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घटक 1. शिक्षण आशण सामाशजक शिशिधता 

उशिषे्ट 

1. विद्यार्थ्ाांना सामावजक विविधतेची संकल्पना समजण्यास मदत करणे. 

2. विद्यार्थ्ाांना विविधतेचे स्तर समजण्यास मदत करणे. 

3. विद्यार्थ्ाांना विविधतेच्या पार्श्वभूमीिर बालकाच्या विकासामधे्य विक्षकाची भूवमका समजण्यास मदत करणे. 

4. विद्यार्थ्ाांना िांततेचा अथव समजण्यास मदत करणे. 

5. विद्यार्थ्ाांना िांततेसाठीच्या विक्षणाची धे्यय ि उविषे्ट समजण्यास मदत करणे. 

6. विद्यार्थ्ाांना सहजीिनासाठी िांतता विक्षण समजण्यास मदत करणे. 

7. विद्यार्थ्ाांना िांततेसाठी विक्षणाचा अभ्यासक्रम समजण्यास मदत करणे. 

8. विद्यार्थ्ाांना िांततेसाठी विक्षणाची आिश्यकता समजण्यास मदत करणे. 

प्रस्तािना 

भारतीय समाज हा विविधतेने नटलेला आवण ऐवतहावसक िारसा असलेला समाज आहे. भारतीय समाजामधे्य 

विविधता आढळून येते. मानिी जीिनातील मूलभूत तत्वज्ञान भारतीय समाजाने मांडले आहे. भारतात नैसवगवक 

आवण सामावजक विविधता मोठ्या प्रमाणात आहे. भारतात वहंदू, मुस्लिम, जैन, विश्चन, पारसी, बौद्ध, विख 

इत्यादी धमावचे, जाती ि संप्रदायाचे लोक राहतात. भारतीय समाजातील लोकांची भाषा, ररतीररिाज, रुढी, परंपरा 

या िेगिेगळया आहेत. यामुळे भारतात सामावजक विविधता मोठ्या प्रमाणात आहे. असे असले तरी विविधतेत 

एकता हे भारताचे खास िैविष्ट्य आहे. आपल्या देिाच्या ऐक्याचे आधारभूत तत्त्व म्हणून या तत्त्वाचा पुरस्कार 

केला आहे. 

सामाशजक शिशिधता 

 

" समाजामधे्य आढळून येणाऱ्या भावषक, प्रादेविक, राजकीय, धावमवक, सांसृ्कवतक, जातीय विविधतेस 

सामावजक विविधता म्हणतात." 

'' मानि आपल्या आचार - विचारातून, प्रथा ि रूढी परंपरेतून ि िेिभूषा, राहणीमान,विविध भाषा यामधून 

आपले जीिनमान विविध स्वरूपात वनमावण करीत असतो याला सामावजक विविधता वकंिा सामावजक वभन्नता 

म्हणतात " 

" भारतीय समाजात वहंदू, मुस्लिम, विख, विश्चन, जैन बौद्ध, पारिी इत्यादी धमाांचे लोक विविध स्वरूपात 

आपआपल्या धमावचे आचरण ि पालन करतात यालाच धमावतील सामावजक विविधता असे म्हणतात." 

" विविष्ट भौगोवलक पररस्लथथतीमुळे पररस्लथथतीमुळे विविध प्रदेिातील लोकांचे राहणीमान ि जीिनमान िेगिेगळ्या 

स्वरूपात वदसून येत असते. यालाच सामावजक विविधता म्हणतात." 

ब) सामाशजक शिशिधतेचे स्तर 

आपल्या देिात सामावजक विविधतेचे स्तर पुढील प्रमाणे वदसून येतात. 

1. िैयस्लिक/व्यिीगत विविधता 

2. प्रादेविकता विविधता 

3. भावषक विविधता 

4. धावमवक विविधता 

5. जातीय विविधता 

6. जमातीय विविधता /आवदिासी घटक 

7. आवथवक विविधता 

8. राजकीय विविधता 

9. सांसृ्कवतक विविधता 

क ) शिशिधतेच्या पार्श्वभूमीिर बालकाच्या शिकासामधे्य शिक्षणाची भूशमका 

भारतात विविध कारणामुळे मोठ्या प्रमाणात सामावजक विविधता असलेली  वदसून येते. भारतीय समाजात 

अनेक धमव जाती जमाती भाषा  आहेत. या सिाांचा प्रभाि विद्यार्थ्ाांच्या व्यस्लिमत्वािर पडत असतो. भारतामधे्य 

असणाऱ्या सामावजक विविधतेमधे्य बालकांचा सिाांगीण विकास घडिून आणण्यामधे्य विक्षकांची भूवमका 

महत्त्वाची आहे. विविधतेच्या पार्श्वभूमीिर बालकांचा विकास घडिून आणण्यामधे्य विक्षकांना पुढील प्रमाणे 

भूवमका पार पाडािी लागते. 



1. विद्यार्थ्ाांची िैयस्लिक वभन्नता विचारात घेऊन त्यांची बुस्लद्धमत्ता, आिड वनिड क्षमता कौिल्य यांचा 

विचार करून विद्यार्थ्ाांना अध्यापन करािे. 

2. भारतीय संविधानामधे्य सांवगतलेल्या विविध मुल्यांची रुजिणूक करािी. 

3. विद्यार्थ्ाांना भारतीय संसृ्कतीचा पररचय करून द्यािा. 

4. िाळेमधे्य सिव जाती धमावतील विद्याथी वमळून वमसळून सहभोजन करतील अिी जेिणाची व्यिथथा 

करािी. 

5. आपण सिवजण भारतीय आहोत हा संस्कार विद्यार्थ्ाांिर करािा. 

6. विद्यार्थ्ाांमधे्य राष्टर ीय एकात्मता घडिून आणण्यासाठी विविध कायवक्रम ि उपक्रमांचे आयोजन करािे. 

7. विक्षकांनी िाळेत जातीिाचक िब्द टाळािेत. कोणत्याही समाजाचे वकंिा जमातीचे िणवन करताना 

अल्पसंख्ांक, मागासलेले, अनुसूवचत यासारख्ा िब्दांचा िापर टाळािा. 

8. विद्यार्थ्ाांना भारतीय संविधान, राष्टर ीय वचन्ह, राष्टर ीय फूल, राष्टर ीय पक्षी, राष्टरध्वज इत्यादीचंी जाणीि करून 

द्यािी. 

9. विद्यार्थ्ाांची सामावजक, आवथवक, राजकीय, िैक्षवणक पार्श्वभूमी विचारात घेऊन विक्षण द्यािे. 

10. विद्यार्थ्ाांना त्यांना समजेल अिा त्यांच्या बोलीभाषेतून विक्षण देण्याचा प्रयत्न करािा. 

11. सिवधमव, भाषा, संसृ्कती, कला, सावहत्य यांचा समन्रय साधून सिवसमािेिक अिा कायवक्रमांचे आयोजन 

करािे. 

12. भारतामधे्य आढळून येणाऱ्या विविधतेला नैसवगवक पररस्लथथती किी कारणीभूत आहे याची विद्यार्थ्ाांना 

जाणीि करून द्यािी. 

13. विक्षकांनी विविध जाती धमावतील विद्यार्थ्ाांच्या विचारांचा ि मतांचा आदर करािा. तसेच न्याय स्वातंत्र्य 

समता बंधुता या तत्त्वांचा पुरस्कार करािा. 

14. विद्यार्थ्ाांमधे्य कोणत्याही प्रकारचा भेदभाि न करता विक्षकांनी लोकिाही जीिन पद्धतीचा अिलंब 

करािा. 

15. विद्यार्थ्ाांना सिव धमावतील थोर संत, महाते्म, यांची चररते्र सांगािीत. सिव धमावतील सुिचने, सुभावषते, 

सुविचार यांचे अथव मुलांना सांगािेत. 

16. विविध धमावतील मूलभूत अिा समान तत्वांची विद्यार्थ्ाांना ओळख करून द्यािी. 

17. देिाची उज्वल परंपरा, संसृ्कती, तत्त्वज्ञान याविषयी विद्यार्थ्ाांमधे्य अवभमान वनमावण करािा. 

18. जात, धमव, पंथ, प्रांत, भाषा याबाबतीतील सिव भेद दूर करून मी भारतीय आहे अिी भािना 

विद्यार्थ्ाांमधे्य वनमावण करािी. 

19. विद्यार्थ्ाांना भारतीय इवतहास, भूगोल, संसृ्कती, कला ि सावहत्य यांचा पररचय करून द्यािा. 

20. विक्षकाने िाळेत जाती, धमव, भाषा, संप्रदाय या आधारािर पक्षपात करू नये. 

21. विद्यार्थ्ाांना राष्टर वहताच्या दृष्टीने विघातक असणार्या बाबीचंी वकंिा घटनांची मावहती करून द्यािी. 

22. विद्यार्थ्ाांना धमववनरपेक्ष मूले्य, लोकिाहीचे मुले्य, नैवतक मूले्य यांचे विक्षण द्यािे. 

ड ) सहजीिनासाठी िाांतता शिक्षण 

प्रास्ताविक 

जगातील प्रमुख समस्ांपैकी दहितिाद ही एक फार मोठी गंभीर समस्ा आहे. सध्या संपूणव जगामधे्य 

अराजकता, अथथैयव, दहितिाद वहंसाचार यांनी थैमान घातले आहे. यातून समाज विघातक ििी वनमावण होत 

चालल्या आहेत हे सिव थांबविण्यासाठी समाजात िांतता प्रथथावपत होणे गरजेचे आहे. पवहल्या महायुद्धानंतर 

जगामधे्य अिांतता वनमावण झाली यािर उपाय म्हणून 1918 मधे्य जागवतक िांतता हा विचार प्रिाह सुरू झाला 

पण त्याचा फारसा पररणाम झाला नाही. नंतर जगामधे्य दुसरे महायुद्ध झाले या युद्धामधे्य जीवित हानी ि आवथवक 

हानी मोठ्या प्रमाणात झाली हे सिव पाहून जागवतक िांतता वनमावण करण्याची ि वटकविण्याची गरज 

सिवच  राष्टर ांना िाटू लागली यातूनच 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी संयुि राष्टर  संघटनेची थथापना झाली याची प्रमुख 

उविषे्ट जगात िांतता वटकविणे. सिव राष्टर ांना सािवभौमत्वाची ि प्रादेविक अखंडत्वाची जोपासना करणे, राष्टर ा- 

राष्टर ांत वनमावण होणारे तंटे िांततेच्या मागावने सोडविणे ि जगात आवथवक ि सामावजक विकास साधणे ही होती 

1980 मधे्य स्वीडन यावठकाणी िांततेसाठी विक्षण हा कायवक्रम भरला त्यानंतर अनेक देिांमधे्य िांततेसाठीच्या 

विक्षणाचे उपक्रम सुरू केले. 

िाांततेचा अथव ि व्याख्या 

1. ' कोणािरही अन्याय,अत्याचार, युद्ध, दंगे न लादता सुखी जीिन जगणे म्हणजे िांतता होय ' 



2. ' राष्टर ीय, आंतरराष्टर ीय वकंिा िैयस्लिक स्तरािर कोणत्याही स्वरुपाची वहंसक िृत्ती न करणे म्हणजे 

िांतता होय.' 

 िाांततेसाठी शिक्षण व्याख्या 

1. ' विक्षणाच्या माध्यमातून व्यिीमधे्य िांततामय सहजीिनाची मनोिृत्ती वनमावण करणे म्हणजे 

िांततेसाठी विक्षण होय. ' 

2. ' स्वतः बरोबर आवण वनसगावसवहत इतरांबरोबर सुसंिाद साधण्यासाठी आिश्यक असणारी मुले्य, 

दृवष्टकोन आवण कौिल्य रुजिण्यासाठी वदले जाणारे विक्षण म्हणजे िांततेसाठी विक्षण होय.'  - 

NCERT अभ्यासक्रम आराखडा 2005. 

िाांततेसाठीच्या शिक्षणाची धे्यये शकां िा उशिषे्ट 

1. विद्यार्थ्ाांना महत्त्व पटिून देणे. 

2. त्यांना िांततामय जीिनासाठी प्रिृत्त करणे. 

3. िैवर्श्क नागररकत्वाची भािना वनमावण करणे. 

4. िांततामय सहजीिनाची मनोिृत्ती वनमावण करणे. 

5. विविध स्तरािरील िांततेसाठी कायव करणाऱ्या संथथांचा पररचय करून देणे. 

6. समाजातील वहंसक घटनांचे दुष्पररणाम विद्यार्थ्ाांना समजािून देणे. 

7. मानिता या धमावची मुले्य जोपासण्यास मदत करणे. 

8. आपल्या राष्टर ाबरोबरच इतर राष्टर ाबिल सवहषु्णता बाळगण्याची िृत्ती जोपासणे. 

9. जगातील विविध संसृ्कत्यांच, धमावचा अभ्यास करण्यास मदत करणे. 

10. संकुवचत मनोिृत्ती झुगारून देऊन िैवर्श्क भािना वनमावण करणे. NCERT  च्या अभ्यासक्रम 

आराखड्यात पुढील उविषे्ट वदलेली आहेत. 

11. प्रते्यकाला मूलभूत हक्क आवण कतववे्य यांची जावणि करुन देणे. 

12. भारतीय संसृ्कतीमधील िांततेच्या विक्षणाचे दाखले विद्यार्थ्ाांना देणे. 

13. दाररद्र्य, वहंसा, वनरक्षरता, अनारोग्य, हंडा पद्धती जावतभेद या समस्ांच्या विरुद्ध लढण्यासाठी 

मनोभूवमका तयार करणे. 

 िाांततेसाठी शिक्षणाचा अभ्यासक्रम 

जपान मधे्य 1999 साली Teacher Education for Peace and International Understanding 

या विषयािर  सेवमनार भरला होता. यामधे्य अभ्यासक्रमाचे पुढील घटक ठरिण्यात आली आहेत. 

1. मानिी हक्क आवण जबाबदाऱ्या 

2. लोकिाही सवहषु्णता 

3. परस्पर सामंजस् 

4. अंतगवत  िांतता आवण सुसंिाद 

5. मानिाची प्रवतष्ठा 

6. वचरंजीिी विकास 

7. आंतरराष्टर ीय सहकायव 

8. सामावजक न्याय 

9. विविधतेतून एकता 

िाांततेसाठी शिक्षणाची आिश्यकता / गरज / महत्व 

सध्या जगात धमव, िंि, राष्टर  िणव यांच्या नािाखाली विनाकारण संघषव होत आहेत. अवतरेकी हले्र, दहितिादी 

हले्र जातीय दंगली वहंसाचार यामुळे अनेक वनष्पाप जीिांचे, बळी विनाकारण जातात. समाजामधे्य अिांतता, 

असुरवक्षतता, अथथैयव वनमावण होते हे थांबविण्यासाठी आवण मानिाची, समाजाची, राष्टर ाची आवण जगाची प्रगती 

करण्यासाठी िांतते वििाय पयावय नाही. समाजामधे्य िांतता वनमावण करण्यासाठी विक्षणाची आिश्यकता आहे. 

1. राष्टर ाराष्टर ामधील कलह ि मतभेद दूर करण्यासाठी. 

2. समाजातील सुरवक्षतता िाढविण्यासाठी. 

3. समाजातील अस्लथथरता कमी करण्यासाठी. 

4. िस्त्रास्त्र वनवमवतीिर वनयंत्रण ठेिण्यासाठी. 

5. विज्ञान तंत्रज्ञानाचा िापर सुज्ञपणे करण्यासाठी. 

6. भोगिादी प्रिृत्ती नष्ट करण्यासाठी. 



7. मानि जातीचे कल्याण करण्यासाठी. 

8. दहितिादी ि वहंसक प्रिृत्तीला आळा घालण्यासाठी. 

9. मानितािादाचा पुरस्कार करण्यासाठी. 

10. िैवर्श्क नागररकत्वाची भािना वनमावण करण्यासाठी. 

11. समाज ि राष्टर ाची प्रगती करण्यासाठी. 

12. िांततेसाठी कायव करणाऱ्या संथथांचा पररचय होण्यासाठी. 

 िाांतता शनशमवतीचे शिशिध घटक / िालेय शिषयातून िाांततेसाठीचे शिक्षण 

1. भाषा 

भाषा हे दोन व्यिीनंा जोडणारे महत्त्वाचे साधन आहे. विविध भाषांच्या सावहत्याच्या अभ्यासामुळे 

व्यिीचा दृवष्टकोन वििाल होतो. भाषांच्या सावहत्यांच्या अभ्यासामुळे जगातील लोक परस्परांना समजून 

घेऊ िकतात. त्यामुळे त्यांच्यात विर्श्बंधुत्वाची भािना वनमावण होऊन िांतता िाढीस लागण्यास मदत 

होते. 

2. इशतहास 

इवतहासाच्या अभ्यासामुळे विविध देिात होऊन गेलेल्या थोर पुरुषांच्या कायावचा ि व्यस्लिमत्त्वाचा 

पररचय होतो. थोर पुरुषांच्या कायावने मानिता धमव कसा विकवसत झाला जग समृद्ध कसे झाले हे लक्षात 

येते. इवतहासाच्या तुलनात्मक अभ्यासातून विविध देिांच्या संसृ्कतीचा अभ्यास होतो इवतहासाच्या 

अभ्यासातून विविध घटना चे दुष्पररणाम लक्षात येतात त्यामुळे विर्श्ाला िांततेची गरज आहे याची 

जाणीि होते. 

