९.जु नर
५०.हवेली
०९
५१.िशराळा

१२.

एकूण
सातारा

१३.

एकूण
को हापूर

०१
५२.जावळी
५३.महाबळे वर
५४. पाटण
५५.सातारा
५६.वाई
५७.कोरे गाव
५८.खटाव
५९.खंडाळा
०८
६०.शाहु वाडी
६१.गगनबावडा
६२.राधानगरी
६३.भुदरगड
६४.प हाळा
६५.करवीर

०२
०८.यावल (०९)
०९.रावेर (१४)
१०.चोपडा (१८)
११.एदलाबाद (१२)
०४
१२.अहमदनगर (१६)
१३.पारनेर (१०)
१४.पाथड (०९)
०३

००
१५.खानापूर (०५)
१६.कडे गाव (०४)
०२
१७.माण (२७)
१८.फलटण (२२)
१९.कराड (८३)

०३

६६.कागल
६७.चं दगड
६८.आजरा
६९.गड ह लज
१०.
७०.सोयगाव

१४.

एकूण
औरं गाबाद

०१

१५.

एकूण
बीड

००

१६.

एकूण
हगोली
एकूण
नांदेड
एकूण
बुलडाणा
एकूण
अकोला
एकूण
अमरावती

००
७१.िकनवट
०१
००

१७.
१८.
१९.
२०.

एकूण
यवतमाळ

००
७२.िचखलदरा
७३.धारणी
०२

००
२०.िस लोड (२९)
२१ खुलदाबाद (३२)
२२. क नड (६४)
०३
२३.आ टी (१०)
२४.पाटोदा (०४)
२५.परळी (१४)
२६.केज (०८)
२७.बीड (१४)
२८.आंबेजोगाई (०८)
२९.धा र (१२)
०७
३०. हगोली (६६)
३१ कळमनुरी (४०)
०२
००
३२ सं ामपूर(२५)
०१
३३.पातुर (२९)
०१

००
२१.
३४.पुसद (३०)
३५.उमरखेड (४८)
एकूण
००
०२
एकूण २१ िज हे
७३ पूणगट तालुके
३५ उपगट तालुके
टीप – उपरो त ड गरी तालुके व गावांची काही नावे िज हा/तालुका िवभाजनामुळे िद.३१ जुलै २०१२
व िद.१५ जून २०१८ या शासनिनणयानुसार सुधािरत कर यात आली आहे त.

महारा ात असले या ड गरी े ातील लोकजीवनाचे भौगोिलक, आ थक, सामािजक व
शै िणक परी थतीचे थोड यात व प पुढील माणे..
१. ड गरी े ातील भौगोिलक थती व वाहतुकीची यव था –

भौगोिलक

ा उं च-सखल ड गर द यानी यु त असा भू दे श हणजे ड गरी े . अशा

ड गरी े ात अनेक जाती जमातीतील लोक वा त यास आहे त. टे कडी टे कडी वर झोप
व पात एकमेकांपासून थो

ा थो

ा बां धन
ू अगदी िवरळ

ा अंतरावर असलेली सुटसुटीत घरे अथ त अगदी ४/५ घरांपासून ८/१०

घरांपयत ची व ती हणजे एक एक पाडा.. एका घरांपासून दुस या घरापयत कबहु ना एका पा
पा

ापासून दुस या

ापयत जा यासाठी पायवाट हाच माग... ३/४ पाडे िमळू न एक गाव या गावाला जा यासाठीसु ा अभावानेच

र ता... जे र ते आहे त तेही प के र ते अभावानेच.... मोठी व ती असले या गावांसाठी तयार केलेले र तेही
क या प या व पातील घाट र ते, वळणावळणाचे र ते.. यामुळे वाहतुकीची साधने खूपच कमी.... लोकां या
वासाचे मु य साधन हणजे कालीिपली गाडी... गाडीत व टपावर बसून एका गाडीत सुमारे २५ ते ३० वासी
बसून केला जाणारा अ यंत धोकेदायक

वास यां यासाठी नेहमीचा.... अशा अव थे त बाहे न येणा या

िश काला ड गर द यातील, नदी ना यांतन
ू असा धोकेदायक खडतर वास करीत अशा पा
वेळेवर पोहोचणे व पूणवेळ थांबणे हणजे एक मोठे िद यच..

ातील शाळांत

२. ड गरी े ातील भौितक / आ थक थती-

ड गरी े ातील लोकांचे उपजीिवकेचे मु य साधन हणजे पारं पािरक प तीने केली जाणारी
ड गरावरील तुटपुंजी शेती, या िशवाय थो

ा फार माणात जंगलातील कंदमुळे, फळे गोळा करणे, नदी नाले

जवळ असेल अशा िठकाणी मासे पकडणे,गुरे-ढोरे , शे या पाळणे इ यादी.. उ प ना या साधनांअभावी अितशय
गिरबीची थती.. गरजा मय िदत, वीज अभावाने उपल ध अस याने रा ी अंधारात राह यासाठी सरावलेले, घरे
कुडांची कवा अभावाने दगड मातीची, मनोरं जनाची साधने जवळ जवळ नाहीच, यसनाधीनता अिधक...,
थािनक परी थती नुसार दररोज हाताला िमळे ल असे काम करणे, आठव

ातून एखादा िदवस जवळ या मो

ा

गावात बाजारासाठी जाणे ही िदनचय ..
३. ड गरी े ातील राजकीय, सामािजक, सां कृ ितक थती-