3. भूगोल 

भौगोवलक पररस्लथथतीने मानिी समाजाचे वनयंत्रण होत असल्यामुळे कोणताही देि स्वयंपूणव ठरू िकत 

नाही हे भूगोलचा अभ्यासातून समजते. यातील सिवच देि एकमेकांच्या सहकायाविर अिलंबून आहेत. 

जागवतकीकरणामुळे ि उदारीकरणामुळे हे विर्श्च एक कुटंुब झाले आहे. विर्श् व्यापार करण्यासाठी 

विर्श्िांती वििाय पयावय नाही हे विद्यार्थ्ाांच्या लक्षात येते. 

4. नागररकिास्त्र 

नागररक िास्त्र विषयातून आक्रमक राष्टर िाद विनाि करतो तर डोळस राष्टर िाद विकास करतो हे 

विद्यार्थ्ाांच्या लक्षात आणून द्यािे. 

आपल्या हक्काच्या जाणिे बरोबरच दुसऱ्यांच्या अवधकारािर गदा येणार नाही याची दक्षता घ्यािी. 

नागररक िास्त्र विषयातून जागवतक िांतता ि सुरवक्षतता यांचे महत्त्व पटिून देता येते. 

5. शिज्ञान 

विज्ञान विषयांच्या माध्यमातून जगातील विविध वठकाणच्या िास्त्रज्ञांनी मानिाचे जीिन समृद्ध केले, 

आनंदी केले. त्यांनी आपल्या देिाबरोबरच संपूणव माणूिसमूहाचा, विर्श्ाचा विचार केला आहे हे 

विद्यार्थ्ाांच्या लक्षात आणून द्यािे. आजही दैनंवदन जीिनात विज्ञान क्रांवतकारक बदल घडिीत आहे. 

त्यातून जगात िांतता कायम राहािी अिी विकिण विद्यार्थ्ाांना द्यािी. 

6. गशणत 

भाषा ही एक जागवतक भाषा असून जगातील वचने्ह, भाषा, कल्पना सिव वठकाणी समान आहेत. गवणत 

हा जीिनाचा पाया आहे. गवणताने  जगाला िून्याची कल्पना, दिांि पद्धती या मौल्यिान देणग्या वदल्या 

आहेत. या विषयातून ही विर्श्बंधुत्व ि िांतीची जोपासना करता येते. 

7. शिशिध कला 

भाषेवििाय भािनांचा अवभषेक करणारे प्रभािी ि पररणामकारक माध्यम म्हणजे विविध कला. प्रते्यक 

व्यिी कोणत्या ना कोणत्या कलेमधे्य रममान होत असते. त्यातून त्या व्यिीला आनंद वमळतो. त्यांच्या 

अंतकरणात िांती समाधान वमळते. व्यिीचे जीिन िांततामय होऊन समाज जीिन िांततामय 

होण्यास मदत होते. 

िाांततेसाठी शिक्षणामधे्य शिक्षकाची भूशमका / शिक्षकाांनी राबिायचे उपक्रम / कायवक्रम 

1. शिक्षकाांचा दृष्टीकोण िसु्तशनष्ठ असािा. 

2. शिक्षकाने चाांगल्या बाबी ांचा आदर करािा. 

3.  विद्यार्थ्ाांमधे्य िांततेचे संस्कार करण्यासाठी विक्षक सदैि तत्पर असािा. 

4. विविध प्रकारच्या गोष्टी, गाणी, कथा, खेळ यातून िांततेचे महत्त्व पटिून द्यािे. 



5. विक्षकांना स्वतः मधील दोष ि मयावदा यांची जाणीि असािी. 

6. िैवर्श्क िांततेसाठी कायव केलेल्या थोर व्यिीचंा पररचय करून द्यािा. 

7. िाळेमधे्य िांततेने संदभावतील पथनाय, पररषदा, संिाद यांचे आयोजन करािे. 

8. नैसवगवक आपत्तीच्या िेळी मदत, दौरे आयोवजत करािे. 

9. दहितिाद, युदे्ध, वहंसाचार यांचे दुष्पररणाम वचत्रवफतीच्या माध्यमातून दाखिािेत. 

10. िांततेसाठी पूरक योग, ध्यानधारणा इत्यादी विवबरांचे आयोजन करािे. 

11. दैनंवदन अध्यापनातून विद्यार्थ्ाांमधे्य संस्कार वनवमवती करािी. 

12. विद्यार्थ्ाांमधे्य मानितािादी मूल्यांची रुजिणूक करािी. 

13. मधे्य िांततेसंदभावतील विविध वफल्म दाखविणे. 

 साराांि 

अ) सामाशजक शिशिधता सांकल्पना 

समाजामधे्य आढळून येणाऱ्या भावषक, प्रादेविक, राजकीय, धावमवक, सांसृ्कवतक, जातीय विविधेस सामावजक 

विविधता म्हणतात. 

ब) शिशिधतेचे स्तर  

1. व्यस्लिगत/ िैयस्लिक विविधता 

2. प्रादेविक विविधता 

3. भावषक विविधता 

4. धावमवकतेचा विविधता 

5. जातीय विविधता / जातीयता  

6. जमातीय विविधता 

7. आवथवक विषमता 

8. राजकीय विविधता 

9. सांसृ्कवतक विविधता 

क) शिशिधतेच्या पार्श्वभूमीिर बालकाच्या शिकासामधे्य शिक्षणाची भूशमका 

भारतात विविध कारणामुळे मोठ्या प्रमाणात सामावजक विविधता असलेली वदसून येते. भारतीय समाजात अनेक 

धमव, जाती, जमाती, भाषा आहेत. या सिाांचा प्रभाि विद्यार्थ्ाांच्या व्यस्लिमत्वािर पडत असतो. भारतामधे्य 

असणाऱ्या सामावजक विविधतेमधे्य बालकांचा सिाांगीण विकास घडिून आणण्यामधे्य विक्षकाची भूवमका 

महत्त्वाची आहे. 

ड ) सहजीिनासाठी िाांतता शिक्षण 

िाांततेचा अथव ि व्याख्या 

' राष्टर ीय, आंतरराष्टर ीय वकंिा िैयस्लिक स्तरािर कोणत्याही स्वरूपाची वहंसक िृत्ती न करणे म्हणजे िांतता होय ' 

िाांततेसाठी शिक्षण व्याख्या 

' शिक्षणाच्या माध्यमातून व्यक्तीमधे्य िाांततामय सहजीिनाचे मनोिृत्ती शनमावण करणे म्हणजे 

िाांततेसाठी शिक्षण होय '. 

िाांततेसाठीच्या शिक्षणाची धे्यये शकां िा उशिषे्ट 

िाांततेसाठीच्या शिक्षणाचा अभ्यासक्रम 

जपान मधे्य 1999 साली Teacher Education for Peace and International Understanding या 

विषयािर सेवमनार धरला होता. यामधे्य अभ्यासक्रमाचे घटक ठरिण्यात आले. 

िाांततेसाठी शिक्षणाची आिश्यकता 

समाजामधे्य अिांतता, असुरवक्षतता, अथथैयव वनमावण होते. हे सिव थांबविण्यासाठी आवण मानिाची, समाजाची, 

राष्टर ाची आवण जगाची प्रगती करण्यासाठी िांतते वििाय पयावय नाही. समाजामधे्य िांतता वनमावण करण्यासाठी 

विक्षणाची आिश्यकता आहे. 

िालेय शिषयातून िाांततेसाठीचे शिक्षण 

1. भाषा 

2. इशतहास 

3. भूगोल 

4. नागररकिास्त्र 



5. शिज्ञान 

6. गशणत 

7. शिशिध कला 

िाांततेसाठी शिक्षणामधे्य शिक्षकाची भूशमका 

विक्षकाचा दृवष्टकोण िसु्तवनष्ठ असािा. विक्षकाने चांगल्या बाबीचंा आदर करािा. विद्यार्थ्ाांमधे्य िांततेचे संस्कार 

करण्यासाठी विक्षक सदैि तत्पर असािा. विविध प्रकारच्या गोष्टी, गाणी, कथा, खेळ यातून िांततेचे महत्त्व 

पटिून द्यािे. िैवर्श्क िांततेसाठी कायव करणाऱ्या थोर व्यिीचंा पररचय करून द्यािा. दहितिाद, युदे्ध, वहंसाचार 

यांचे दुष्पररणाम वचत्रवफतीच्या माध्यमातून दाखिािेत. 

स्वाध्याय 

प्रश्न 1. ररकाम्या जागी योग्य पयावय शनिडून शिधाने पुन्हा शलहा. 

1. विविष्ट भौगोवलक पररस्लथथतीमुळे विविध प्रदेिातील लोकांचे राहणीमान ि जीिनमान िेगिेगळ्या 

स्वरूपात वदसून येत असते यालाच……………….. म्हणतात. 

अ) जातीय विविधता ब) सामावजक विविधता 

क) भावषक विविधता ड) धावमवक विविधता 

2. व्यिी व्यिीमधे्य आढळून येणाऱ्या वभन्नतेला  

वकंिा फरकाला……………….. म्हणतात. 

अ) सामावजक विविधता ब) भावषक विविधता 

क) धावमवक विविधता ब) व्यस्लिगत विविधता 

3. विक्षणाच्या माध्यमातून व्यिीमधे्य िांततामय सहजीिनाची मनोिृती वनमावण करणे 

म्हणजे………………………. होय. 

अ) िैयस्लिक विक्षण ब) िांततेसाठी विक्षण 

क) कृवतयुि अध्यापन ड) सहजीिनासाठी अध्ययन 

4. गवणताची भाषा ही एक……………. भाषा असून गवणताची वचने्ह, भाषा, कल्पना सिव वठकाणी समान 

आहेत. 

अ) प्रादेविक ब) भौगोवलक क) जागवतक ड) खाजगी 

5. िांततापूणव विक्षणाने सामूवहक जीिनात…….. भािना रुजविण्यासाठी प्रयत्न करणे आिश्यक आहे. 

अ) देिपे्रमाची ब) स्वावभमानाची 

क) विर्श्बंधुत्वाची पड) कौटंुवबक पे्रमाची 

6. समाजामधे्य आढळून येणाऱ्या भावषक, प्रादेविक, राजकीय, धावमवक, सांसृ्कवतक, जातीय 

विविधतेस…………. विविधता म्हणतात. 

अ) नैसवगवक ब) सामावजक क) भौगोवलक ड) प्रांवतक 

7. …………... रोजी संयुि राष्टर  संघटनेची थथापना झाली. 

अ) 20 ऑक्टोबर 1945. ब) 24 ऑक्टोबर 1945. 

क) 30 ऑक्टोबर 1945. ड) 25 सप्टेंबर 1945. 

8. भारताचे पवहले पंतप्रधान………….. यांनी िांततामय सहजीिनाचा पुरस्कार केला. 

अ) लाल बहादूर िास्त्री. ब) पंवडत जिाहरलाल नेहरू. 

क) इंवदरा गांधी. ड) राजीि गांधी. 

प्रश्न 2. पुढील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे वलहा. 

(िब्दमयावदा 250) 

1. सामावजक विविधता ही संकल्पना स्पष्ट करा. 

2. िालेय विषयातून िांततेसाठीचे विक्षण कसे द्याल? 

3. विविधतेच्या पार्श्वभूमीिर बालकाच्या विकासामधे्य विक्षणाची भूवमका स्पष्ट करा. 

4. िांततेसाठीच्या विक्षणाची उविषे्ट स्पष्ट करा. 

प्रश्न 3. सामावजक विविधता म्हणजे काय? भारतातील सामावजक विविधतेचे स्तर स्पष्ट करा. 

प्रश्न 4. सहजीिनासाठी िांततापूणव विक्षणाची गरज स्पष्ट करा ि तुमच्या िाळेमधे्य िांततापूणव विक्षण कसे 

राबिते सविस्तर वििद करा. 

प्रश्न 5. सामावजक विविधतेचे स्तर कोणते ? त्याचा विक्षणामधे्य उपयोग कसा कराल ते सोदाहरण स्पष्ट करा. 
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घटक 2: भारतीय शिक्षणात राज्यघटनेचे योगदान 

उशिषे्ट 

1. विद्यार्थ्ाांना राज्यघटनेची संकल्पना समजण्यास मदत करणे. 

2. विद्यार्थ्ाांना राज्यघटनेचे प्रास्ताविक समजण्यास मदत करणे. 

3. विद्यार्थ्ाांना राज्यघटनेतील मूलभूत अवधकार समजण्यास मदत करणे. 

4. विद्यार्थ्ाांना राज्यघटनेतील मूलभूत कतववे्य समजण्यास मदत करणे. 

5. विद्यार्थ्ाांना घटनात्मक मूल्यांिी संबंवधत विक्षणाची धे्यय समजण्यास मदत करणे. 

6. विद्यार्थ्ाांना भारतीय राज्यघटनेतील विक्षणािी संबंवधत विविध मागवदिवक तते्त्व समजण्यास मदत करणे. 

7. विद्यार्थ्ाांना भारतीय राज्य घटनेतील विक्षणािी संबंवधत विविध मागवदिवक कलमे समजण्यास मदत करणे. 

8. विद्यार्थ्ाांना भारतीय विक्षणािी संबंवधत पंचिावषवक योजनेतील आवथवक तरतुदी समजण्यास मदत करणे. 

प्रास्ताशिक 

संविधानानुसार राज्यकारभार करण्याचे तत्व बहतेक सिव देिाने स्वीकारले आहे. तरीही प्रते्यक देिाच्या 

संविधानाचे स्वरूप िेगळे असते, कारण प्रते्यक देिाची समाजरचना, परंपरा, इवतहास आवण भौगोवलक रचना 

वभन्न असते. प्रते्यक देिाच्या गरजा आवण उविषे्टही िेगिेगळी असतात, त्यास अनुसरून आपल्या भारताला 

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर 29 ऑगस्ट 1947 रोजी घटना सवमती तयार करण्यात आली. घटना मसुदा सवमतीचे अध्यक्ष 

म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची वनिड करण्यात आली आवण इतर सात सदस्ांची ही वनिड करण्यात 

आली. या घटना मसुदा सवमतीने अहोरात्र 2 िषे 11 मवहने 17 वदिस कामकाज करून, घटनाकारांकडून 

संविधानात 395 कलमे आवण आठ पररविष्टांचा समािेि करण्यात आला. संविधानाचे कामकाज पूणव करून 

िेिटी 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय संविधान स्वीकारण्यात आले आवण 26 जानेिारी, 1950 रोजी प्रत्यक्षात 

संविधानाची अंमलबजािणी करण्यात आली. म्हणूनच खऱ्या अथावने या वदिसापासून भारतीय प्रजासत्ताक 

वदनाला सुरुिात झाली. 

सांशिधानाची सांकल्पना 



प्रते्यक देिाचा राज्यकारभार त्या देिाच्या संविधानानुसार चालत असलेला. देिातील िासन प्रणालीची रचना ि 

स्वरूप कसे असेल हे देिाचे संविधान ठरवित असते. 

व्याख्ा-1." संविधान म्हणजे त्या देिाचा मूलभूत कायदा होय ". 

2." देिाच्या राज्यकारभारासाठी तयार करण्यात आलेले पायाभूत कायदे, वनयम ि तरतुदी ज्या गं्रथात एकवत्रत 

आहेत, त्यास संविधान असे म्हणतात. " 

     संविधानास " राज्यघटना" असेही म्हणतात. 

 घटना सवमतीचे स्वरूप ि कामकाज 

 अध्यक्ष वनिड 

 कामकाजाचे वदिस ि खचव 

 अवधकृत सवमती 

 मसुदा सवमती 

 घटनेचा मसुदा 

 घटनेची स्वीकृती ि अंमलबजािणी 

भारतीय राज्यघटनेचे प्रास्ताशिक/सरनामा 

राज्यघटनेचा असे थोडक्यात स्पष्ट करण्यासाठी उिेि पशत्रका महिाचे असते. भारतीय राज्यघटनेचे 

उगमथथान भारतीय जनता आहे. घटनेच्या सरनाम्याच्या सुरुिातीलाच सािवभौम, समाजिादी, धमववनरपेक्ष, 

लोकिाही, गणराज्य असे राज्यव्यिथथेचे स्वरूप स्पष्ट करून न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता ही राज्याची 

उविषे्ट घटनेच्या उिेिपवत्रकेत सांवगतलेली आहेत. भारतीय राज्यघटनेची उिेिपवत्रका म्हणजे राज्यघटनेचा 

आत्मा वकंिा प्राण समजला जातो. 

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अशधकार/हक्क 

भारतीय संविधानाने नागररकांना सहा प्रकारचे मूलभूत हक्क वदलेले आहेत. 

1.समानतेचा हक्क( कलम 14 ते 18) 

2.स्वातंत्र्याचा अवधकार (कलम 19 ते 22) 

3.िोषणाविरुद्धचा अवधकार ( कलम 23 ि 24) 

4.धावमवक स्वातंत्र्याचा अवधकार (कलम 25 ते 28) 

5. सांसृ्कवतक ि िैक्षवणक अवधकार (कलम 29 ि 30) 

6. घटनात्मक उपायांचा अवधकार ( कलम 32 ते 35) 

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत कतववे्य 

1976 मधे्य 42 व्या घटनादुरुस्तीने भारतीय राज्य घटनेच्या चौर्थ्ा भागात कलम 51 क मधे्य दहा मूलभूत 

कतववे्य यांचा समािेि केलेला आहे.  2002 मधे्य झालेल्या 86 व्या घटनादुरुस्तीने घटनेत  अकरािे मूलभूत 

कतवव्य समाविष्ट करण्यात आले आहे. 

1. राज्यघटनेचे पालन करणे, राज्यघटनेतील आदिव ि संथथा, राष्टरध्वज ि राष्टर गीत यांचा आदर करणे, मान 

राखणे. 

2. आपल्या स्वातंत्र्य चळिळीला ज्यामुळे सू्फती वमळाली त्या उदात्त आदिाांची जोपासना करून त्यांचे पालन 

करणे. 

3. भारताची सािवभौमता, एकता आवण एकात्मता यांचा सन्मान करून त्यांचे संरक्षण करणे. 

4. आव्हान केले जाईल तेव्हा राष्टर ाचे संरक्षण करणे आवण राष्टर ीय सेिा बजािणे. 

5. धावमवक भावषक ि प्रादेविक वकंिा िगीय भेद न मानता सिव भारतीय जनतेत ऐक्याची, बंधुत्वाची भािना 

िाढीला लािणे, तसेच  प्रवतषे्ठला बाधा आणणाऱ्या प्रथा सोडून देणे. 

6. आपल्या गौरििाली संसृ्कतीचा िारसा मौल्यिान मानून तो जतन करणे. 

7. जंगले, सरोिरे, नद्या ि िन्य जीिनसृष्टी या नैसवगवक संपत्तीचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे ि सजीि 

प्राण्यांबाबत दयाबुद्धी बाळगणे. 

8. िास्त्रीय दृवष्टकोन, मानितािाद, िोधकबुद्धी आवण सुधारणािाद यांचा विकास करणे. 

9. सािवजवनक संपत्तीचे रक्षण करणे आवण वहंसाचाराचा वनग्रहपूिवक त्याग तयार करणे. 

10. राष्टर  यिाच्या ि प्रगतीच्या विखराकडे सतत िाटचाल करील अिाप्रकारे सिव व्यस्लिगत ि सामुदावयक 

कायवके्षत्रात पराकाषे्ठचे यि वमळविण्यासाठी प्रयत्न करणे. 

11. सहा ते चौदा ियोगटातील बालकास पालकांनी विक्षण देणे. 



ब) घटनात्मक मूल्याांिी सांबांशधत शिक्षणाची धे्यये 

1. न्याय 

अ) राजकीय न्याय 

ब) सामावजक न्याय 

क) आवथवक न्याय 

1. स्वातांत्र्य 

2. समता / समानता 

3. बांधुता 

क) भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षणािी सांबांशधत शिशिध मागवदिवक तिे 

1. आशथवक तते्व 

कलम 39 - सरकारने त्त्वस्वकाराियाची धोरणशिषयक काये 

कलम 41- काम, शिक्षण ि सरकारी मदत 

कलम 42- न्याय, माणुसकी आशण प्रसु्ततीसाहाय्य 

कलम 43- शनिावह िेतन आशण सामाशजक ि साांसृ्कशतक शिकास 

कलम 43 (क) उद्योगधांद्याच्या व्यिस्थापनात कामगाराांचा सहभाग 

कलम 48- िेती ि पिुसांिधवन याांचा शिकास 

1. सामाशजक तते्व 

कलम 45- सिीचे ि मोफत विक्षण. 

कलम 46- दुबवल घटकांना विक्षण देणे ि आवथवक वहतसंबंधांचे रक्षण करणे. 

कलम 47- पोषणमान ि राहणीमान उंचािणे आवण आरोग्य सुधारणे. 

कलम 49- राष्टर ीय स्मारके, थथाने ि िासू्त इत्यादीचें संरक्षण 

3. राजकीय तिे 

कलम 40- ग्रामपंचायती थथापन करणे. 

कलम 50- न्यायदान ि िासन यंत्रणा अलग ठेिणे. 

4. न्यायालयीन तते्व 

कलम 39 (क)-सामान्य न्याय ि मोफत कायदेशिषयक सहाय्य 

कलम 44- समान नागरी कायदा 

5.परराष्टर  संबंधविषयक तते्व 

कलम 51- आंतरराष्टर ीय िांतता ि सुरक्षा यांचे संिधवन 

भारतीय राज्यघटनेतील/सांशिधानातील शिक्षण शिषयक कलमे/तरतुदी 

1. मोफत ि सक्तीचे शिक्षण - कलम 45 

2. धावमवक विक्षण-कलम 28 

3. मागासिगीयांचे विक्षण- 

कलम 14- समानतेची सोय. 

कलम 15- भेदभाि न करणे. 

कलम 16- िासकीय सेिेतील नोकरी. 

कलम 17- असृ्पश्यता नष्ट करणे. 

कलम 46- िैक्षवणक ि आवथवक वहतसंबंध जोपासणे. 

कलम 335- नेमणुका ि बढतीस आरक्षण  

1. अल्पसंख्ांकाचे विक्षण 

कलम29(1) भाषा ि संसृ्कतीचे रक्षण 

कलम 29 (2) िैक्षवणक संथथामधे्य प्रिेि 

कलम 30 (1) विक्षण संथथा थथापन करणे 

कलम 30 (2) मदत देताना भेदभाि न करणे 

1. भाषा विक्षणविषयक तरतुदी 

कलम 350 (अ) प्राथवमक स्तरािर मातृभाषेत विक्षण 

कलम 351 वहंदीचा प्रसार करणे. 



कलम 344(1) आवण 351-मान्यताप्राप्त भाषा 

1. संघसुचीतील सातव्या अनुसूचीनुसार गणल्या गेलेल्या  महत्त्वाच्या संथथा 

कलम 62-कलम 62 नुसार महत्त्वाच्या संथथा 

कलम 63-कलम 63 नुसार महत्त्वाच्या संथथा 

कलम 64-कलम 64 नुसार भारतीय संसदेने कायद्यान्रये अंितः  वकंिा  पूणवत: घोवषत केलेल्या संथथा 

कलम 65- कलम 65 नुसार कें द्रीय अभीकरणे ि संथथा 

कलम 66- समन्रयन ि वनधावरण 

कलम 67- कलम 67 नुसार महत्त्वाच्या संथथा 

ड) भारतीय शिक्षणािी सांबांशधत पांचिाशषवक योजनेतील आशथवक तरतुदी 

वनयोजन हा आवथवक विकास घडिून आणण्याचा एक प्रभािी मागव आहे. ठरिलेली उविषे्ट विविष्ट मुदतीत साध्य 

करण्याच्या हेतूने देिातील मयाववदत साधनसामुग्रीचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्याचे तंत्र म्हणजे वनयोजन होय. 

जगामधे्य असा एकही देि नाही की ज्या वठकाणी वनयोजन केले जात नाही. विकवसत तसेच अविकवसत अिा 

दोन्ही प्रकारच्या अथवव्यिथथेत आवथवक वनयोजनाचा अिलंब केला जातो देिाच्या आवथवक विकासात 

अथवव्यिथथेचा एक अवनिायव घटक म्हणून वनयोजनाचा महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. 

आशथवक शनयोजन 

1." राष्टर ाच्या संपूणव अथवव्यिथथेची पाहणी करून त्याच्या आधारािर कोठे, केव्हा, किा रीतीने किाचे आवण 

वकती प्रमाणात उत्पादन कराियाचे ि त्या उत्पादनाचे वितरण कोणामधे्य ि वकती प्रमाणात कराियाचे यासंबंधी 

विविष्ट सते्तने जाणीिपूिवक वनणवय घेणे म्हणजे आवथवक वनयोजन होय." - प्रा. एच. डी. वडवकन्ऱन. 

2." सरकार वकंिा मध्यिती संथथेने आवथवक अग्रक्रमाची जाणीिपूिवक ि हेतुपुरस्कार केलेली वनिड म्हणजे 

आवथवक वनयोजन होय."- श्रीमती बाबावरा िूटन. 

3." ठराविक सामावजक उविषे्ट पूणव करण्यासाठी देिातील साधनसामग्रीचे संघटन करून वतचा महत्तम िापर 

करण्यासाठी आखण्यात आलेला मागव वकंिा पद्धती म्हणजे आवथवक वनयोजन होय."- भारतीय वनयोजन मंडळ. 

4. " देिातील उपलब्ध नैसवगवक साधन सामग्री ि त्या सामग्रीचा विविष्ट कालािधीमधे्य उपभोग घेता यािा 

यासाठी केलेल्या वनयोजनाला आवथवक वनयोजन म्हणतात." 

आशथवक शनयोजनाची िैशिष्ट्ये 

1.आशथवक शनयोजन करण्याचे काम देिातील सरकार शकां िा शनयोजन मांडळ करते. 

2. वनयोजनाची उविषे्ट पूिववनधावररत असतात. 

3. उविषे्ट ठराविक कालािधीत पूणव कराियाची असतात. 

4. वनयोजन करण्यासाठी संपूणव अथवव्यिथथेचे पाहणी करािी लागते. 

5. देिात उपलब्ध असलेल्या साधन सामग्रीची जुळिाजुळि केली जाते. 

6. अनेक उविष्टांपैकी काही उविष्टांना अग्रक्रम वदला जातो. 

7. अग्रक्रमानुसार उपलब्ध साधनसामग्रीचे त्या त्या के्षत्रात िाटप केले जाते. 

8. आवथवक वनयोजनात संपूणव राष्टर ाचा विचार केला जातो. 

9. आवथवक वनयोजनाच्या यिस्लस्वतेसाठी जनतेचे सहकायव अपेवक्षत असते. 

10.वनयोजन ही सतत चालणारी प्रवक्रया आहे आवण योजना हा त्या प्रवक्रयेचा एक भाग आहे. 

आशथवक शनयोजनाची उशिषे्ट/उिेि 

1.राष्टर ीय उत्पन्नात िाढ घडिून आणणे. 

2.लोकांच्या दरडोई उत्पन्नात िाढ घडिून आणणे. 

3.उत्पन्नातील ि संपत्ती िरील विषमता कमी करणे. 

4. आवथवक सते्तचे मूठभर लोकांच्या हातातील कें द्रीकरण दूर करणे. 

5. देिातील लोकांचे दाररद्र्य दूर करणे. 

6. अन्नधान्याचे उत्पादन िाढिून अन्नधान्याच्या उत्पादनाच्या बाबतीत देिाला स्वयंपूणव बनविणे. 

7. अथवव्यिथथेचे िेगाने औद्योगीकरण घडिून आणणे. 

8. देिात रोजगाराच्या संधी वनमावण करून देिातील बेकारी नष्ट करणे. 

9. लोकांना छोया कुटंुबाचे महत्त्व पटिून देऊन त्यांना से्वचे्छने कुटंुब वनयोजन करण्यास प्रिृत्त करणे. 

10. भारतातील विविध भागांचा समतोल प्रादेविक विकास घडिून आणणे. 

11. परकीय मदतीिर परािलंवबत्व कमी करण्यासाठी देिाला स्वयंवनभवर बनविणे. 



आशथवक शनयोजनाची आिश्यकता/गरज/महि 

1. आशथवक शिकासात िाढ करण्यासाठी 

2. संतुवलत विकास करण्यासाठी 

3. रोजगाराच्या संधीत िाढ करण्यासाठी 

4. आवथवक विषमता कमी करण्यासाठी 

5. राहणीमानात िाढ ि सुधारणा करण्यासाठी 

6. सिाांना समान संधी देण्यासाठी 

7. देि स्वयंपूणव ि स्वािलंबी बनण्यासाठी 

8. आवथवक थथैयव प्राप्त करण्यासाठी 

9. युद्धग्रस्त अथवव्यिथथेचे पुनिवसन करण्यासाठी 

10. सामावजक सुरवक्षततेसाठी 

11. सामावजक समता प्रथथावपत करण्यासाठी 

12. सामावजक सेिांचा विकास करण्यासाठी 

13. विज्ञान ि तंत्रज्ञानाची प्रगती करण्यासाठी 

14. बेकारीच्या समस्ा सोडविण्यासाठी 

िैक्षशणक शनयोजन 

विक्षण हे वनयोजन बदलाची प्रवक्रया आहे. आशथवक बाबीवििाय वनयोजन पूणव होऊ िकत नाही. भारतातील 

पंचिावषवक योजनांचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून िैक्षवणक विकासाचे वनयोजन केले जाते वनयोजन करताना 

आवथवक बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. 

िैक्षशणक शनयोजन करताना शिचारात घ्याियाच्या बाबी 

1. राज्याचे विक्षण खाते विद्यापीठे मानि संसाधन विभागातील विक्षण विभाग विद्यापीठ अनुदान मंडळ इत्यादी 

योजनांचा आराखडा तयार होण्यापूिी आपल्या िैक्षवणक सूचना वनयोजन आयोगाला सादर करतात. 

2. कायवकारी गट वमळालेल्या सूचनांचे मूल्यमापन करीत असते. 

3. वनयोजन आयोगाने तयार केलेला आराखड्यास राष्टर ीय विकास पररषद आवण विधान मंडळाची मान्यता घ्यािी 

लागते. 

4. राष्टर ीय विकास पररषद आवण विधान मंडळाची मान्यता वमळाल्यािर योजनेची कायविाही करण्यात येते. 

5. वनयोजन आयोग पंचिावषवक योजना तयार करीत असते. 

6. काही प्रकल्पांना कें द्र िासन अनुदान मंजूर करते मात्र कायविाही करण्याचे उत्तरदावयत्व राज्य िासनाच्या 

विक्षण मंत्र्यांची असते. 

7. वनयोजन आयोगाचे कायवकारी गट असतात. त्यामधे्य विक्षणके्षत्रािी वनगडीत राज्य आवण कें द्रिासनाचे 

प्रवतवनधी असतात. 

8. वनयोजन आयोगाच्या कायवकारी गटाकडे सूचनांचा सखोल विचार करण्याची कामवगरी सोपिलेली असते. 

िैक्षशणक शनयोजनामधे्य शनमावण होणाऱ्या अडचणी 

1. प्रचंड लोकसंख्ा मुळे योजनेचा लाभ सिाांना होत नाही. 

2. गरजेनुसार साधन सुविधांची कमतरता भासते. 

3. सामावजक सुविधांच्या अभािामुळे िैक्षवणक वनयोजनास गौण थथान वमळते. 

4. भारत देिाचे खंडप्राय स्वरूप 

5. भारतातील सामावजक समस्ा 

6. गरजेनुसारआवथवक मदतीचा अभाि 

7. सिाांना विकासाच्या समान संधी पुरविणे अिघड असते. 

पांचिाशषवक योजना मधील शिक्षण शिषयक तरतुदी 

भारतात 1951 पासून वनयोजनास सुरुिात झाली. भारतातील पंचिावषवक योजनांचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून 

िैक्षवणक विकासाचे वनयोजन करण्यात येते. त्यामुळे विक्षणाच्या विकासास चालना वमळते. भारताच्या 

पंचिावषवक योजनांमधे्य विक्षण विषयक केलेल्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत. 

1. पशहली पांचिाशषवक योजना 1951 - 56 

1. मुलोद्योगी, व्यािसावयक विक्षण, तंत्रज्ञानविषयक विक्षणािर भर देणे. 

 2.मुलोद्योगी विक्षकांचे प्रविक्षण, िेतन शे्रणी सेिािती यामधे्य सुधारणा करणे. 



3. विक्षणाच्या समान संधीची देिभर तरतूद करणे. 

4. नागेि राज्यांना वििेष अनुदानाची तरतूद करणे. 

5. विक्षणाचे विविध स्तर ि िाखा यामधे्य एकीकरण घडिून आणणे. 

6. ग्रामीण भागात स्त्री विक्षणाचा प्रसार करणे. 

2. दुसरी पांचिाशषवक योजना 1956 - 61 1.मुलोद्योगी विक्षण, बहिेिीय माध्यवमक विक्षण, व्यािसावयक ि 

तांवत्रक विक्षण उच्च विक्षण सांसृ्कवतक विक्षण यांच्या दजाविर भर देणे. 

2. देिाचा औद्योवगक विकास करून रोजगार वनवमवती करणे. 

3. लोकिाही मूले्य आवण अवभिृत्तीच्या िाढीसाठी विक्षणाच्या गुणिते्तिर भर देणे. 

4. विक्षणािरील खचावत िाढ करून प्राथवमक विक्षणाचा विस्तार करणे. 

5. देिातील बेरोजगारीची समस्ा कमी करणे. 

3. शतसरी पांचिाशषवक योजना 1961-66 

1. उच्च विक्षणातील विज्ञान विषयक अध्यापनात सुधारणा करणे. 

2. मुला-मुलीचं्या विक्षणातील अंतर दूर करणे. 

3. पदवु्यत्तर अभ्यास आवण संिोधन यांना सोयी पुरिून त्यांची गुणित्ता सुधारणे. 

4. सहा ते अकरा या ियोगटातील मुलांना िैक्षवणक सुविधा पुरविणे 

5. प्राथवमक िाळांचे मुलोद्योगी िाळात रूपांतर करणे. 

6.विक्षक विक्षणात सुधारणा घडिून आणणे. 