महारा ातील ड गरी े ात मु यतः नंदरु बार, धुळे, जळगाव िज

ात पावरा, तडवी,

िभ ल, क कणी, मावची या जमाती, िवदभ कडे ग ड, कोरकू, कोलामी, पारधी, बंजारा या जमाती तर ठाणे,
नािसक कडे वारली, तसेच प चम महारा ातील काही भागात राहणा या िविवध जाती जमाती यां या वतं
व वेगवेग या बोलीभाषां-सां कृ ितक वैिश
सण मो

ांसह राहात आहे त. होळी सारखा एखादाच मह वाचा थािनक

ा उ साहात साजरा केला जातो, थािनक दे वी दे वतांना नवस बोलणे, गावची या ा, िववाह प ती या

मा यमातून यांची वेगवेगळी सामािजक-सां कृ ितक वैिश टे ,

ढी व परं परा िदसून येतात. या े ातील लोकांना

रा यातील अथवा दे शातील राजकीय यव थे बाबत फारसा गंध नसतो. थािनक पातळीवरील गावाचा मुख व
गावातील ित ठत समजली जाणारी मंडळी यांची गावपंचायत/जातपंचायत असते. या पंच मंडळ माफत
थािनक भांडणे सोडिवली जातात, अथवा काही सावजिनक िनणय घे तले जातात. बहु सं य ड गरी व यांमधील
लोकांत आरो य व व छतेिवषयक पािहजे तशी जागृती िदसत नाही. िशवाय आजारी पड यास वै कीय
उपचाराऐवजी मं

तं

यावर अिधक िव वास ठे वला जातो. पुरेशा अ नपुरव

ा अभावी कुपोषण,

अनुवंिशकतेतन
ू मुलांम ये येणारा िसकलसेल सारखा गंभीर आजार इ यादी सम या तसेच यसनाधीनता,

बालिववाहासार या अिन ट

था मो

ा माणात आढळतात. या सव सम यांचा िवपरीत पिरणाम तेथील

लोकजीवनावर झालेला िदसून येतो.
४. ड गरी े ातील शै िणक थतीड गरी े ातील काही शाळांना वतःची प की इमारत नाही. बहु सं य शाळा कुडा या /
क या इमारतीत भरतात. शाळे कडे बघ याचा बहु सं य पालकांचा

टीकोन सकारा मक नाही. शाळे चे मह व

न समज यामुळे मुलांना शाळे त िनयिमत पाठिव याबाबत पालकांची अना था िदसते. िश ण हा बालकांचा
मुलभूत अिधकार आहे ही जाणीव यांना अभावानेच िदसते. सवसाधारणपणे केवळ शासकीय योजनांसाठी /
दुपारचे जेवण िमळते हणून मुलांना शाळे त पाठिवले जाते. गुरे चारणे, घर / लहान भावंडांना सांभाळणे . यासाठी
शाळे पे ा मुलांना घरी ठे व याकडे पालकांचा कल िदसतो. र ते, वाहतूक, दवाखाने यासार या अनेक भौितक
सुिवधाअभावी शासकीय नोकर अशा भागात काम कर यास नाखुश िदसतात. अशा दुगम भागात काम
कर यासाठी ो साहन हणून शासनामाफत अिधक आ थक लाभ िदले जात असले तरी काही शासकीय
कमचारी अशा भागात यसनाधीन होऊन जातात. आिण ब याचदा टाईमपास हणून आप या नोकरीकडे
बघतात. व आप या कत याकडे दुल करताना िदसतात.
ड गरी / दुगम

े ातील शालेय नेत ृ वासमोरील आ हाने य ती या सभोवताली असले या वातावरणाचा बरा वाईट पिरणाम

य ती या

काय मतेवर होत असतो. दुगम ड गराळ भागातील ितकूल भौगोिलक, सामािजक, आ थक पिर थतीमुळे
शालेय नेत ृ वाला अनेक अडचण ना त ड ावे लागते. ड गरी/दुगम भागातील िव ा य या दजदार िश णासाठी
िश ण पूरक वातावरण आव यक असते. िश ण पूरक वातावरण तयार कर यासाठी, िव ाथ , िश क, पालक
व समाज यां यात यश वी आंतरि या घडणे आव यक असते. मा ब याचदा भाषेमुळे, पालकां या अ ान व
अना थे मळ
ु े , समाजातील अिन ट

ढी परं परांमळ
ु े , भौितक सोयी सुिवधा अभावी, शालेय नेत ृ व व िव ाथ ,

पालक, समाज यां यातील शै िणक आंतरि या यो य कारे घडू न येत नाहीत. अशावेळी शालेय नेत ृ वाला
अपेि त यश ा त करणे एक मोठे आ हान ठरते. ड गरी / दुगम भागात शालेय नेत ृ वापुढे अशी कोणती आ हाने
जाणवतात ते पुढे पाहू .

ड गरी /दुगम

े ातील शालेय नेत ृ वासामोरील आ हाने

१. िव ा य शी संबंिधत आ हाने

ड गरी, भागातील आिदवासी िव ा य ची बोलीभाषा ब याचदा शालेय नेत ृ वाला अवगत नसते.
यामुळे िव ा य शी आंतरि येत अडथळे येतात. िश कांना अपेि त अ ययन अनुभव दे णे श य
होत नाही. मूल समजून घे यासाठी मुलांची भाषा िश काला माहीत क न घे णे हे नेत ृ वाला एक
आ हान ठरते.