4. चौथी पांचिाशषवक योजना 1969 - 74 

1. प्रचशलत शिक्षण पद्धतीतील कमतरता नष्ट करणे. 

2. विक्षणाच्या संख्ात्मक विकासामुळे विक्षण पद्धतीिर पडलेला ताण कमी करणे. 

3. विक्षणातील गळतीचे प्रमाण कमी करणे. 

4. विद्यार्थ्ाांना देण्यात येणाऱ्या ि कजावऊ विष्यिृत्ती मधे्य िाढ करणे. 

5. दुबवल घटकांना देण्यात येणाऱ्या विक्षणात सुधारणा करणे. 

6. सामावजक ि आवथवक विकासाच्या िाढणाऱ्या गरजा आवण विक्षण पद्धती यांच्यामधे्य सांगड घालणे. 

7. मोफत प्राथवमक विक्षण सिीचे करणे. 

8. विक्षक - विक्षण, िैक्षवणक पात्रता सुधारणे ि पगार िाढ यािर भर देणे. 

9.महाविद्यालयीन आवण विद्यापीठीय विक्षणाच्या संदभावत भारतीय भाषांमधे्य पुस्तकांची वनवमवती करणे. 

5. पाचिी पांचिाशषवक योजना 1974 - 79. 

1. शिक्षणाच्या समान सांधीिर भर देणे. 

2. भाषाांचा शिकास करण्यािर भर देणे. 

3. माध्यवमक विक्षणाचे व्यािसायीकरण करणे. 

4. सिव स्तरािरील अभ्यासक्रमाची पुनरवचना करणे. 

5. विक्षणाच्या सिव स्तरािर आवथवक विकास आवण रोजगार यांचा समन्रय साधणे. 

6. सहािी पांचिाशषवक योजना 1980 - 85. 

1. पाठ्यपुस्तकात गुणात्मक सुधारणा घडिून आणणे. 

2. संिोधन प्रकल्प आवण तंत्रज्ञान विस्तार सेिा यांच्या प्रयोगात्मक सेिेिर भर देणे. 

3. मानि साधन संपत्तीच्या विकासाचे साधन म्हणून विक्षणाकडे पहािे. 

4. प्राथवमक आवण माध्यवमक विक्षणािर अवधक भर देणे. 

5. प्राथवमक विक्षणाचे सािववत्रकीकरण,व्यािसायीकरण या पूिीच्या योजनाकडे लक्ष देणे. 

6. प्रचवलत िैक्षवणक सुविधांचे आधुवनकीकरण करणे. 

7. सातिी पांचिाशषवक योजना 1985 - 1990. 

1. प्रौढ शिक्षणािर अशधक भर देणे. 

2. सािववत्रक प्राथवमक विक्षणाचे उविष्ट पूणव करणे. 

3. विक्षणाच्या गुणिते्तत सुधारणा करणे. 

4. तंत्रज्ञान विक्षणाचे आधुवनकीकरण करणे. 

8. आठिी पांचिाशषवक योजना 1992 - 97 



1. नोकऱ्याांची उपलब्धता सुधाररत स्वास्थ्यासाठी उपक्रम आवण अशधक प्रमाणािर शिक्षणाच्या सोयी 

उपलब्ध करून देणे. 

2. आशथवक, व्यापार, व्यिसाय, मानि शिकास आशण औद्योशगक शिभाग याांना प्राधान्य देणे. 

3. सामाशजक शिभागातील लाभ सिाांना शमळािा म्हणून पयावप्त सांघटना तयार करणे. 

4. ज्या के्षत्रांना वििेष प्राधान्य देण्यात आले त्यांना मूलभूत सोयी उपलब्ध करून देणे. 

5. नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देणे. 

6. 15 ते 35 ियोगटातील वनरक्षरता नष्ट करून प्राथवमक विक्षणाचे सािववत्रकीकरण करणे. 

7. लोकसंख्ा वनयंवत्रत करण्यासाठी लोकांचा सहभाग ि प्रवतबंधक उपाय विचारात घेणे. 

9. नििी पांचिाशषवक योजना 1997 - 2002 

1. आवथवक विकासाच्या गतीला चालना देणे. 

U2. वनवमवतीक्षम नोकऱ्यांच्या उपलब्धतेस प्राधान्य देणे. 

3. मागेल त्याला रोजगार उपलब्ध करून देणे. 

4. सािववत्रक प्राथवमक विक्षणासारख्ा पायाभूत सेिा पुरविणे. 

10. दहािी पांचिाशषवक योजना 2002 - 2007. 

1. समानता आशण सिाांना न्याय देण्याची व्यिस्था करणे. 

2. फायदेिीर रोजंदारी उपलब्ध करून देणे. 

3. 2007 पयांत साक्षरतेचे प्रमाण 75 टके्क पयांत िाढविणे. 

4. 2007 पयांत गररबीचे प्रमाण 5% कमी करणे. 

5. 2003 पयांत सिव बालकांच्या विक्षणाची सोय करणे. 

11. अकरािी पंचिावषवक योजना 2007 - 2012. 

 1. विक्षण आवण कौिल्यांचा विकास करणे. 

2. प्राथवमक िाळेत गुणित्तापूणव विक्षणाचा मानदंड विकवसत करणे. 

3. साक्षरतेचे प्रमाण िाढविणे. 

4. साक्षरतेत लैंवगकता भेद कमी करणे. 

5. उच्च विक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण िाढविणे. 

12. बारािी पांचिाशषवक योजना 2012 - 2017. 

13. 1 जानेिारी 2015 पासून शनती आयोग सुरू झाला. 

साराांि- 

राज्यघटनेची सांकल्पना 

 संकल्पना 

 घटना सवमतीचे स्वरूप ि कामकाज 

 अध्यक्ष वनिड 

 कामकाजाचे वदिस ि खचव 

 अवधकृत सवमती 

 मसुदा सवमती 

 घटनेचा मसुदा 

 घटनेची स्वीकृती ि अंमलबजािणी 

 भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा/प्रास्ताविक 

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अशधकार/हक्क 

 समतेचा अशधकार-कलम 14 ते 18 

 स्वातंत्र्याचा अवधकार-कलम 19 ते 22 

 िोषणाविरुद्धचा अवधकार-कलम 23 ते 24 

 धावमवक स्वातंत्र्याचा अवधकार- कलम 25 ते 28 

 सांसृ्कवतक ि िैक्षवणक अवधकार-कलम 29 ते 30 

 मालमते्तचा अवधकार-कलम 31 (1978 मधे्य 44 व्या घटनादुरुस्तीनुसार रि) 

 घटनात्मक उपायांचा अवधकार-कलम 32 ते 35 

 भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत कतववे्य 



ब) घटनात्मक मूल्याांिी सांबांधीत शिक्षणाची धे्यये 

1. न्याय 

अ) राजकीय न्याय 

ब) सामावजक न्याय 

क) आवथवक न्याय 

2) स्वातंत्र्य 

3) समता 

4) बंधुता 

क) भारतीय राज्यघटनेतील मागवदिवक तते्व 

 आवथवक तते्व 

 सामावजक तते्व 

 राजकीय तते्त्व 

 न्यायालयीन तते्व 

 परराष्टर  संबंधविषयक तते्व 

भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षण शिषयक कलमे 

1. मोफत ि सिीचे विक्षण 

2. धावमवक विक्षण 

3. मागासिगीयांचे विक्षण 

4. अल्पसंख्ांकांचे विक्षण 

5. भाषा विक्षण विषयक तरतुदी 

6. संघसुचीतील सातव्या अनुसूचीनुसार गणल्या गेलेल्या महत्त्वाच्या संथथा 

 भारतीय राज्यघटनेतील सुची 

1. संघ सूची 

2. राज्यसूची 

3. समाईक सूची 

ड) भारतीय शिक्षणािी सांबांशधत पांचिाशषवक योजनेतील आशथवक तरतुदी 

  आवथवक वनयोजन 

  वनयोजन मंडळ 

 आवथवक वनयोजनाची िैविष्ट्ये 

 आवथवक वनयोजनाची उविषे्ट 

 आवथवक वनयोजनाची आिश्यकता 

 िैक्षवणक वनयोजन 

 िैक्षशणक शनयोजन करताना शिचारात घ्याियाच्या बाबी 

 िैक्षशणक शनयोजनामधे्य शनमावण होणाऱ्या अडचणी 

 पांचिाशषवक योजना 

 पांचिाशषवक योजनाांमधील शिक्षण शिषयक तरतुदी शिक्षण शिषयक 

1. पशहली पांचिाशषवक योजना 1951-56 

2. दुसरी पांचिाशषवक योजना 1956-61 

3. शतसरी पांचिाशषवक योजना 1961-66 

4.चौथी पांचिाशषवक योजना1969-74 

5.पाचिी पांचिाशषवक योजना 1974-79 

6.सहािी पांचिाशषवक योजना 1980-85 

7.सातिी पांचिाशषवक योजना 1985-90 

8.आठिी पांचिाशषवक योजना 1992-97 

9.नििी पांचिाशषवक योजना 1997-2002 

10.दहािी पांचिाशषवक योजना 2002-2007 

11.अकरािी पांचिाशषवक योजना 2007-2012 



12. बारािी पांचिाशषवक योजना 2012-17 

13.1जानेिारी 2015 पासून शनती आयोग सुरू झाला. 

स्वाध्याय 

प्रश्न 1. खालील शिधाने योग्य पयावय शनिडून पूणव करा. 

1. ररकाम्या जागी योग्य पयावय शनिडून शिधाने पुन्हा शलहा. 

1. भारतात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर………….. रोजी घटना सवमती तयार करण्यात आली. 

अ) 29 नोव्हेंबर 1947 ब) 29 ऑक्टोबर 1946 

क) 29 ऑगस्ट 1947 ड) 29 वडसेंबर 1947 

2. घटना मसुदा सवमतीचे अध्यक्ष ….………….होते. 

अ) महात्मा गांधी ब) पंवडत नेहरू 

क) बॅररस्टर जीना ड) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

3. भारतीय घटनेत…………… कलमांचा समािेि करण्यात आला. 

अ) 393 ब) 394    क) 395. ड) 448 

4. संविधानास…………. असेही म्हणतात. 

अ) राज्यसभा आयोग ब)संघराज्य 

क) राज्यघटना            ड)मूलभूत कायदा 

5. संविधानात…………….. प्रकारचे हक्क आहेत. 

अ) चार     ब)सहा    क)सात        ड) पाच 

6. संविधानात समाविष्ट केलेल्या नागररकांच्या हक्कांना ……………..असे म्हणतात. 

अ) नैवतक हक्क       ब) मूलभूत हक्क  

क) सामावजक हक्क  ड) नागरी हक्क 

7. प्रते्यक व्यिीला आपल्या धमावचा……………. करण्याचा अवधकार आहे. 

अ) त्याग       ब)प्रसार 

क) पालन      ड) प्रचार-प्रसार 

8. संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे अखेरीस…………….. रोजी हे संविधान अंगीकृत आवण अवधवनयवमत करून 

स्वतः च्या स्वतः  ला अपवण करण्यात आले. 

अ) 26 ऑक्टोबर 1948 ब) 26 जानेिारी 1946  

क) 26 नोव्हेंबर 1949   ड) 26 वडसेंबर 1945 

9………. साली भारतीय संविधानात 10 मूलभूत कतवव्यांचा समािेि करण्यात आला. 

अ) 1976.   ब) 1975 क) 1960 ड) 1950 

10. भारतीय राज्यघटनेचे सल्रागार………… होते. 

अ) बी एन. राि      ब) पंवडत नेहरू 

क) मौलाना आझाद ड) डाॅॅ.राजेंद्र प्रसाद 

11. राज्यघटनेच्या……….. व्या कलमात असृ्पश्यता नष्ट करण्यात आली आहे. 

अ)18       ब)15.       क) 17.      ड) 12 

12. पवहली पंचिावषवक योजना……….. सुरू झाली. 

अ) 1960.  ब) 1951   क) 1970 ड) 1955 

13. ……….. यांना संविधानाचे विल्पकार म्हटले जाते. 

अ) डॉ. राजेंद्र प्रसाद ब) बी. एन. राि 

क) सुचेता कृपलानी ड) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

14. देिाच्या राज्यकारभारासाठी तयार करण्यात आलेले पायाभूत कायदे, वनयम ि तरतुदी या गं्रथात एकवत्रत 

आहेत त्यास ………………म्हणतात. 

अ) ज्ञानेर्श्री   ब)संविधान   क) कायदा   ड)न्या 

15. भारतीय संविधानाची प्रास्ताविका ………. ओळीचंी आहे. 

अ) 14.        ब) 15.    क) 16        ड) 18 

16. नागररकास आपले मत मांडण्याचा अवधकार …..................या मूल्यानुसार वमळाला आहे. 

अ) समाजिाद  ब) समता  क) स्वातंत्र्य  ड)न्याय 



17.भारतीय संविधानातील……….. या कलमानुसार नागररकांमधे्य भेदाभेद केला जाणार नाही. 

अ) कलम 13 ब) कलम15 क)कलम 12 ड)कलम 14 

18. भारतीय संविधान हे………. पासून अमलात आले. 

अ) 26 जानेिारी 1950 ब) 26 नोव्हेंबर 1949 

क) 26 वडसेंबर 1950 ड) 26 जानेिारी 1949 

19………….. रोजी भारतातील पवहली पंचिावषवक योजना सुरू झाली. 

अ) 1 जून 1951 ब) 1 मे 1951 

क) 1 एवप्रल 1951 ड) 1जुलै 1991 

20. उच्च विक्षणातील विक्षण घेणाऱ्यांची संख्ा 6% िरून 10% पयांत नेण्याचे उविष्ट …………पंचिावषवक 

योजने ठरिण्यात आले. 

अ) आठव्या  ब)निव्या    क)दहाव्या  ड)अकराव्या 

21. भारतीय राज्यघटनेतील ………….कलमान्रये विक्षण संथथांतून धावमवक विक्षण देण्यास बंदी घालण्यात 

आली. 

अ) कलम 28 ब) कलम 42  

क)कलम 45 ड)कलम 29 

 22. संविधानात नागररकांची…………. कतववे्य समाविष्ट आहेत. 

अ) 10    ब)  11 क) 9.  ड) 8 

23. दाररद्र्य वनमूवलन आवण विक्षणाचे सािवत्रीकरण हे………. पंचिावषवक योजनेचे उविष्ट होते. 

अ) 7व्या ब)  8व्या  क) 9व्या ड)10व्या 

24. दहाव्या पांचिाशषवक योजनेमधे्य पुढील पैकी कोणत्या बाबी ांिर भर शदला 

अ) प्राथवमक विक्षणाच्या सािववत्रकीकरणासाठी सिवसमािेिक दृवष्टकोन स्वीकारणे. 

ब) सन 2005 पयांत 75 टके्क साक्षरतेचे उविष्ट पूणव करणे. 

क) अंगणिाडी सेविकांचे प्रविक्षण आवण अध्ययन सावहत्य उपलब्ध करून देणे. 

ड) िरील सिव 

25. सामावजक बंधुता यामधे्य…….. अवभपे्रत आहे. 

अ) समान दजाव                ब) ऐक्य भािनेचा विकास 

क) समान िागणूक.           ड)समान सुविधा 

26. 2002 मधे्य झालेल्या………..व्या घटनादुरुस्तीने 11िे  मूलभूत कतवव्य समाविष्ट करण्यात आले आहे. 

अ)  86          ब) 45      क) 42     ड)20 

27. …………म्हणजे समाजाचा सिाांगीण विकास साधणे होय. 

अ) न्याय     ब)समता      क)स्वातंत्र्य     ड)बंधुता 

28.1976 साली झालेल्या………व्या घटना दुरुस्तीने मागवदिवक तत्वांना न्यायालयीन संरक्षण देण्यात आलेले 

आहे. 

अ) 42         ब)86          क)45       ड)44 

29. पंचिावषवक योजनेची संकल्पना…………यांनी सुचिलेली आहे. 

अ) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ब) डॉ. राजेंद्र प्रसाद 

क) पंवडत जिाहरलाल नेहरू ड) डॉ. बी. एन. राि 

30……….. पासून वनती आयोग सुरू झाला. 

अ) 5 जून 2016 ब) 1 जानेिारी2015 

क) 4 जूलै 2016 ड) 15 जून 2015 

31.' सारे भारतीय माझे बांधि आहेत ' हे िाक्य………….. दिवविते. 

अ) समता                  ब) सािवभौमत्व  

क) राष्टर ीय ऐक्य           ड) न्याय 

32. खालीलपैकी ……………या देिात सिाववधक सामावजक विविधता आहे. 

अ) भारत   ब)पावकस्तान   क) इराण   ड)बांगलादेि 

३३. भारतीय राज्यघटनेची उिेिपवत्रका ………………..यांनी तयार केली आहे. 

अ) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 



ब) पंवडत जिाहरलाल नेहरू 

क) महात्मा गांधी 

 ब) राजेंद्र प्रसाद 

अपेवक्षत उत्तरे 

1.क-29 ऑगस्ट 1947 

2.ब-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

3.क-395 

4.क-राज्यघटना 

5.ब-सहा 

6.ब-मूलभूत हक्क 

7.ड-प्रचार-प्रसार 

8.क-26 नोव्हेंबर 1949 

9.अ-1976 

10.अ-बी.एन.राि. 