िव ा य ची अिनयिमत उप थती - शाळे चे मह व व गोडी वाटत नस यामुळे, पालकाचे अ ान,
दुल अथवा उपजीिवकेसाठी ब याचदा िव ाथ शाळे त अिनयिमत राहतात. यामुळे यांना शाळे त
िनयिमत िटकवून ठे वणे हे नेत ृ वापुढे एक आ हान असते.



िव ा य ची घरे एकमेकांपासून तसेच शाळे पासून लांब अंतरावर असतात. मुलांना शाळे त
जंगलातून पाऊल वाटे ने यावे लागते. अशा थतीत यांना बोलावून आणणे, यां या घरी जावून
यां या अनुप थतीची कारणे जाणून घे णे. अवघड बनते यातच जंगलातील साप, वचू,जंगली
वापदे यांची भीती, पावसा यात ओढे नाले यातील पा याची भीती, यासार या कारणांमळ
ु े
िव ा य या सुरि ततेबाबतची काळजी या बाबीमुळे िव ा य ना पूणवेळ शालेय वातावरणात
िटकवून अपेि त अ ययन िन प ी पयत घे वून जाणे हे शालेय नेत ृ वाला िव ा य या संदभ त
जाणवणारे एक आ हान असते.



शै िणक पध चा अभाव- ड गरी दुगम भागातील शाळांम ये आिदवासी बहु ल समाजाचे िव ाथ
िशकत असतात यांची सं याही अिधक नसते. शहरी भागासारखे पधसाठी पूरक वातावरण यांना
या शाळांत उपल ध क न पुढे घे वून जाणे हे शालेय नेत ृ वासमोर एक आ हान असते.

२. िश कांशी संबंिधत आ हाने

ड गरी / दुगम भागात काम कर याची मानिसकता नस याने शालेय नेत ृ वाला आप या सहकारी
िश कांचे अपेि त सहकाय िमळिवणे एक अवघड काम असते. अशा थतीत यांची मानिसकता
बदलून यांना सतत काय वण ठे व यासाठी ेरणा दे णे हे शालेय नेत ृ वापुढील एक आ हान असते.



भौितक सुिवधे अभावी िश क ड गरी, दुगम भागात िनवास क न राह याचे टाळतात. ब याचदा
वाहतुकीची सुरि त यव था नस याने िश क अशा भागात बदलीने जा यास नाखुश असतात.
मिहला िश क यांना ड गरी भागातून िनयिमत शाळे त उप थत राहणे सुरि त वाटत नाही. अशा
थतीत िश क व नेत ृ व यां यात वादिववाद हो याची श यता अिधक असते. अशा वेळी
एकमेकांना समजून घे णे व शाळे साठी चा पूण वेळ स कारणी लावून अपेि त यश ा त करणे हे
नेत ृ वापुढील एक आ हान असते.



ितकूल सामािजक पिर थतीचा िवपरीत पिरणाम हणून ब याचदा काही िश क यसनाधीनतेकडे
वळ याची श यता असते. अशा
िव ा य या



थतीत

यसनाधीन सहकारी िश कांना सांभाळणे व

टीने यांचा उिचत उपयोग क न घे णे हे शालेय नेत ृ वापुढील एक आ हान ठरते.

शाळे तील आव यक भौितक सुिवधा अभावी िव ाथ तसेच काही िश कांना दे खील शाळे बाबत
गोडी वाटत नाही. उदा. शाळे ला इमारत नसणे, खे ळाचे मैदान नसणे, शै िणक सािह य ठे व यासाठी
सोय नसणे, वीज, पाणी या सार या आव यक सुिवधा नसणे यामुळे िव ा य ना िविवध शै िणक
अनुभव दे णे िश कांना श य होत नाही. याचा िवपरीत पिरणाम िश कां या मानिसकतेवर व
िव ा य या गुणव े वर होतो.

३. पालकांशी संबंिधत आ हाने 

रोजगार व गिरबीची सम या -

थािनक पातळीवर पुरेसा रोजगार उपल ध नस यामुळे

उपजीिवकेसाठी बाहे रगावी पालकांचे होणारे थलांतर, गुरे चारणे, लहान भावंडाना सांभाळणे,
उपजीिवकेसाठी छोटी मोठी कामे क न घे णे यासाठी पालक िव ा य ची मदत घे तात. यामुळे
िव ाथ शाळे त अनुप थत राहतात. यासाठी पालकांचे बोधन क न यांना िश णाचे मह व
पटवून दे णे हे शालेय नेत ृ वापुढील एक आ हान असते.


ड गरी भागातील बहु सं य पालक वतः िशि त नस यामुळे घरी मुलांचा अ यास घे वू शकत
नाहीत. यामुळे घर या अ यासासाठी पालकांवर अवलंबन
ू राहता येत नाही.



अनुवांिशक आजार, कुपोषण, आरो य व व छता िवषयक सम या – व छतेबाबत पालकांम ये
पुरेशी जाग कता आढळू न येत नाही. दािर ामुळे आव यक पुरेशे अ न िमळत नस यामुळे तसेच
अ ान व अंध
दुल

ा, यासार या सम या मुळे पालक िव ा य या िश णाकडे व आरो याकडे

करतात. याचा एकंदर शालेय यव थापनांवर अथ त शालेय नेत ृ वावर होणारा िवपरीत

पिरणाम टाळणे हे एक आ हान असते.

४. समाजाशी संबंिधत आ हाने 

दुगम ड गरी भागातील समाजा या िबकट आ थक पिर थतीमुळे शाळे या भौितक सोयी
सुिवधेसाठी लोकसहभाग िमळिवणे शालेय नेत ृ वापुढे एक आ हान असते.



समाजातील अिन ट

ढी, परं परा, ( उदा. बालिववाह, मं -तं ावरील अंधिव वास ) यसनाधीनता,

आपसातील भांडणे व वाद इ याद चा िवपरीत पिरणाम गाव िवकासावर होतो. शालेय नेत ृ वापुढे
गावातील अशा लोकांची शाळे तील िव ा य साठी मदत िमळिवणे हे एक आ हान असते.


आप या वग तील सव िव ा य ची जबाबदारी वीका न यां या शै िणक गतीची हमी दे णे.
यासाठी सेवाभावी वृ ीने सतत वयं ेिरत राहू न काम करणे. हे जसे िश कां या मानिसकतेवर
अवलंबन
ू असते. तसे ब याचदा समाजा या अपेि त पाठ यावरही अवलंबन
ू असते. गावाचा
आधार वाटत असेल तर िश कां या हातून अिभमाना पद कामिगरी होवू शकते. मा ड गरी दुगम
भागातील गरीब, अडाणी वा यसनाधीन समाजाचा िव वास संपादन क न याला िश णपूरक
िवधायकतेकडे घे वून जाणे एक आ हान असते.

ड गरी / दुगम

े ातील यश वी शालेय नेत ृ वाचा अ यास ड गरी- दुगम भागातील शालेय नेत ृ वाला अशा अनेक आ हानांना सामोरे जावे

लागते. काही िश क/ मु या यापक अशी आ हाने समथपणे पेलतात. आप या नेत ृ व गुणां या
मा यमातून येणा या

येक सम येवर यो य माग काढतात व आपली शाळा गतीपथावर घे वून

जा यात यश वी ठरतात. दुगम ड गरी भागात काम करणा या महारा ातील अशा काही यश वी
शालेय नेत ृ वां या यशोगाथा आपण अ यासणार आहोत. यांनी अनुसरले या यश वी माग ने
आपणही पदापण करणार आहोत. कबहु ना आपले नेत ृ व वतः िवकिसत क न आप याही शाळा
गतीपथावर घे वून जा यासाठी स ज होणार आहोत.
मु या यापक यशोगाथा :

ी पेशकुमार नागलगावे, ड गरी े ातील यश वी शाले य नेत ृ व

मु या यापकाचे नाव :शाळा :-

ी पेशकुमार िदगंबर नागलगावे

िज हा पिरषद ाथिमक शाळा का ले खेतपाडा
(उमराणी बु.) ता धडगाव िज.नंदरु बार

मुळचे सोलापूर िज
अंतरावरील नंदरु बार िज

ातील

ी पेशकुमार नागलगावे घरापासून ७०० ते ८०० िकलोमीटर

ातील ड गरी, दुगम भागातील का लेखेतपाडा या िज हा पिरषदे या शाळे त जून २००९

म ये अितशय आनंदाने जू हायला आले. मा तेथील भाषेची अडचण, पालकां या यसनाधीनतेमळ
ु े होणारा
ास, शाळे त जा यास र ता नाही गावापासुंचे खूप मोठे अंतर या अितशय ितकूल पिर थतीने उि न होवून
आप याला येथे काम करणे श य नाही असे समजून राजीनामा दे वून िनघून जातात. काही तांि क कारणामुळे
राजीनामा नामंजरू होतो यामुळे पु हा मनाची तयारी क न काहीतरी नवीन क न दाखिव याची खुणगाठ बां धन
ू

कामाला सु वात करतात. हळू हळू आपले नेत ृ व कौश य वाप न िज ीने य नपूवक आप याला हवे तसे बदल
घडवून आणतात शाळे चा सव गीण िवकास करीत तेथील आिदवासी बां धवां या गळयातला ताईत बनतात व १०
वष या कालावधीत िज हा पिरषदे चा आदश िश क पुर कार ा त करतात.
आव यक बदल घडवायचा असेल तर तेथील मुलांशी/समाजाशी भाविनक जवळीकता साधणे
आव यक असते यासाठी नागलगावे सरांनी थािनक सहकारी िश क

ी तेगा पावरा यां या मदतीने मुलांची

भाषा िशक यास सु वात केली. पालकांशी/ समाजाशी जवळीक साध यासाठी गावातील सण-उ सव, सुख-दुःख
यात सहभागी होवून यां या अडचणी समजून घे त या.
सहकारी िश कांना सोबत घे त

ी ल मीपु उ पीन व

ी तेगा पावरा या आप या

येक मुलाचे आरो य व व छता राख यासाठी मुलांची आंघोळ घालणे, केस

कापणे, नखे काढू न दे णे, कपडे िशवणे इ यादी पालक वा या भूिमकेतून केले या कामांमळ
ु े पालकां म ये
शाळे ब ल व िश कांब ल ओढा व आपलेपणा वाढत गेला. लोकांना िश क आपले वाटायला लागले . यांचे
हणणे यांना पटायला लागले. सु वातीला दा साठी पैसे मागणारे / ास दे णारे ही आता शाळे साठी काही मदत
दे यास पुढे येवू लागले.