11.क-17 

12.ब-1951 

13.ड-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

14.ब-संविधान 

15.अ-14 

16.क- स्वातंत्र्य 

17.ब- कलम 15 

18.अ- 26 जानेिारी 1950 

19.क-1 एवप्रल1951 

20.क- 10 व्या 

21.अ- कलम 28 

22.ब- 11 

23.क - निव्या 

24. ड- िरील सिव 

25. ब - ऐक्य भािनेचा विकास 

26. अ - 86 

27. अ - न्याय 

28. अ - 42 

29. क - पंवडत जिाहरलाल नेहरू 

30. ब - 1 जानेिारी 2015 

31. क - राष्टर ीय ऐक्य 

32. अ - भारत 

33. ब - पंवडत जिाहरलाल नेहरू. 

प्रश्न 2 खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे वलहा (िब्दमयावदा 250) 

1. भारतीय संविधानातील विक्षणाची संबंधीत कलमे वलहा 

2. भारतीय संविधानातील नागररकांची मूलभूत कतववे्य सांगा. 

3. कोणतेही पाच मूलभूत अवधकार स्पष्ट करा. 

4. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 65 गािे ि कलम 66 िेळेचे महत्व स्पष्ट करा. 

5. विक्षणािी संबंवधत मागवदिवक तते्व स्पष्ट करा. 

6. भारतीय संविधानाची प्रास्ताविका स्पष्ट करा. 

प्रश्न 3. भारतीय राज्यघटनेचे उिेि पवत्रकेतील प्रिवधवत मूल्यांची चचाव करा. 

मराठी संदभव गं्रथ सूची 

1.डॉ. तापकीर दत्तात्रय, डॉ.वनमवला तापकीर 



(2008, विक्षणाचे तास्लत्त्वक ि समाजिास्त्रीय अवधष्ठान प्रकािन, पुणे.) 

2. डॉ. करंदीकर सुरेि डॉ. मीना मंगरूळकर.(2010, उदयोनु्मख भारतीय समाजातील विक्षण, फडके 

प्रकािन, कोल्हापूर. 

3. के.के.जाधि- निीन काळाचे विक्षण - तत्वज्ञान, मन प्रकािन, नाविक. 

4. डॉ.िीरकर प्रभाकर, िीरकर प्रवतभा-िालेय िैक्षवणक अवधष्ठान, पुणे विद्याथी गृह प्रकािन, पुणे. 

5. डॉ. िेिते आवण प्रीती पाटील भारतीय -भारतीय विक्षण प्रणालीचा विकास, फडके प्रकािन, कोल्हापूर. 

6. डॉ. भोसले रमा ढोणे उज्वला- विक्षणातील बदलते विचार प्रिाह- फडके प्रकािन, कोल्हापूर. 

7.डॉ.बापट भा.गो.-िैक्षवणक प्रश्न आवण महाराष्टर ातील िैक्षवणक विकास, व्हीनस प्रकािन. 

8. प्रा. जाधि भोसले- भारतीय विक्षणाचा विकास,फडके प्रकािन. 

9. प्रा. अहेर वहरा -उदयोनु्मख भारतीय समाजातील विक्षण ि विक्षक,विद्या प्रकािन, नागपूर. 

10. प्रा. घोरमोडे यु.य.-िैक्षवणक प्रकािन ि व्यिथथापन-विद्या प्रकािन. 

11. कंुडले म.बा. (1998 िैक्षवणक तत्वज्ञान ि िैक्षवणक समाजिास्त्र पुणे, श्रीविद्या प्रकािन.) 

12. दुनाखे अ.रा.(2009 प्रगत िैक्षवणक तत्त्वज्ञान पुणे वनत्य नूतन प्रकािन.) 

13. पारसनीस न.रा. (1998 विक्षणाची तास्लत्वक ि समाजिास्त्रीय भूवमका पुणे नूतन प्रकािन.) 

14. पंवडत बन्ऱी वबहारी (2009 उदयनु्मख भारतीय समाजातील विक्षक, नागपुर वपंपळापुरे ि कंपनी पस्लििसव) 

15. डॉ. िैलजा भंगाळे 'समकालीन भारत आवण विक्षण', प्रिांत पस्लिकेिन-2015. 

16. डॉ. रमा भोसले डॉ. उज्वला ढोणे,' विक्षणातील बदलते विचार प्रिाह ', फडके प्रकािन, कोल्हापूर - 2009. 

 

घटक 3. कालपूिव ि कालोत्तर भारतीय शिक्षणाचा दजाव 
उविषे्ट- या घटकाचे अध्यापन केल्यानंतर तुम्हाला 

1. िैवदक विक्षणातील विविध घटकांचे स्पष्टीकरण करता येईल. 

2. मुिीम विक्षणातील विविध घटक स्पष्ट करता येतील. 

3. बौद्ध विक्षणातील विविध घटक स्पष्ट करता येतील. 

4. वमिनरी विक्षणातील विविध घटक स्पष्ट करता येतील. 

5. कोठारी आयोग याची उविषे्ट स्पष्ट करता येतील. 

6. राष्टर ीय िैक्षवणक धोरण स्पष्ट करता येईल. 

7. राष्टर ीय अभ्यासक्रमातील गाभाभूत घटक सांगता येतील. 

8. वदलास कवमिन चे चार सं्तभ अस स्पष्ट करता येतील. 

9. ज्ञान आयोग स्पष्ट करता येईल. 

10. राष्टर ीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005 स्पष्ट करता येईल. 

11. कालपूिव कालोत्तर भारतीय विक्षणाचा तुलनात्मक अभ्यास करता येईल. 

12. विक्षणासंबंधी हंटर आयोगाच्या विफारिी सांगता येतील. 

13. विक्षणासंबंधी विक्षण आयोगाच्या विफारिी सांगता येतील. 

14. विक्षणासंबंधी मुदवलयार आयोगाच्या विफारिी सांगता येतील. 

15. विक्षणासंबंधी कोठारी आयोगाच्या विफारिी सांगता येतील. 

प्रास्ताशिक 

स्वातंत्र्यपूिव काळात विक्षण ि ज्ञान हे भारतीय लोकांना काही निीन नाही. प्रते्यक विद्याथी जाणतो की अवत 

प्राचीन काळापासून या देिातील नागररकांनी विक्षणाला महत्त्वाचे थथान वदले होते. विक्षणाचा संबंध धमाविी 

जोडला गेला. धमावचा विक्षण के्षत्रािरही प्रभाि पडला. 

आवण एका निीन विक्षण प्रणालीचा विकास झाला. त्यास बौद्धकालीन विक्षण प्रणाली असे म्हणतात. 

ही  विक्षण प्रणाली िैवदक विक्षण प्रणाली पेक्षा िेगळी  असूनही काही बाबतीत समान होती. 

     मुस्लिम राजिटीचा अंत झाला अंत झाला त्यािेळी मुस्लिम राजिटीचा प्रभाि देिाच्या विक्षण पद्धती िर 

पडला. तेव्हा त्याचा पररणाम असा झाला की, एका निीन विक्षण पद्धतीला सुरुिात झाली. त्यालाच मुस्लिम 

विक्षण पद्धती वमळू िकतो. ईस्ट इंवडया कंपनीने भारतात व्यापार करण्याच्या हेतूने पाऊल ठेिले. पुढे ते 

व्यापार करता करता या देिाचे राज्यकते बनले. त्यांनी जे विक्षण सुरू केले त्या विक्षणास वमिनरी  विक्षण या 

नािाने ओळखले जाऊ लागले. 



     स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात विक्षणाचे विकास ि दजाव वनमावण करण्यासाठी भारतात विविध विक्षण 

आयोगांची थथापना करण्यात आली. या आयोगांनी पूिव प्राथवमक विक्षणापासून ते उच्चविक्षणापयांत विक्षणाचा 

गुणात्मक दजाव सुधारण्यासाठी प्रयत्न केलेत. 

िैशदक कालीन शिक्षण 

सिावत प्राचीन कालखांड म्हणून िैवदक कालखंड ओळखला जातो. वसंधू संसृ्कती नंतर भारतात जी महान 

संसृ्कती उदयाला आली आवण उत्कषावप्रत पोहोचली वतला िैवदक संसृ्कती म्हणतात. वसंधू संसृ्कतीचा कालखंड 

हा इ.स.पू.3200 ते इ.स.पू.2750 असा मानला जातो िैवदक संसृ्कतीला ज्यांनी जन्म वदल ते स्वतः ला आयव 

म्हणिून घेत असत. आयावचा  इवतहास माहीत करून घेण्यासाठी आपल्याला एक ही ऐवतहावसक दस्तऐिज 

वकंिा अििेष उपलब्ध होत नाही परंतु आयावनी जे महान िाड:मय वनमावण केले.त्यािरून आयाांचे उदात्त विचार 

त्यांची धे्ययिादी त्यांच्या विक्षणविषयक कल्पना इत्यादीचे ज्ञान होते. ही मावहती िेदािरुन आवण  वििेषतः  

ऋगे्वदा िरून होत असल्यामुळे या काळाला िैवदक काळ असे म्हणतात. 

िैशदक कालीन शिक्षणाची धे्यये आशण उशिषे्ट 

1. मोक्षप्राप्ती 

2. चार पुरुषाथाांची साधना करणे. 

अ. धमव 

ब. अथव  

क.काम  

ड.मोक्ष 

3. ज्ञानासाठी ज्ञान संपादीत करणे. 

4. चाररत्र्य संिधवन करणे. 

5. व्यस्लिविकासातून समाजजीिन साधने. 

अ.चार ऋणातून मुक्तता 

1. देिऋण 

2. ऋवषऋण 

3. मातृ वपतृ ऋण 

4. समाजऋण 

ब.चार आश्रम व्यिस्था 

1. ब्रह्मचयावश्रम 

2. गृहथथाश्रम 

3. िानप्रथथाश्रम 

4. संन्यासाश्रम 

क. चार िणावश्रम व्यिस्था 

1. ब्राह्मण 

2. क्षवत्रय 

3. िैश्य 

4. िूद्र 

6. भारतीय संसृ्कतीचे जतन, रक्षण, आवण संिधवन करणे. 

िैशदक काळातील अभ्यासक्रम 

1. िेद 

िेद म्हणजे शिशिध प्रकारचे ज्ञान होय. 

िेदांचे चार प्रकार आहेत 

1. ऋगे्वद 

2. यजुिेद 

3. सामिेद 

4. अथिविेद 

िेदाांचे भाग 

अ. संवहता 



ब. ब्राह्मण 

क. आरण्यके 

ड. उपवनषदे 

3. िेदाांगे-िेदािर आधाररत असणारी सहा िेदांगे पुढील प्रमाणे 

अ. विक्षा 

ब. कल्पसूत्र 

क. व्याकरण 

ड. वनरुि 

इ. छंदिास्त्र 

फ. ज्योवतषिास्त्र 

4. उपिेद-प्रते्यक िेदाचे उपिेदा आहेत. 

अ. आयुिेद-हा ऋगे्वदाचा उपिेद आहे. 

ब. धनुिेद-हा यजुिेदाचा उपिेद आहे. 

क. गाांधिविेद-हा सामिेदाचा उपिेद आहे. 

ड. शिल्प िेद-हा अथिविेदाचा उपिेद आहे. 

5. िेदाांची उपाांगे 

अ. धमविास्त्र 

ब. पुराण 

क. मीमाांसा 

ड. न्याय 

6. महाकावे्य 

अ. रामायण 

ब. महाभारत 

िैशदक कालीन शिक्षणाच्या अध्ययन अध्यापन पद्धती 

1. पठाण करणे. 

2. सृ्मवतगत करणे. 

3. श्रिण 

4. वििरण/स्पष्टीकरण 

5. िाद-वििाद ि चचाव 

6. उच्चारण िुद्धता 

7. ज्ञानसाधना/एकाग्रता 

8. मनन, वचंतन 

9. िैयस्लिक मागवदिवन 

िैशदक कालीन शिक्षणाची िैशिष्ट्ये 

1. उपनयन सांस्कार 

2. गुरुकुल विक्षणपद्धती 

3. विष्याची कतववे्य 

4. आदिव गुरू 

5. गुरू-विष्य संबंध 

6. अभ्यासक्रम 

7. विक्षणाची पररपूणवता 

8. अध्ययन अध्यापन पद्धती 

9. िैयस्लिक मागवदिवन 

10. प्रात्यवक्षक ज्ञान 

11. चाररत्र्यसंिधवन 

12. मानसिास्त्राचा आधार 

13. समाितवन समारंभ 



14. िारीररक विक्षण 

15. स्त्री विक्षण 

16. परीक्षा पद्धती 

िैशदक कालीन शिक्षणाची कें दे्र/शिद्यापीठ 

1. तक्षविला 

2. बनारस विद्यापीठ/कािी विद्यापीठ 

िैशदक कालीन शिक्षणाचे गुण 

1. चाररत्र्य संिधवनािर भर 

2. संसृ्कतीचे संरक्षण 

3. वनसगावसमीप िातािरणातून विक्षण 

4. आदिव गुरू-विष्य संबंध 

5. विस्तबद्ध जीिनाची तयारी 

6. विष्याची कतववे्य 

7. अभ्यासक्रमाची व्यापकता 

8.गुरुकुल विक्षण पद्धती 

9. धावमवक विक्षणाला महत्त्व 

10. मानसिास्त्रीय तत्त्वांचा प्रभाि 

11. प्रवसद्ध िैक्षवणक कें दे्र 

12. विषय वनिडण्याचे स्वातंत्र्य 

13. प्रात्यवक्षत ज्ञानािर भर 

14. िैयस्लिक मागवदिवनािर भर 

15. व्यािसावयक विक्षणाची सोय 

16. िारीररक विक्षणाची सोय 

17. स्त्री विक्षणाचा पुरस्कार 

18. विक्षणाची समान संधी 

19. समाितवन समारंभ 

20. विद्यार्थ्ाांच्या व्यस्लिमत्व विकासािर भर 

21. वनिुल्क विक्षण पद्धती 

22. प्राचीन सावहत्याचे जतन ि संिधवन 

23. ऐवहक ि आध्यास्लत्मक उन्नती 

24. विविध अध्यापन पद्धतीचंा िापर 

25. बाह्य वनयंत्रणापासून मुि 

िैशदक कालीन शिक्षणाचे दोष 

1. धमावचा प्रभाि 

2. कमवकांडाचे अिडंबर 

3. विचार स्वातंत्र्याचा अभाि 

4. अंधश्रद्धा मूलक प्रिृत्तीिर बरोबर 

5. संसृ्कत भाषेतूनच विक्षण 

6. सिवसामान्यांच्या विक्षणाकडे दुलवक्ष 

7. भौवतकिास्त्राची उपेक्षा 

8. िूद्रांची विक्षणामधे्य उपेक्षा 

9. समन्रयाचा अभाि 

10 तत्वज्ञानािरील अिास्ति बाबीिंर भर 

11. सिवसामान्य स्लस्त्रया विक्षणापासून िंवचत 

12. नृत्य ि हस्तकला कडे दुलवक्ष 

13. विक्षणािर ब्राह्मण ि क्षवत्रयांचे िचवस्व 

14. पाठांतर पद्धतीिर भर 



15. विक्षणाच्या सािववत्रकीकरणाचा अभाि 

16. जातीवनहाय अभ्यासक्रमािर भर 

17. हटिादीपणाचा प्रभाि 

बौद्ध कालीन शिक्षण पद्धती 

िैशदक धमव सामान्य लोकाांना समजण्यास झाला. रूढी, परंपरा यािर भर होता. यामुळे धावमवक के्षत्रात 

िैचाररक संघषव वनमावण झाला आवण त्यातूनच बौद्ध ि जैन धमावचा भारतात उद्या झाला. धमावचे संथथापक म्हणून 

गौतम बुद्ध यांना ओळखले जाते. बौद्ध धमावचा प्रसार करण्यासाठी तसेच वहंदू धवमवयांना यिस्वीपणे तोडं 

देण्यासाठी भारतातील सिव समाजाला विक्षण देऊन येथील लोकांचा पावठंबा वमळिणे गरजेचे होते. त्यामुळे 

विक्षणाची सुरुिात करण्यात आली. बौद्ध धमावतील विक्षणाचा मुख् हेतू वनिावणा हा होता. 

बुद्धकालीन शिक्षणाचे धे्यय आशण उशिषे्ट 

1. वनमावणप्रास्लप्त 

2. चाररत्र्याची जडण-घडण करणे. 

3. ज्ञानाचा प्रसार करणे. 

4. धमवतत्वाचा प्रचार ि प्रसार करणे. 

5. नैवतक गुणांचा विकास करणे. 

6. वचंतन-मनन प्रवक्रयेस िेग देणे 

 7. अध्यास्लत्मक प्रगती करणे. 

8. वचत्तिुद्धीचा विकास करणे. 

9. संयमपूणव आचरण करण्यास विकविणे. 

10. विविध विषयातील तज्ज्ञ वनमावण करणे. 

11. राष्टर ीय संसृ्कतीचे संरक्षण ि संिधवन करणे. 

12. सामावजक कौिल्यांचा विकास करणे. 

13. लेखन िाचन ि गवणती कौिल्य विकविणे. 

14. धमव तत्त्वज्ञान िैद्यक ि युद्धतंत्राचे विक्षण देणे. 

15. जीिनातील  दुः खापासून मुि होण्यास मदत करणे. 

बौद्धकालीन शिक्षणाचे स्तर/शिक्षण व्यिस्था 

1. प्राथशमक शिक्षण 

2. उच्च विक्षण 

3. व्यिसाय विक्षण 

बौद्धकालीन शिक्षणाचा अभ्यासक्रम 

1. प्राथवमक विक्षणाचा अभ्यासक्रम 

2. उच्च विक्षणाचा अभ्यासक्रम 

3. व्यािसावयक विक्षणाचा अभ्यासक्रम 

बौद्धकालीन शिक्षणाच्या अध्ययन अध्यापन पद्धती 

1. पाठांतर/मौस्लखक पद्धत 

2. अनुकरण पद्धती 

3. व्याख्ान पद्धती 

4. चचाव पद्धती 

5. िादवििाद पद्धत 

6. बी िरण पद्धत 

7. प्रभास पद्धती/देिाटन पद्धती 

8. उदगामी पद्धती 

9. विद्वत सभा 

बोधकथा आशण शिक्षणाची िैशिष्ट्ये 

1. विद्याथी दिा 

2. विद्याथीदिेचा कालािधी 

3. पब्बजा विधी 



4. उपसंपदा समारंभ 

5. विष्याची कतववे्य / वसद्धीविहारकाची कतवव्य 

6. गुरू-विष्य संबंध 

7. आचायाांची/गुरुची कतववे्य 

8. अभ्यासक्रम / अभ्यासविषय 

9. अध्ययन - अध्यापन पद्धती 

10. विक्षणाचे माध्यम 

11. व्यिसावयक विक्षण 

12. स्त्री विक्षण 

13 विक्षणाची कें दे्र 

14. विस्त ि स्वातंत्र्य 

15 परीक्षा पद्धती 

बौद्धकालीन शिक्षणाची कें दे्र 

1. नालंदा विद्यापीठ 

2. विक्रमविला विद्यापीठ 

3. िल्रभी विद्यापीठ 

4. औदतपुरी विद्यापीठ 

5. नडीया / निद्वीप विद्यापीठ 

6. जगिली विद्यापीठ 

बौद्धकालीन शिक्षण पद्धतीचे गुण 

1. सिाांसाठी शिक्षणाची सोय 

2. लोकभाषेतून विक्षण (पाली) 

3. भारतीय संसृ्कती ि धमावचा प्रसार 

4. अध्यास्लत्मक विक्षणाबरोबरच व्यािसावयक विक्षणािर भर 

5. विक्षणा स्लस्त्रयांचा सहभाग 

6. िेतीला महत्त्वाचे थथान 

7. आदिव गुरू-विष्य संबंध 

8. प्रवसद्ध अभ्यासक कें दे्र / विद्यापीठे 

9. विविध राजाकडून आवथवक मदत 

10. वनिुल्क विक्षण पद्धती 

11. विविध अध्यापन पद्धतीचा िापर 

12. व्यापक अभ्यासक्रम 

13. गुरु ि विष्यांची कतववे्य 

14. िारीररक विके्षचा अभाि 

15. विद्यार्थ्ाांच्या संपूणव विकासािर भर 

16. आदिव ि विद्वान गुरु 

17. समृद्ध सावहत्याचा समािेि 

18. सुसंघवटत विक्षण व्यिथथा 

19. राजकीय दबािाचा अभाि 

20. वनिासाची मोफत सोय 

21. सािववत्रक विक्षणाची सुरुिात 

22. भारताला आंतरराष्टर ीय दजाव वमळिून देण्याचे कायव 

23. िणव िर आधाररत विक्षण विभागणीचा त्याग 

24. विक्षणाला समाजाकडून मदत 

बौद्धकालीन शिक्षण पद्धतीचे दोष 

1. विक्षणािर धमावचा प्रभाि 

2. अवहंसा तत्त्वामुळे लष्करी विक्षणाकडे दुलवक्ष 



3. सामान्य स्लस्त्रयांच्या विक्षणाची उपेक्षा 

4. लोकिाही तत्त्वांचा अवतरेक 

5. अिघड प्रिेि प्रवक्रया 

6. श्रमाकडे पाहण्याचा संकुवचत दृवष्टकोन 

7. धावमवक ि आध्यास्लत्मक बाबीनंा जास्त महत्त्व 

8. सामावजक विकासाकडे दुलवक्ष 

9. िारीररक विक्षणाकडे दुलवक्ष 

मुत्त्विम कालीन / इिाशमक शिक्षण पद्धती 

जगातील प्रमुख धमव यापैकी इिाम हा एक धमव आहे. इसिी सन सातव्या ितकाच्या सुरुिातीला इिाम 

धमावचा उदय अरबथथानात झाला. त्यानंतर हा धमव संपूणव जगात पसरला. इिाम धमावचे संथथापक पे्रवषत महंमद 

पैगंबर हे होते. भारतात इसिी सन 712 मधे्य प्रथम इिामचे आगमन झाले. त्यांचा अनेक मुस्लिम राजांनी 

भारतािर आक्रमणे केली. इसिी सन 1992 मधे्य महंमद घोरीने भारतात राज्य थथापन केले. मोहम्मद घोरी च्या 

वनधनानंतर कुतुबुिीन ऐबक भारतािर राज्य करू लागला. आवण खऱ्या अथावने भारतात मुिीम राजिट सुरू 

झाली. भारतात मुस्लिमांनी इ.स. 1206 ते 1858 पयांत म्हणजे जिळजिळ 650 िषे राज्य केले. यािेळी त्यांनी 

राजकीय विकासाबरोबरच सांसृ्कवतक ि िैक्षवणक विकासाकडे ही लक्ष वदले होते. मुस्लिम आवण भारतात निीन 

विक्षणप्रणालीला सुरुिात केली होती. त्या विक्षण प्रणालीला मध्ययुगीन विक्षण प्रणाली असे म्हणतात. 

मुत्त्विम शिक्षणाची धे्यये आशण उशिषे्ट 

1. ज्ञानाचा प्रसार करणे 

2. इिाम धमावचा प्रसार करणे 

3. चाररत्र्य संिधवन करणे 

4. ऐवहक जीिनात प्रगती साधने. 

5. मुस्लिम राज्याला स्लथथरता प्राप्त करून देणे. 

6. नीवतमते्तची िाढ करणे 

7. इिाम कायदे, तते्व, सामावजक रूढी ि परंपरा यांचा पररचय करून देणे. 

8. मुस्लिम संसृ्कतीचा प्रसार करणे. 

मुत्त्विम शिक्षण प्रणालीची स्तर/ इिाम शिक्षणाचे प्रकार 

प्राथशमक शिक्षण 

1. मकताब 

2 खानगाहे 

3. दरगाह 

4.  कुराणिाळा 

उच्च शिक्षण 

1. मदरसा 

2. फारिी िाळा 

3. अरबी िाळा 

प्रिेि प्रवक्रया-वबस्लस्मल्राखानी आवण संस्कार 

 अभ्यासक्रम 

 अध्ययन अध्यापन पद्धती 

 मुत्त्विम काळातील शिक्षणाची कें दे्र 

1. वदल्री 

2. आग्रा 

3. जोनपुर 

4. वबदर 

मुत्त्विम विक्षणाची िैविष्ट्ये 

1. विक्षणाला धावमवकतेची पार्श्वभूमी 

2. राजाश्रयी विक्षण 

3. वहंदूच्या विक्षणाकडे दुलवक्ष 



4. विक्षणाचे माध्यम 

5. वबस्लस्मल्राखानी आवण संस्कार 

6. विक्षकाचे थथान 

7. गुरू-विष्य संबंध 

8. अध्ययन अध्यापन पद्धती 

9. विस्त आवण विक्षा 

10. बवक्षसे ि पाररतोवषके 

11. परीक्षा पद्धती 

12. वनिुल्क विक्षण पद्धती 

13. िगवनायक पद्धती 

14. व्यिहारिादी विक्षण 

15. स्त्री विक्षण 

16. सैवनकी विक्षण 

17. लवलत कला ि हस्तकला 

मुत्त्विम कालीन शिक्षणाच्या अध्ययन अध्यापन पद्धती 

1. पाठांतर/मौस्लखक पद्धत 

2. सराि पद्धती 

3. व्याख्ान पद्धती 

4. प्रश्नोत्तर पद्धती 

5. उदाहरणांचा िापर 

6. मनन पद्धती 

7. मॉवनटर पद्धती/िगवनायक पद्धती 

8. इतर पद्धती 

मुत्त्विम कालीन शिक्षण पद्धतीचे गुण 

1. वबस्लस्मल्राखानी संस्कार 

2. धावमवक मूले्य ि िैवर्श्क गरजा यांचा समन्रय 

3. चाररत्री वनवमवतीिर भर 

4.  आदिव गुरू-विष्य संबंध 

5. पाररतोवषके ि विष्यिृत्त्ांना प्राधान्य 

6. विविध अध्यापन पद्धतीचा िापर 

7. व्यािहाररक ज्ञानाला महत्व 

8. वनिुल्क विक्षण पद्धती 

9. इवतहास लेखन प्रिृत्तीला चालना 

10. सावहत्याचा मोठ्या प्रमाणािर विकास 

11. प्रवसद्ध िैक्षवणक कें दे्र 

12. िगव नाईक पद्धतीचा िापर 

13. उदूवभाषेची वनवमवती 

14. विक्षणास नैवतकतेची जोड 

15. विक्षणातून समाज सुधारणेिर भर 

16. विक्षकांना मानाचे थथान 

17. प्रात्यवक्षक कायावला चालना 

18 लवलत कलांचा विकास 

19. िैयस्लिक मागवदिवनािर भर 

20. अभ्यासक्रमात विविध विषयांचा समािेि 

21. विविध िैक्षवणक संथथांचा विकास 

मुत्त्विम कालीन शिक्षण पद्धतीचे दोष 

1. धमावला अिास्ति महत्व 



2. सािववत्रक विक्षणाचा अभाि 

3. अरबी ि फारिी भाषेतूनच विक्षण 

4. भारतीय भाषांची उपेक्षा 

5. भोगविलासी प्रिृत्तीचा दुष्पररणाम 

6. िारीररक विके्षिर भर 

7. स्त्री विक्षणाकडे दुलवक्ष 

8. सदोष अभ्यासक्रम 

9. विद्यार्थ्ाांच्या सिाांगीण विकासाकडे दुलवक्ष 

10. अथथायी विक्षण संथथा 

11. नेतृत्वगुणांचा अभाि 

12. पाठांतर पद्धतीिर जास्त भर 

13. मानसिास्त्रीय तत्वांचा अभाि 

14. ऐवहक विक्षणािर भर 

शमिनरी शिक्षण 

  शिश्चन मशिनऱ्याांचे िैक्षशणक कायव 

 शमिनरी शिक्षणाची िैशिष्ट्ये 

1. धमवप्रसार 

2. िालेय कामकाज 

3. अभ्यासक्रम 

4. पाठ्यपुस्तके 

5. विक्षणपद्धती 

6. माध्यम 

7. वन:िुल्क 

8. भाषा 

9. उदारमतिादी विक्षण 

शमिनरी शिक्षणाचे गुण 

1. आधुवनक विक्षणाला सुरुिात करण्यात आली. 

2. भारतीय मुलांसाठी विक्षण पूणवपणे मोफत होते. 

3. उच्च विक्षणासाठी महाविद्यालयाची थथापना करण्यात आली. 

4. लॅवटन, तकव िास्त्र, धमविास्त्र, व्याकरण, संगीत, पोतुवगीज भाषा इत्यादीचें विक्षण वदले जात असे. 

5. वमिनरी विक्षणाने भारतात सिवप्रथम आधुवनक विक्षण प्रणालीला सुरुिात झाली. 

6. विक्षण देत असताना धमवप्रसारासाठी वमिनरी लोकांनी िाळांचा माध्यम म्हणून उपयोग केला नाही. 

7. वमिनरी विक्षणात उठा उदारमतिादी धोरण होते. 

8. िाळांमधून वदले जाणारे विक्षण ते थथावनक भाषांमधून भारतीय विक्षकांकडून वदले जात होते. 

9. वमिनरीविक्षणात भारतीय गरीब विद्यार्थ्ाांना जेिण कपडे पुस्तके इत्यादी मोफत वदले जात असे. 

10.प्राथवमक विक्षकांना प्रविक्षण देणारी एक संथथा टर ानकू्यबर या वठकाणी सुरु करण्यात आली. 

शमिनरी शिक्षणाचे दोष 

1. शमिनरी शिक्षणातून भारतीय लोकाांना धमाांतररत करण्यात आले. 

2. वमिनरी लोकांनी भारतातील गररबी, अज्ञानी, अविवक्षत लोकांचा फायदा घेतला. 

वमिनऱ्यांचे िैक्षवणक कायव/विक्षणाची कें दे्र 

1. पोतुवगीज 

2. डच 

3. फ्रें च 

4. बेन 

5. इंग्रज 

ब) कालपूिव ि कालोत्तर भारतीय विक्षणाचा दजाव 

1. कोठारी आयोग: भारतीय विक्षण आयोग 1964-66 



संपूणव विक्षणाचा समग्रपणे विचार करण्यासाठी भारत सरकारने 14 जुलै 1964 रोजी प्रवसद्ध विक्षण तज्ज्ञ आवण 

तत्कालीन विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष डॉ.दौलत वसंग कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विक्षण आयोगाची 

थथापना केली. हा योग कोठारी आयोग तसेच भारतीय विक्षण आयोग म्हणूनही ओळखला जातो. आयोगाचे 

सवचि श्री. जे. पी. नाईक होते. 

आयोगाने साांशगतलेली राष्टर ीय उशिषे्ट 

1. शिक्षणाद्वारे उत्पादकता िाढशिणे 

2. विक्षणाद्वारे सामावजक ि राष्टर ीय एकात्मता िाढीस लािणे. 

3. विक्षणाद्वारे आधुवनकीकरणाची गती िाढविणे. 

4. विक्षणातून लोकिाही दृढ करून जीिनमुले्य बळकट करणे. 

5. विक्षणातून सामावजक, नैवतक, आध्यास्लत्मक ि धावमवक मूल्यांची जोपासना करणे. 

2. राष्टर ीय िैक्षशणक धोरण 

कोठारी आयोगाच्या शिफारिीनुसार 1968 मधे्य भारतात पवहले राष्टर ीय िैक्षवणक धोरण अस्लस्तत्वात आले 

1968 च्या िैक्षवणक धोरणाला भारतीय विक्षणाचा इवतहास मधे्य अवतिय महत्त्वाचे थथान आहे 

राष्टर ीय िैक्षशणक धोरण 1986 

राष्टर ीय िैक्षवणक धोरण 1986 हे भारताचे दुसरे राष्टर ीय िैक्षवणक धोरण आहे. 

 राष्टर ीय िैक्षशणक धोरण 1986 उशिषे्ट 

1. िारीररक, मानवसक, बौस्लद्धक ि सौदंयवदृष्टीचा व्यस्लिमत्व विकासासाठी प्रयत्न करणे. 

2. िैज्ञावनक दृष्टीकोन लोकिाही िृत्तीची ि मूल्यांची जोपासना करणे. 

3. अपररवचत पररस्लथथतीला सामोरे जाण्याची क्षमता वनमावण करणे. 

4. भौवतक, सामावजक, तांवत्रक, सांसृ्कवतक ि आवथवक पररस्लथथतीची जाणीि वनमावण करणे. 

5. श्रमप्रवतषे्ठविषयी विधायक दृवष्टकोन वनमावण करणे. 

6. सिव धमव समभाि ि सामावजक न्यायाची तते्व अंगी बाणिणे. 

7. राष्टर ाची प्रवतष्ठा, राष्टर ीय एकात्मता, राष्टर ीय प्रगती याविषयी समपवणाची भािना जोपासणे. 

8. आंतरराष्टर ीय सामंजस्ाचा विकास करणे. 

राष्टर ीय अभ्यासक्रमातील गाभाभूत घटक 

गाभाभूत घटकांची संकल्पना विविधतेत एकात्मता जपण्याच्या गरजेतून वनमावण झाली आहे. 10 गाभाभूत घटक 

म्हणजे सिव राज्यांच्या पयावयाने देिाच्या समान गरजा आहेत. 

" भारतातील सिव राज्यांच्या समान गरजा लक्षात घेऊन आवण भारताची एकात्मता जोपासण्याच्या दृवष्टकोणातून 

जे घटक िालेय अभ्यासक्रमात अंतभूवत करणे आिश्यक आहे त्या घटकांना गाभाभूत घटक म्हणतात." 

राष्टर ीय अभ्यासक्रमातील गाभाभूत  

1. भारतीय स्वातंत्र्य चळिळीचा इवतहास 

2. भारतीय संविधानात्मक जबाबदाऱ्या 

3. राष्टर ीय अस्लस्मता जोपासण्यासाठी आिश्यक आिय 

4. भारताचा सामाईक सांसृ्कवतक िारसा 

5. समानतािाद लोकिाही ि धमववनरपेक्ष 

6. स्त्री-पुरुष समानता 

7. पयाविरण संरक्षण 

8. सामावजक अडसरांचे वनमूवलन 

9. लहान कुटंुबाचा आदिव 

10. िैज्ञावनक मनोिृत्तीची रुजिणूक 

डेलोसव कशमिन: शिक्षणाचे चार स्तांभ 

युनेस्कोने जेकॉब डेलॉसव यांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरराष्टर ीय विक्षण आयोगाची थथापना करून नव्या विक्षण 

पद्धतीची चार सूते्र मांडली आहेत. त्याला विक्षणाचे चार आधारसं्तभ म्हणतात. 