पालक व िव ा य शी भाविनक जवळीकता िनम ण हो याबरोबरच िव ा य या िशक याकडे ,
गतीकडे ल दे णे आव यक होते. यासाठी ी नागलगावे सरांनी, एक ही मुलगा िश णापासून वंिचत राहणार
नाही हे उि ट समोर ठे वून “भिव य उ ाचे इथे च िकलिबलते” या थीम ारे काम चालू केले.
१. इ १ ली चे वेश १ माच पासूनच सु केले यामुळे मुलांची शाळापूव तयारी होवू लागली.
२. मुलांची दै िनक उप थती वाढावी यासाठी दर मिह याला

ामिश ण सिमती व पालकांची सभा घे वून

मुलां या िश णाबाबत व शाळे या गरजांबाबत चच केली जाते.
३. गावातील िशकले या / िश णाचे मह व पटले या पालक व त णांना सोबत घे वून

येक घरापयत

पोहचले.व माता पालकांचे उ ोधन कर यात आले.
४.

ाम पंचायत, पंचायत सिमती, िज हा पिरषद सद य यां या वारं वार भे टी घे वून भौितक सुिवधा
िमळिव यासाठी य न केले, लोक सहभागातून िव ा य साठी वेटर, संगणक क , उपल ध क न घे यात
आले.

५. िविवध सामािजक सं थांकडू न शाळे या भौितक सुिवधांसाठी भरीव मदत िमळिवली. यासाठी whatsapp
, facebook यासार या सामािजक मा यमांचा यश वी उपयोग क न घे तला. अगदी परदे शातूनही यासाठी
मदत िमळवता आली यातून शाळे ला शै िणक सािह य, tablet इ यादी बाबी उपल ध क न घे ता आ या.

६. शाळांतील मुलां या अ यासासाठी गावात अ यासक िनम ण केले. घर या अ यासासाठी व थलांतिरत
पालकां या मुलांसाठी तर या अ यास क ाची खूप मदत होत आहे .
७.

येक घरी िव ाथ िन मत अ यासकोपरा कर यात आला.

८. िव ाथ आता

य

अनुभवातून ही काही बाबी िशकत आहे त. यात

ाम सभे ला भे ट, ामपंचायतीला/

पंचायत सिमतीला भे ट, अगदी येथन
ू ६० िकलोमीटर अंतरावरील शहादा येथे खाजगी वाहनाने एकि त
जावून तानाजी हा ऐितहािसक िच पट पाह याचा अनुभव, बाल संसद काय मांतगत

य

िनवडणूक

ि येचा अनुभव इ यादी बाबी न याने िशकत आहे त.

अशा कारे अनेक सकारा मक बदल घडवून आण यात

ी नागलगावे सरांना यश

िमळाले आहे . आज शाळे ला वतःची प की इमारत आहे , १० वष पूव एक ते चार वग असलेली १५ पट
सं येची ि िश की शाळा आज एक ते सात पयत एकूण ४ िश कांसह १४० पटसं येची शाळा झाली आहे .
यात शाळे या पा

ावरील केवळ ३६ िव ाथ आहे त. बाकीचे इतर िठकाणाहू न शाळे त येतात. थलांतर तर

नाहीच उलट काही मुले गावातील मामा,आ या,काका यां या घरी पाहु णे हणून राहतात. िश क सं ये या
माणात शाळा खो या आहे च पण गावक यां या मदतीने शाळे साठी सुंदर मैदान ही उपल ध झाले आहे .
शाळे त digital मा यमातून तसेच ान रचनावादी ि ये ारे अ ययन अ यापन चालते. शाळे ब ल िव ाथ ,
पालक, िश क, लोक ितिनधी व पयवे कीय अिधकारी समाधानी आहे त.
या यशाबाबत

ी नागलगावे यांचे सव सहकारी, वेळोवेळी ेरणा दे णारे डायटचे तसेच

िश ण िवभागाचे पयवे कीय अिधकारी, गावातील सरपंच, ाम िश ण सिमती सद य, पालक व त ण
मुले यांचा ते आवजून उ लेख करतात.

चतना मक

न-

१.

ी पेशकुमार नागलगावे यां या यशाब ल आपण कोणता अिभ ाय दयाल ?

२.

ी नागलगावे सर नोकरीचा राजीनामा कशामुळे दे तात ?

३. कोण या गो ट मुळे सरांना िव ाथ व पालकांशी भाविनक जवळीकता साधता आली ?
४.

तुत गो टीतून ी नागलगावे सरांचे कोणते गुणिवशेष आप याला िदसतात ?

५. नागलगावे सरांनी का ले खेतपाडा येथे घडवून आणले या यश वी बदलांची यादी करा.
६. अशाच ड गरी दुगम े ातील शाळे त तु हास मु या यापक/ िश क हणून िद यास तु ही काय कराल?

िवचार क या, चच क या.....
१. आपण एका सपाटी या नागरी भागातील गत शाळे तन
ू एका आिदवासी बोली भाषा असले या ड गरी
े ातील िज हा पिरषदे या शाळे त बदलीने जू हायला आले आहात. शाळा व ती शाळे तन
ू नुकतीच
िनयिमत शाळा हणून पांतरीत झालेली आहे . शाळे ची पटसं या २५ आहे . शाळे पयत जा यासाठी ४
िकलोमीटर ची जंगलातील एकच पायवाट आहे . दुसरे िश क थािनक असून ३ वष पासून या शाळे त
व तीशाळा िश क हणून कायरत आहे त. आपणास मुलांची भाषा कळत नाही. सदर शाळा गत
कर याची जबाबदारी आपणावर आहे . आपण काय कराल ?
२. आपणास ड गरी भागातील एका िज हा पिरषद मराठी शाळे त िश ण सेवक हणून नोकरी िमळाली.
आपण शाळे त जू हो यासाठी आलात. पण २ िदवस आपणास शाळाच सापडली नाही. ितस या िदवशी
दोन तीन िठकाणी पा याने वाहत असलेला ओढा ओलांडून ७ िकलोमीटर पायी चालत गे यावर आपण
शाळे त पोहचला. शाळा एका खाजगी, कुडा या घरात भरते असे आपणास कळले. शाळे त एकही मूल
हजर नाही. शाळे ची पटसं या मा ४६ अस याचे आपणास हजेरी पु तकाव न िदसून आले. आपण
गावात काही मुलांशी संवाद साधू पाहत आहात. तेव

ात एका दा

ाने आपणाकडे दा साठी पैशांची

मागणी केली. आपण या िदवशी कशीबशी या या पासून आपली सुटका क न घे तली. घरी परत
िनघतांना आपणास अंधार झाला. भीत भीतच आपण घरी परतला. मा दुस या िदवशी पु हा या शाळे त
जायची िह मतच होत नाहीय. काय करणार ?
ड गरी दुगम

े ात शालेय नेत ृ वाला असही करता ये ईल.....

१. मुलांची भाषा िशक यासाठी नेहमी वापर या जाणा या श दांचा वतःचा एक श दकोश िवकिसत
क न मो

ा मुलां या मदतीने

यांची बोली भाषा िशकता येईल. यासाठी काही तयार

बोलीभाषाकोष ही वापरता येतील. उदा. डायट नंदरु बारचा सातपु

ाचा श दसागर

२. मुलां या भाषेतील संवाद मोबाईल म ये रे काड क न digital साधनां ारे द शत करता येतील.
३.

ामिश ण सिमती या मदतीने शाळािवकास आराखडा तयार क न शाळे साठी भौितक सुिवधा
उपल ध क न घे ता येतील. श य अस यास यासाठी पे सा अंतगत ामपंचायत कडू न काही िनधी

िमळवता येईल. शाळे या चां ग या उप मांचे सामािजक मा यमां ारे

दशन क न शाळे साठी

शै िणक सािह य उपल ध हो यासाठी लोकसहभाग / CSR िमळिवता येईल.
४. शाळे स रं गरं गोटी क न सजिवणे, िविवध खेळ, digital सािह य, ना

ीकरण,

मा यमातून िव ा य ना शाळे ची गोडी लावता येईल. यातून यांना समृ द व

े भे टी इ यादी

य

अनुभत
ू ी दे ता

येईल.
५. लांबन
ू शाळे त येणा या िव ा य चे गट क न शाळे त िनयिमत आण यासाठी गटनायक नेमणे
अथवा काही पालक यां यावर पाळी लावून जबाबदारी सोपिवता येईल.
६. गावातील पा

ापा

ावर पालकां या मदतीने मुलांना अ यासासाठी रा ीचे ( सं या.६ ते ९ पयत

चालणारे ) अ यासक तयार करता येतील. कवा

येक िव ा य या घरात एक अ यास कोपरा

तयार कर यासाठी िव ा य ना सांगता येईल.
७.

थािनक समाजातील िशि त य त या मदतीने / पिरसरातील वयंसेवी सं थां या मदतीने/
digital साधना या मदतीने गावात िठकिठकाणी सभा घे वून िश ण व आरो यिवषयक, समाजातील
अिन ट

ढी परं परा याबाबत उिचत जागृती व समाज बोधन करता येईल.

८. होळी सार या थािनक मह वा या सणादर यान गाव व शाळा िमळू न एकि त िश णो सव /
ामो सव काय माचे आयोजन करता येईल.
९. शाळे या पिरसरात सहकारी िश क व
मनोरं जन,आरो य व

ाम थां या मदतीने िव ा य साठी बाल वाचनालय,

ीडा क , बालसंसद, बालसभा, अ यास क , इ यादी नािव यपूण उप मांचे

आयोजन करता येईल.
१०. िविवध गुणदशन, िनबंधलेखन, व तृ व

पध , िच कला,

नमंजुषा,

ीडा

पध इ यादी

मा यमातून िव ा य म ये पध मक वातावरण िनम ण करता येईल.
शाळा िवकास आराखडा –
आपण स या कायरत असले या शाळे ची भौितक, सामािजक, शै िणक थती आपणास
माहीत आहे . आप या शाळे ची स

थती ल ात घे वून आप या शाळे चा एक वष साठीचा शाळा िवकास

आराखडा तयार करा.
ड गरी / दुगम (आिदवासी) भागातील िव ा य साठी शासना या िवशे ष योजना –
१. शासकीय आ म शाळासमूह योजना
२.