1. Learning to know मावहतीसाठी अध्ययन 

2. Learning to do कृतीसाठी अध्ययन 

3. Learning to live together सहजीिनासाठी अध्ययन 

4. Learning to be मानि बनण्यासाठी अध्ययन 



4. ज्ञान आयोग knowledge commission 

जागवतकीकरणाच्या प्रभािामुळे बदलत्या आवथवक,  औद्योवगक प्रगतीमुळे विक्षणासंबंधी धोरण काय असािे 

याचा समग्र विचार नव्याने करण्याची आिश्यकता वनमावण झाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन 

वसंग यांच्या सरकारने 13 जून 2005 रोजी डॉक्टर सॅम वपत्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक निीन सल्रागार 

सवमती थथापन केली या सवमतीलाच राष्टर ीय ज्ञान आयोग म्हणतात. 

ज्ञानाच्या सांदभावतील पाच के्षते्र 

1. ज्ञानाची सुलभता 

2. ज्ञानू वसद्धांत 

3. ज्ञानवनवमवती 

4. ज्ञानाची उपयोवजता 

5. ज्ञान, सेिा वितरण 

राष्टर ीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005 (NCF2005) 

राष्टर ीय िैक्षशणक धोरणाच्या कायविाहीचे आवण पररणामांचे पुनरािलोकन करण्यासाठी 1990मधे्य आचायव 

राममूती सवमती ि 1991 मधे्य जनादवन रेड्डी सवमतीची थथापना केली होती या दोन्ही सवमतीने 1986 च्या राष्टर ीय 

िैक्षवणक धोरणाचा आढािा घेतला. यातूनच नंतर 1986 च्या मूळच्या िैक्षवणक धोरणात बदल सुचविणारे 1992 

चे सुधाररत राष्टर ीय िैक्षवणक धोरण प्रवसद्ध करण्यात आले त्यानंतर राष्टर ीय िैक्षवणक संिोधन ि प्रविक्षण 

पररषदेच्या कायवकारी सवमतीने 14 ि 19 जुलै 2004 ला झालेल्या बैठकांमधे्य राष्टर ीय अभ्यासक्रम आराखड्याची 

पुनरवचना करण्याचा वनणवय घेऊन त्यामधे्य बदल केला आवण तो आता राष्टर ीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005 

म्हणून ओळखला जाऊ लागला. 

अभ्यासक्रम शिकसन याची मागवदिवक तते्व 

1. ज्ञानाचा संबंध िाळाबाह्य जीिनािी जोडणे. 

2. घोकंपट्टीच्या अध्ययनापासून विद्यार्थ्ाांना दूर करािे. 

3. विद्यार्थ्ाांच्या सिाांगीण विकासासाठी पाठ्यपुस्तक कें वद्रत न करता त्या दृष्टीने अभ्यासक्रम समृद्ध करणे. 

4. मूल्यमापन पद्धती अवधक लिवचक करून विद्यार्थ्ाांच्या िास्ति जीिनािी सांगड घालणे. 

5. देिाच्या लोकिाहीप्रधान िातािरणािी अभ्यासक्रमाची नाळ जोडून अिा िातािरण वनवमवतीसाठी प्रयत्न 

करणे. 

राष्टर ीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005 मधील प्रकरणे 

1. शिक्षण शिषयक दृशष्टकोन 

2. अध्ययन आवण ज्ञान 

3. अभ्यासक्रमाचे के्षते्र,  िालेय स्तर आवण मूल्यांकन 

4. िाळा आवण िगावतील िातािरण  

5. व्यिथथापन सुधारणा 

क) कालपूिव ि कालोत्तर भारतीय शिक्षणाचा तुलनात्मक अभ्यास, धे्यय, उशिषे्ट ,अभ्यासक्रम, शिस्त, 

शिक्षक 

ड) शिक्षणासांबांशधत शिशिध आयोगाच्या शिफारिी आशण कायविाही 

1. हांटर आयोग-1882 

2. शिद्यापीठ शिक्षण आयोग 

3. माध्यशमक शिक्षण आयोग-मुदशलयार आयोग 1952-53 

4. भारतीय शिक्षण आयोग-कोठारी आयोग 

1964-66 

साराांि 

1.1 िैवदक कालीन विक्षण 

 धे्यये आवण उविषे्ट 

 अभ्यासक्रम 

 अध्ययन अध्यापन पद्धती 

 िैवदक कालीन विक्षणाची िैविष्ट्ये 

 िैवदक कालीन विक्षणाची कें दे्र 



 िैवदक कालीन विक्षणाचे गुणदोष 

मुस्लिम कालीन विक्षण पद्धती 

 धे्यये आवण उविषे्ट 

 मुस्लिम विक्षण प्रणालीचे स्तर 

 अध्ययन-अध्यापन पद्धती 

 मुस्लिम कालीन विक्षणाची कें दे्र 

 मुस्लिम विक्षणाची िैविष्ट्ये 

 मुस्लिम कालीन विक्षण पद्धतीचे गुणदोष 

बौद्ध कालीन विक्षण पद्धती 

 धे्यय आवण उविषे्ट 

 बौद्धकालीन विक्षणाचे स्तर 

 बौद्धकालीन विक्षणाचा अभ्यासक्रम 

 बौद्धकालीनविक्षणाच्या अध्ययन अध्यापन पद्धती 

 बौद्धकालीन विक्षणाची िैविष्ट्ये 

 बौद्धकालीन विक्षणाची कें दे्र 

 बौद्ध कालीन विक्षण पद्धतीचे गुणदोष 

शमिनरी शिक्षण 

 विश्चन वमिनऱ्यांच्या िैक्षवणक कायव 

 वमिनरी विक्षणाचे स्वरूप 

 वमिनरी विक्षणाची िैविष्ट्ये 

 वमिनरी विक्षणाची कें दे्र 

 वमिनरी विक्षणाचे गुण दोष 

घटक 3 ब. 1.कोठारी आयोग 

 राष्टर ीय िैक्षवणक धोरण 

राष्टर ीय िैक्षवणक धोरण 1986 ची उविषे्ट 

राष्टर ीय िैक्षवणक धोरण 1986 ची िैविष्ट्ये 

राष्टर ीय अभ्यासक्रमातील गाभाभूत घटक 

3.  डेलॉसव कशमिन : शिक्षणाचे चार स्तांभ 

4. ज्ञान आयोग 

5. राष्टर ीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005 

 कालपूिव ि कालोत्तर भारतीय शिक्षणाचा तुलनात्मक अभ्यास 

घटक 3 ड. शिक्षणासांबांशधत आयोगाच्या शिफारिी आशण कायविाही 

1. हांटर आयोग 1882 

2. शिद्यापीठ शिक्षण आयोग-राधाकृष्णन आयोग-1948 

3. माध्यशमक शिक्षण आयोग-मुदशलयार आयोग-1952-1953 

4. भारतीय शिक्षण आयोग-कोठारी आयोग 1964 - 66 

स्वाध्याय 

प्रश्न 1. खालील प्रश्नातील योग्य पयावय शनिडून शिधान पुन्हा शलहा. 

1..……शिक्षणात प्रिेि घेताना त्याांचा िणव शकां िा जात पाहून शिद्यार्थ्ाांना प्रिेि शदला जात होता. 

अ. बौत्त्वद्धक ब. िैशदक क. मुत्त्विम ड. शमिनरी 

2. शिक्षण आशण राष्टर ीय शिकास या नािाने……हा आयोग ओळखला जातो. 

अ. शिद्यापीठ ब. मुदशलयार क. कोठारी ड. ज्ञान आयोग 

3……हे राष्टर ीय ज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष होते.  

अ. अिोक गाांगुली ब. डॉक्टर जयांती घोष 

क. डॉक्टर दीपक नायर ड.सॅम शपत्रोदा 

4. मोफत सक्तीचे शिक्षण,........ कदम स्पष्ट करते. 

अ.17 िे कलम ब.30 िे कलम 



क. 45 िे कलम ड.28 िे कलम 

5. भारतीय राज्यघटनेच्या….. भागात मागवदिवक तिाांचा समािेि होतो. 

अ. पशहल्या ब. दुसऱ्या क. शतसऱ्या ड. चौर्थ्ा 

प्रश्न 2 खालील प्रश्नाांची एका िाक्यात उत्तरे शलहा. 

1. बौद्धकालीन शिक्षणात प्रिेि देताना कोणते सांस्कार केले जात.? 

2. भारतीय शिक्षण आयोग कोणी स्थापन केला? 

3. शिक्षणाचे चार आधारस्तांभ ही सांकल्पना कोणी माांडली? 

4.राष्टर ीय ज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष कोण होते? 

5. शबत्त्विल्लाखानी  हे सांस्कार बालकाचे  

 िय शकती झाल्यािर करीत असत? 

प्रश्न 3. पुढील प्रश्नाांची थोडक्यात उत्तरे शलहा. 

1. शमसळणारी शिक्षणाची िैशिष्ट्ये साांगा. 

2. बौद्ध शिक्षणाची िैशिष्ट्ये साांगा. 

3. मुत्त्विम शिक्षणाची िैशिषे्ट साांगा. 

4. िैशदक शिक्षणाची िैशिष्ट्ये साांगा. 

5. राष्टर ीय ज्ञान आयोगाची उशिषे्ट स्पष्ट करा. चार प्रश्न 4. शिक्षणाची उशिषे्ट, अभ्यासक्रम, शिस्त ि शिक्षक 

या मुद्याांना अनुसरून िैशदक ि मुिीम काळातील शिक्षणाची तौलशनक माशहती शलहा. 

प्रश्न 5. िैशदक शिक्षणाची िैशिष्ट्ये ि गुणदोष स्पष्ट करा. 

 सांदभव सूची 

1. कायदेपांशडत, गांगाधर शि.: उदयोनु्मख भारतीय समाजातील विक्षण, चैतन्य पस्लिकेिन्ऱ, नाविक-2009. 

2. माने, आर. आर. ि पालकर व्ही.आर., 'समकालीन भारत आवण विक्षण' फडके प्रकािन, कोल्हापूर. 

 

 

घटक 4. िाळा समाजाची आदिव प्रवतकृती आहे. 

उविषे्ट या घटकाचे अध्यापन केलं तर तुम्हाला 

1. िाळेत सामावजक संथथा असण्याची कारणे सांगता येतील. 

2. िाळेची कायव सांगता येतील. 

3. िालेय आंतरवक्रया सांगता येतील. 

4. िाळा हे समाज विकासाचे कें द्र होण्याची कारणे सांगता येतील. 

5. िाळा ही एक समाजाची छोटी प्रवतकृती आहे हे स्पष्ट करता येईल. 

6. िाळा एक आदिव समाज बनविण्यासाठी कराियाचे उपाय योजना सांगता येईल. 

प्रास्ताविक 

िाळेत सामावजक समूह आहे. कारण िाळा या सामावजक समूहाची वनवमवती मानिाच्या गरजेतून वनमावण झालेली 

आहे. त्याचप्रमाणे िालेय संसृ्कती संिधवन ि संरक्षणाच्या गरजेतूनही वनमावण झालेली आहे. िाळेला समाजाची 

छोटी प्रवतकृती मानले जाते. सामावजक संथथेची सिव लक्षणे िाळा आवण संथथेलाही लागू पडतात. म्हणून िाळा 

एक सामावजक समूह संथथा आहे. 

सामाशजक सांस्थेची लक्षणे पुढील प्रमाणे 

1. उिेि 

2. शनशश्चत कायव 

3. यंत्रणा 

4. भौवतक लक्षणे 

5. प्रवतकात्मक वचने्ह 

6. रूढी-नीती ि कायदे 

7. एकात्मतेची भािना 

िाळेची काये 

1. समाजीकरण 

2. संसृ्कती संक्रमण ि संिधवन करणे 



3. व्यस्लिगत वभन्नतेला िाि देणे. 

4. स्वतंत्र प्रजे्ञचा िोध घेणे. 

5. अंत: समूह भािनेचा विकास करणे. 

6. ज्ञानू संिधवनासाठी ज्ञानदान करणे. 

7. साक्षरतेचे विक्षण देणे. 

8. व्यािसावयक विक्षण देणे. 

9. नागररकत्वाचे विक्षण देणे. 

10. धावमवक ि नैवतक संस्कार करणे. 

11. कौटंुवबक संस्काराच्या अभािाची पूतवता करणे. 

12. आदिव विक्षकांचा सहिास उपलब्ध करून देणे. 

13. िैज्ञावनक दृवष्टकोन वनमावण करणे. 

14. व्यस्लिमत्वाचा विकास करणे. 

15. उच्च जीिन मूल्यांची जोपासना करणे. 

िाळा हे समाज शिकासाचे कें द्र होण्याची कारणे 

1. जीिनावभमुख अभ्यासक्रमाची वनवमवती 

2. विविध समस्ांचा अभ्यास 

3. श्रीधर थथळांना भेटी  

4. व्याख्ानाचे आयोजन 

5. सांसृ्कवतक कायवक्रमांचे आयोजन 

6. समाज सेिांचे आयोजन 

7. सामावजक प्रकल्प 

8. संयुि बैठकीचे आयोजन 

9. लघुपट दाखविणे. 

10. विविध छंद मंडळांची थथापना. 

11. प्रौढ विक्षणाचे कायवक्रम 

ब) िालेय आांतरशक्रया 

1. िैयत्त्वक्तक ि समूह आांतरशक्रया 

1. मुख्ाध्यापक - व्यिथथापक मंडळ 

2. मुख्ाध्यापक - विक्षक 

3. मुख्ाध्यापक - विद्याथी आंतरवक्रया 

4. मुख्ाध्यापक - विक्षकेत्तर कमवचारी 

5. मुख्ाध्यापक - पालक आंतरवक्रया 

6. विक्षक ि विद्याथी आंतरवक्रया  

7. विक्षक ि पालक संबंध 

2. समूह आशण समूह आांतरशक्रया 

3. िाळा आशण समाज 

क) िाळा एक समाजाची छोटी प्रशतकृती आहे. 

1. वनवश्चत उविषे्ट 

2. वनवश्चत आदिव मुले्य 

3. कायवक्रमाची वनयोजन 

4. िालेय घटकांमधे्य आत्मीयतेचे ि जिळीकतेचे संबंध. 

5. सिव घटकांमधे्य परस्परािलंवबत्व 

6. नेत्याचा विविष्ट दजाव ि पात्रता 

7. िाळा िगव हे औपचाररक समूह आहेत. 

8. िाळेतील सिव घटकांचे ितवन वनयवमत ि वनयंवत्रत केली जाते. 

9. रूढी, परंपरा ,संसृ्कतीचे जतन संिधवन ि संक्रमण इत्यादी कायविाळा करते. 

10. िाळेतील प्रते्यक व्यिीला आपल्या िाळेचा अवभमान िाटतो. 



11. िाळेतील प्रिेि, िाळेतील ितवन यांचे वनयम ठरलेले असतात.  

12. िाळेचा समाज विविध इयत्तांमधे्य विभागलेला असतो. 

13. िाळेतील सिव सदस्ांच्या येण्याजाण्याच्या िेळा ठरलेल्या असतात. 

14. िाळेत विविध परंपरा वनमावण केल्या जातात. 

15. िाळेच्या अस्लस्तत्वात सातत्य असते. 

16. िाळेतील विद्यार्थ्ाांना उत्तम नागररक बनविणे हे िाळेचे कायव असते. 

17. िाळेतले विविध घटकांमधे्य आंतरवक्रया घडून येत असतात. 

िाळेत आदिव समाज बनशिण्यासाठी घ्याियाची दक्षता. 

1. िाळेची धे्यये ि मूल्य शनशश्चत करािीत. 

2. आपल्या िाळेशिषयी शिद्यार्थ्ाांच्या मनामधे्य आदराची भािना शनमावण करािी. 

3. िाळेत काही निीन परंपरा वनमावण कराव्यात. 

4. विद्यार्थ्ाांनी विविध के्षत्रामधे्य यि वमळिण्यासाठी प्रयत्न करािेत. 

5. िाळेला कायम स्वरूपाची इमारत असािी. 

6. िाळेतील मुख्ाध्यापक विक्षक कायमस्वरूपी असािेत. 

7. िाळेतील मुख्ाध्यापक, विक्षक, विद्याथी यांचे संबंध वजव्हाळ्याचे असािेत. 

8. िाळेत अभ्यासाबरोबर अभ्यासपूरक कायवक्रमांचे आयोजन करािे. 

9. िाळेत वनयमािली असािी ि वतचे सिाांनी पालन करािे. 

10. विद्यार्थ्ाांना स्वयंविस्त पालनाची सिय लािािी. 

11. िाळेची वनयमािली तयार करताना विद्यार्थ्ाांना विर्श्ासात घ्यािे. 

12. िाळेतील विद्याथी प्रवतवनधी िर जास्तीत जास्त जबाबदारी सोपिािी. 

13. िाळेत कुलपद्धती, स्वराज्य पद्धती, विद्याथी मंडळे, िगव मंडळे थथापन करािीत. 

14. िाळेमधे्य साफसफाई, श्रमदान, साक्षरता मोहीम, सहली, विवबरे इत्यादी उपक्रम चालू ठेिािेत. 