वयंसेवी सं थांना आ मशाळा चालिव यास अथसहा य

३. आदश आ मशाळा
४. एकल य इं जी मा यमा या िनवासी आ मशाळा
५. आिदवासी मुला मुल साठी शासकीय वसितगृहे
६. आिदवासी िव ा य ना शाळांत परी े ोर िश यवृ ी योजना
७. अनुसिू चत जमाती या िव ा य या िश ण शु क,परी ा शु काची ितपूत –योजना
८. यावसाियक पा

मात िशकणा या अनुसिू चत जमाती या िव ा य ना िनव ह भ ा दे णे.

९. औ ोिगक िश ण सं थे तील िव ा य ना िव ावेतन योजना

१०. इय ा आठवी ते बारावी वग त िशकत असले या अनुसिू चत जमाती या िद यांग िव ा य ना िश यवृ ी
योजना
११. १०/१२ वी परी ेत िवशेष ािव य िमळिवणा या गुणव ा यादीतील अनुसिू चत जमाती या िव ा य ना
ो साहनपर ब ीस योजना
१२. दजदार शासकीय/अनुदािनत आ मशाळांना िवशेष ो साहनपर ब ीस योजना
१३. आिदवासी मुल मधील गळती थांबिव यासाठी ो साहन भ ा
१४. आिदवासी िव ा य चा आक मक मृ यू झा यानंतर सानु ह अनुदान योजना
१५. आिदवासी शेतकय ना वीजपंप /तेलपंप पुरवठा
१६. क वत अथसंक प
१७. यवसाय िश ण (क पुर कृ त) योजना
१८. वयंरोजगारासाठी कजपुरवठा योजना
१९. भारतीय संिवधाना या २७५(१) अंतगत िज

ात वादी काय म राबिवणे – क ीय सहा य

२०. आिदम जमातीसाठी िवकासा या योजना – क ीय सहा य
२१. मोटार वाहन चालक िश ण योजना
२२. सै य तथा पोलीस दल भरतीपूव िश ण योजना
२३. खावटी कज योजना
२४.

धा य कोष योजना

२५.अनुसिू चत जमाती या उमेदवारांसाठी सेवायोजन न दणी
२६. आिदवासी े ात उ ले खनीय काम करणा या सामािजक कायक य ना सं थांना आिदवासी सेवक /सेवा
सं था पुर कार योजना
२७.

आिदवासी ह तकला दशन

२८. आिदवासी पारं पािरक नृ य पध
२९. वारली िच कला पध योजना
३०. आिदवासी युवकांसाठी नेत ृ व िश ण व पध पूव िश ण योजना
३१. नवसंजीवन योजना
३२. अनुसिू चत जमाती माणप तपासणी योजना
३३. तुषार िठबक सचन योजना
३४.

आिदवासी शेतक यांना दािर

३५. शे या म

रे षेवर आण यासाठी पकेज योजना

ांचा गट पुरवठा करणे

३६. अव

पा यात म स संवधन करणे.

३७.

वैय तक लाभा या योजना – याज अनुदान

इ यादी योजना ड गरी / आिदवासी े ासाठी शासनामाफत राबिव या जातात. यासंदभ तील अिधकाची
मािहती संबंिधत शासकीय काय लयात िमळू शकेल.

रा ीय शै िणक धोरण २०२० या अनुषंगाने ड गरी

े ातील िश णा या संदभ ने केलेला िवचार-

१. रा ीय िश ण धोरण २०२० म ये ड गरी दुगम े ातील िव ा य सोबत सवच पिर े ातील िव ा य ना
गुणव ापूण िश ण िदले जाणे आव यक आहे . यासाठी ऐितहािसक
अ पसं यांक िव ा य वर िवशेष ल

टीने उपेि त, वंिचत आिण

कि त करणे आव यक आहे . िश ण हे समता सुिन चत

कर याचे एक उ म मा यम आहे . या ारे समाजात समानता,समावेशकता आिण सामािजक-आ थक
गितशीलता िमळू शकेल. अशा गटांमधील सव मुलांसाठी पूव पार अडथळे असले तरी या गटातील
िव ाथ िश णा या मु य वाहात येऊन यथोिचत गती करतील या

टीने िन चत पाऊले उचलली

गेली पािहजे असे हटले आहे .
२. वंिचत

े ात िश कांची पदे ता काळ भरली जातील यासाठी थािनक िश क कवा थािनक भाषेशी

पिरिचत िश कांची नेमणूक कर याकडे ल िदले जाईल.तसेच या े ाम ये मो
आ थक

ा सं येने सामािजक-

ा वंिचत िव ाथ आहे त तेथील शाळे तील िव ाथ -िश क गुणो र २५:०१ पे ा कमी

असेल.
३. गळतीचे माण कमी करणे व सव तरावर िश णाचे सावि कीकरण करणे.
४. वेगवेग या ऐितहािसक आिण भौगोिलक कारणां मळ
ु े आिदवासी जाती आिण समुदायातील मुले सु ा
अनेक तरावर ितकूल पिर थतीशी सामना करतात.आिदवासी समुदायातील मुलांना ते घे त असलेले
शालेय िश ण िभ न, सां कृ ितक आिण शै िणक

ा अ ासंिगक आिण अपिरिचत वाटते. वा तिवक

पाहता, आिदवासी समूहातील मुलां या गतीसाठी अनेक काय म सु आहे त, आिण ते पुढेही चालू
राहतील. या चालू काय मांचा आिदवासी मुलांना लाभ िमळावा यासाठी िवशेष यं णा तयार कर याची
गरज आहे .
५. काही भौगोिलक े ांम ये ामु याने सामािजक आिण आ थक

ा वंिचत गट (SEDGs) हा मो

ा

माणात आहे .असे आकडे वारी दशिवते. आकां ि त िज हे हणून ओळखले या भौगोिलक िठकाणी
शै िणक

ा वंिचत सामािजक आिण आ थक

ा वंिचत (SEDGs) यांचे मो

े हे िवशेष शै िणक े (SEZs) हणून घोिषत केले जावे यांचे खरे शै िणक पिर

ा लोकसं येचे
य बदल यासाठी

अितिर त भरीव य नां या मा यमातून सव योजनांची यापकपणे अंमलबजावणी केली जाते.
६. सामािजक आिण आ थक

ा वंिचत गट (SEDGs) अंतगत आिण अनुसिू चत जाती आिण

अनुसिू चत जमाती यां या शै िणक िवकासातील असमानता दूर कर यासाठी िवशेष ल
या गटातील कुशा

िव ा य साठी संबंिधत

े ाम ये वसितगृहे,सेतू पा

िदले जाईल

मआिण शु क माफी

कर यासाठी तसेच िश यवृ ी –आ थक सहा य दान के या जाईल. यामुळे उ च िश णाम ये या
गटातील मुलां या वेश सुलभ करता येतील.
७. समावेशकता आिण समता िश क अ यापनाचे

मुख अंग तयार होईल. (शाळे तील सव नेत ृ व

शासकीय आिण इतर पदां या िश णाम ये सु ा) सोबतच सव िव ा य किरता उ कृ ट आदश थती
उपल ध कर या या िदशेने एक य न केला जाईल. यासाठी सामािजक आिण आ थक
गटांमधील (SEDGs) उ च गुणव े चे िश क व नेत ृ व करणा यांची िनवड के या जाईल.

ा वंिचत

ड गरी

े ातील नेत ृ वाची भूिमका या मो

ूलची शालेय नेत ृ वा या

टीकोनातून उपयु तता :

महारा ाचा सुमारे १/३ इतका भूभाग ड गरी े ाने यापलेला आहे . इतका मोठा भाग दुगम ड गरी
उताराचा असून अशा दुगम दे शात असं य आिदवासी बां धव व ती क न राहत आहे . ड गरी े ात राहणा या
या व यांम ये भौगोिलक

ा सा य असले तरी भाषीक व सामािजक

ा फार मोठी िविवधता आढळू न

येते. अशा दुगम भागात RTE २००९ नुसार तेथील बालकां ना अपेि त िश ण ह क ा त क न दे णेसाठी असं य
सम याना सामोरे जावे लागत आहे . मा शालेय तरावर िविवध िश णे,कायशाळां या मा यमातून शालेय
नेत ृ वासाठी ड गरी े हा मु य घटक ल कि त क न वतं पणे मागदशन उपल ध न हते. या मो

ूल या

मा यमातून ड गरी े ात अ यापनाचे काय करणा या शालेय नेत ृ वाला अथ त िश क व मु या यापकांना उिचत
शै िणक मागदशन न कीच िमळणार आहे . यामुळे
१.

येक िव ा य ना िश ण ह क काय ानुसार अपेि त गुणव ापूण िश ण ा त हो या या

टीने मदत

िमळे ल.
२. बालकाचा मोफत व स तीचा ह क अिधिनयम २००९ ची भावी अंमलबजावणी श य होईल.
३. शालेय नेत ृ वाला ितकूल ड गरी े ातील सम या सोडिव याचे भावी माग मािहत होतील.
४. ड गरी े ातील यश वी शालेय नेत ृ वाचे काय ने अशा ितकूल े ात काय करणा या असं य िश क,
मु या यापक यांना ेरणा व ो साहन िमळे ल.
५. ड गरी/ दुगम भागात न याने आले या िश कांम ये िश णापासून वंिचत रािहले या आिदवासी ड गरी
भागातील लोकां या सम या जाणून घे यासाठीची संवेदनशीलता व या दूर कर याचे कौश य वाढीस
लागेल.
समारोप :
भौितक पिर थती िकतीही

ितकूल असली तरी यावर मात कर याचे साम य स म शालेय

नेत ृ वाजवळ असते. अपेि त यश िमळिव यासाठी असा शालेय नेता ितकूल पिर थतीने खचून न जाता
आप या सहकाय ना सोबत घे तो, यांना िव वासात घे वून, सतत ेरणा - ो साहन दे त काय वण ठे वतो. पालक
व समाजा या यथा वेदना जाणीवपूवक समजून घे वून समाजात शाळा व िश कां ती िव वास व िज हा याचे
संबंध ढ करतो. आप या िव ा य ना परके न मानता आपलेपणाने समजून घे तो. य त हो यासाठी व यां या
य तम वाला यो य आकार दे यासाठी नािव यपूण, िविवधां गी अ ययन अनुभव िमळावेत यासाठी आ ही
असतो. यांना गती या िदशेने घे वून जा यासाठी सतत धडपडत असतो. आिण िज ीने सतत वतः कृ तीशील
राहू न शाळे या गतीचे आपले येय सा य कर यात यश वी होतो. ड गरी/दुगम े ात यश वी काय करणारे

ी

नागलगावे सरांसारखे अनेक मु या यापक/ िश क आप या रा यात कायरत आहे त. यां या काय पासून ेरणा
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