15. िाळेचे व्यिथथापन उत्तम असािे. 

16. िाळेला पालक िगावतून सहकायव वमळेल असे िातािरण वनमावण करािे. 

17. िाळेमधे्य विद्याथी संघटना माजी विद्यार्थ्ाांची मंडळे थथापन करािीत. 

18. िाळेतील विद्यार्थ्ाांमधे्य वनकोप स्पधाव वनमावण कराव्यात. 

19. िाळेतील िातािरण प्रसन्न ि अनुकूल राहील याची दक्षता घ्यािी. 

20. िाळेतील सिव घटकांनी अतं्यत तळमळीने ि वनषे्ठने काम करािे. 

21. विद्यार्थ्ाांमधे्य पे्रमभाि, एकोपा,सावधक जाणीि, धे्यय, कतवव्यवनष्ठा, अवभमान इत्यादी िाढीस लािणे. 

ड.िाळा : ओळख शनशमवती 

िाळा आशण सांसृ्कती 

िाळा : अथव ि व्याख्या 

'िाळा' या िब्दाला इांग्रजी मधे्य School हा िब्द िापरला जातो.Skhole ह्या लॅशटन िब्दापासून 

School या िब्दाची शनशमवती झाली.Skhole चा अथव Leisure म्हणजे फुरसत असा होतो. 

िाळा : व्याख्ा 

1. ओटािे ," िालेय जीिनात बालकांना विविष्ट प्रकारचे विक्षण देण्यासाठी लािलेला सामावजक िोध म्हणजे 

िाळा होय." 

सांसृ्कती : अथव 

सांसृ्कती हा िब्द सम + कृ या सांसृ्कत धातू पासून शनमावण झाला आहे. अथावत संस्काररत ि पररषृ्कत असा 

याचा अथव होतो. संसृ्कती मनुष्याच्या सहजप्रिृत्ती चे िुद्धीकरण करते. नैसवगवक िकतीनंा संस्काररत करते. 

'संसृ्कती' इंग्रजीत Culture हा िब्द िापरला जातो.या िब्दाची उत्पत्ती Cultra या िब्दापासून वनमावण झाली 

आहे. याचा अथव कषवण. संिधवन, विक्षणाद्वारे सुधारणा, संसृ्कती ि विष्टाचार अिा प्रकारचा सांवगतला आहे. 

व्याख्या- " ज्या शठकाणी शिक्षणशिषयक सांसृ्कती ि सांस्काररत पणा या बाबी ांचे सांिधवन करण्याचा प्रयत्न 

केला जातो, जेथे चाांगले नागररक बनशिण्याचा प्रयत्न केला जातो ि जेथे शिद्यार्थ्ाांची िारीररक, मानशसक, 

व्यिसाशयक, नैशतक ि सामाशजक गरजा पूणव करण्यासाठी तयारी केली जाते शतला िालेय सांसृ्कती 

म्हटले जाते." 

िाळेची ओळख शनमावण होण्यासाठी िाळेला अध्ययन-अध्यापन प्रशक्रयेतून जािे लागते. 



1. बालकांच्या व्यस्लिमत्वाचे विकसन 

2. संसृ्कती संक्रमण ि संिधवन 

3. नागररकत्वाचे विक्षण 

4. जीिनमूल्यांची जोपासना 

5. सामावजक समायोजन 

मूल्यमापन प्रशक्रया 

1. िसु्तशनष्ठ मूल्यमापन 

2. अवत महत्वाच्या विकास 

3. मूल्यमापनासाठी परीक्षा 

4. मूल्यमापनािरील विर्श्ास 

5. सिांकष मूल्यमापन 

6. परीक्षांना अिास्ति महत्त्व 

7. अध्यापनात सुधारणा 

8. मूल्यमापनाच्या समस्ा 

9. मूल्यमापनाच्या कायविाळा 

10. प्रगती विषयी मावहती 

मूल्यप्रणाली अभ्यासक्रम 

1. सांपूणव अनुभिाचे तत्व 

2. विविधतेचे आवण लिवचकतेचे तत्व 

3. सामुदावयक जीिनािी संबंधाचे तत्व 

4. फुरसतीच्या सदुपयोगाचे तत्व 

5. संकलनाचे तत्व 

साराांि 

1. िाळा एक सामावजक समुदाय आहे 

2. िाळेची काये 

3. िाळा हे समाज विकासाचे कें द्र होण्याची काये 

4. िालेय आंतरवक्रया 

  िैयस्लिक आवण समूह 

 समूह आवण समूह िालेय आंतरवक्रया 

 िाळा आवण समाज 

5. िाळा समाजाची ती प्रवतकृती आहे. 

6. िाळा समाजाची आदिव छोटी प्रवतकृती बनिण्यासाठी घ्याियाची दक्षता 

7. िाळा: ओळख वनवमवती 

8. िाळा:  

9. अध्ययन अध्यापन प्रवक्रया 

10. मूल्यमापन प्रवक्रया 

11. प्रणाली अभ्यासक्रम 

स्वाध्याय 

प्रश्न 1. खालील प्रश्नातील योग्य पयावय शनिडा. 

1. िाळेतील वनजीि िसू्त ि िासू्तला महत्त्व नसून त्यांच्या मदतीनं होणाऱ्या……अवधक महत्त्व असते. 

अ) सामावजक प्रवक्रयेला ब) विक्षण प्रवक्रयेला 

क) आवथवक प्रवक्रयेला ड) राजकीय प्रवक्रयेला 

2. िालेय जीिनात बालकांना विविष्ट प्रकारचे विक्षण देण्यासाठी लािलेला सामावजक िोध म्हणजे…….. होय. 

अ) समाज ब) कुटंुब क) िाळा ड) जनता 

3. सामावजक जीिनिैलीचे दुसरे नाि म्हणजे…. होय. 

अ) जीिन प्रणाली ब) संसृ्कती क) समाज ब) िाळा 

4. िाळा ही……आदिव प्रवतकृती आहे. 



अ) संसृ्कती ब) समाज क) विक्षण ड) कुटंुब 

प्रश्न 2. खालील प्रश्नांची एका िाक्यात उत्तरे वलहा. 

1. िालेय आंतरवक्रया चे प्रकार कोणते? 

2. ओटािे यांची िाळा संदभावत व्याख्ा सांगा. 

3. संसृ्कती म्हणजे काय? 

प्रश्न 3. पुढील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे वलहा. 

1. िालेय आंतरवक्रया स्पष्ट करा. 

2. िाळा समूहाची लक्षणे स्पष्ट करा. 

3. िाळा- समाज प्रवक्रया स्पष्ट करा. 

4. मूल्यप्रणाली अभ्यासक्रमाची तते्व स्पष्ट करा. 

प्रश्न 4. िाळा समाजाची एक आदिव प्रवतकृती आहे या संदभावत सविस्तर स्पष्टीकरण करा. 

प्रश्न 5. िालेय आंतरवक्रयेचे विविध प्रकार स्पष्ट करा. 

संदभव गं्रथ सूची 

1. डॉ. भंगाळे, िैलेजा ि डॉ. महाजन,  संगीता.'माध्यवमक विक्षणातील समकालीन संदभव ि समस्ा', प्रिांत 

पस्लिकेिन. 

2.प्रा. माने, आर्. आर्. ि प्रा. पालकर, व्ही.आर्. 'समकालीन भारत आवण विक्षण' फडके प्रकािन. 
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                                 Course 2 - Contemporary India & Education                      MkW- jk;dj ,l~- ,e~-  

?kVd ØEkkad 5 % “kklukph fofo/k “kS{kf.kd /kksj.ks  

vuqØef.kdk 

5-0 mn~fn’Vs 

5-1 izkLrkfod 

5-2 fo’k; foospu 

   5-2-1 v- loZ f”k{kk vfHk;ku 

               5-2-2 c- Ckkydkapk eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkpk vf/kdkj vf/kfu;e] 2009 

-              5-2-3 d- lkrR;iw.kZ vkf.k vkdyukRed f”k{k.k  

               5-2-4 M-  Kkukph jpuk vkf.k oafprkaps f”k{k.k 

5-4 Lkkjka”k 

5-4 Lok/;k; 

5-5 lanHkZ 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

5-0 mn~fn’Vs 

vki.k ;k ?kVdkrwu loZ f”k{kk vfHk;ku] Ckkydkapk eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkpk vf/kdkj vf/kfu;e] 2009] lkrR;iw.kZ 

vkf.k vkdyukRed f”k{k.k] Kkukph jpuk vkf.k oafprkaps f”k{k.k ;k ckch vH;kl.kkj vkgksr- 

 ;k ?kVdkrwu vki.kkl &  

1- loZ f”k{kk vfHk;ku ;kstusph mn~fn’Vs o xjt lkaxrk ;sbZy- 

2- Ckkydkapk eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkpk vf/kdkj vf/kfu;e] 2009 lkaxrk ;sbZy- 

3- lkrR;iw.kZ vkf.k vkdyukRed f”k{k.kkph ladYiuk o xjt lkaxrk ;sbZy- 

4- Kkukph jpuk vkf.k oafprkaps f”k{k.kkps egRRo lkaxrk ;sbZy- 

 

5-1 izkLrkfod 

loZ f”k{kk vfHk;ku ;kstusph loZ f”k{kk vfHk;ku ;k ;kstusph lq:okr 2001 iklwu >kyh- gh dsanz o 

jkT;”kklukph egRRokdka{kh ;kstuk ekuyh tkrs-”k{k.k{ks=kr ekxhy n”kdkr vusd fLFkR;arjs >kyh- 42 O;k ?kVuk 

nq#Lrhuqlkj f”k{k.kkpk lekos”k dsanz ljdkj vkf.k jkT; ljdkj ;k nksgksaphgh tckcnkjh Eg.ktsp lkekbZd lwphe/;s 

dj.;kr vkyk- R;kuarj ?kVusrhy dye 45 uqlkj Ckkydkauk 14 o’ksZ o;ki;Zar eksQr o lDrhps izkFkfed f”k{k.k 

ns.;kCkkcr jkT;kP;k ekxZn”kZd rRRoke/;s lekos”k dj.;kr vkyk- lu fMlsacj 2002 e/;s 86 O;k ?kVuk nq:Lrhe/;s 

dye 21 ¼d½ uO;kus varHkZwr d:u R;kvUo;s 6 rs 14 o’ksZ o;ksxVkrhy CkkydkalkBh Ckkydkapk f”k{k.kkpk eqyHkwr 

vf/kdkj ns.;kr vkyk vkgs- dsanz “kklukpk fn- 26-8-2009 e/;s 6 rs 14 o’ksZ o;ksxVkrhy CkkydkalkBh Ckkydkapk eksQr 

o lDrhP;k f”k{k.kkpk vf/kfu;e] 2009 pk dk;nk ikfjr dsyk- gk dk;nk fn- 01- 04- 2010 iklwu ns”kHkjkr ykxw 

dj.;kr vkyk- jkT; “kklukus fn- 11 vkWDVksCkj] 2011 e/;s egkjk’Vª Ckkydkapk eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkpk gDd 

fu;e] 2011 vf/klwfpr dsys- 

 

5-2 fo’k; foospu 

5-2-1 v- loZ f”k{kk vfHk;ku 

;k mi?kVdkpk vH;kl dsY;kuarj [kkyhy ckch vkiY;k y{kkr ;srhy-  

1- loZ f”k{kk vfHk;ku ;kstusph ik”oZHkweh- 

2- loZ f”k{kk vfHk;ku ;kstusps gsrw- 

3- loZ f”k{kk vfHk;ku ;kstusP;k vis{kk 

4- loZ f”k{kk vfHk;ku ;kstusph mn~fn’Vs 

5- loZ f”k{kk vfHk;ku ;kstusps Lo#i- 
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6- loZ f”k{kk vfHk;ku ;kstusps foHkkx  

ik”OkZHkweh & loZ f”k{kk vfHk;ku ;kstusph loZ f”k{kk vfHk;ku ;k ;kstusph lq:okr 2001 iklwu >kyh- gh dsanz o 

jkT;”kklukph egRRokdka{kh ;kstuk ekuyh tkrs- ?kVusps 45 os dye %  6 rs 14 o;ksxVkrhy eqykaeqyhuk eksQr o 

lDrhps izkFkfed f”k{k.k ns.ks gh ljdkjph tckcnkjh vkgs-  

1- ;k ;kstusps ewG gsrw %    1- “kkGslkBh loZ o lokZalkBh “kkGk 

     2- izkFkfed f”k{k.kkps lkoZf=dj.k 

     3- ,d gh ewy “kkGsiklwu oafpr jkg.kkj ukgh- 

 

loZ f”k{kk vfHk;kuke/khy lgHkkx %  lekt] iapk;r jkt] xzkef”k{k.k lferh] okMZ lferh] f”k{kd  ikyd la?k] ekrk 

ikyd la?k] vkfnoklh Lok;Rr laLFkk] oLrh ikrGhojhy laLFkkapk lgHkkx Rklsp fcxj ljdkjh laLFkk (NGO) 

 

2- loZ f”k{kk vfHk;ku ;kstusP;k vis{kk &  

 1½ 6 rs 14 o;ksxVkrhy loZ fo|kF;kZaph 100 VDds iVuksan.kh dj.ks- 

     2½ iVuksan.kh >kysY;k fo|kF;kZaph 100 VDds mifLFkrh Bso.ks- 

     3½ “kkGse/;s nk[ky >kysY;k fo|kF;kZauk 100 VDds “kkGsr fVdowu Bso.ks- 

    4½ ,dw.k f”k{k.k xq.koRrkiw.kZ o nTksZnkj f”k{k.k Bso.ks- 

 

3- loZ f”k{kk vfHk;ku ;kstusPkh mn~fn"Vs &          

1½ lu 2007 Ik;Zr 5 oh Ik;Zr izkFkfed f”k{k.kkpk VIik iw.kZ dj.ks- 

2½ lu 2010 Ik;Zr 8 oh Ik;Zr mPPk izkFkfed f”k{k.kkpk VIik iw.kZ dj.ks- 

   3½ izkFkfed o mPPk izkFkfed f”k{k.k nTksZnkj dj.ks- 

    4½ thouklkBh mi;qDr izkFkfed o mPPk izkFkfed f”k{k.k vl.ks- 

    5½ 1 yh nk[ky >kysys loZ eqys 8 oh Ik;Zr fVdowu Bso.ks- 

    6½ 2015 Ik;Zr lokZauk nTksZnkj izkFkfed f”k{k.k ns.ks- 

 

4- loZ f”k{kk vfHk;ku fofo/k ;kstuk  %   

1½ “kkGkae/;s uos miØe o ;kstukapk Lkekos”k- mnk- “kkGk ulYksY;k fBdk.kh izkFkfed “kkGk lq# dj.ks rlsp b;Rrk 

1 yh rs 4 Fkh Ik;Zar “kkGk vlYksY;k fBdk.kh mPp izkFkfed “kkGk Lkq: dj.ks-  

2½ izkFkfed f”k{k.kkcjkscj Ik;kZ;h f”k{k.kkph O;oLFkk- 

3½ “kkGsr viaxklkBh vko”;d lqfo/kk miyC/k d#u ns.ks- 

4½ “kkGslkBh vR;ko”;d ckchalkBh Ckka/kdkekph rjrqn- mnk- lewglk/ku dsanz] oxZ[kksY;k] uohu “kkGk] laj{kd fHkar] 

LoPNrkx`g] fi.;kP;k ik.;kph lks;] fonÓqRrhdj.k] jWd] ns[kHkky nq:Lrh bR;knh- 

5½ “kkGsrhy miØe o ;kstukalkBh vuqnkukph rjrqn- 

6½ lekt o f”k{kd ;kaP;k l{kehdj.kkph ;kstuk- 

7½ xzkef”k{k.k lferh] okWMZ lfeR;kaph LFkkiuk- 

8½ f”k{k.k vkf.k thoukP;k ijLijlaca/kkalkBh thoukuqHko-  

9½ ek/;kUgHkkstukph lqfo/kk- 

10½ “kkGsph ekydh lektkdMs vl.;kph Hkwfedk- 

 

5- ;k ;kstusps dk;kZRed foHkkx&  

1½ f”k{kd izf”k{k.k 
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2½ fu;kstu o O;oLFkkiu 

3½ vkfnoklh f”k{k.k 

4½ f”k{k.k 

5½ ukxjh dk;Z 

6½ for o ys[kk 

7½ izlkjek/;es 

8½ v{ke CkkydkalkBh ,dkfRed f”k{k.k 

 

5-2-2 c- Ckkydkapk eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkpk vf/kdkj vf/kfu;e] 2009 

;k mi?kVdkpk vH;kl dsY;kuarj [kkyhy ckch vkiY;k y{kkr ;srhy-  

1- Ckkydkapk eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkpk vf/kdkj vf/kfu;e] 2009 ik”oZHkweh- 

2- f”k{k.kkpk gDd 

3- ;k vf/kfu;ekph oSf”k’VÓs 

4- Ckkydkapk gDd 

5- f”k{kdkph Hkwfedk  

6- eq[;k/;kidkph Hkwfedk o tckcknkjh 

7- “kkGk O;oLFkkiu lferh o ikyd ;kaph Hkwfedk 

 

1- ik”oZHkweh  

          egkjk"Vª jkT;kl egkRek T;ksfrCkk Qqys] Økarh T;ksrh lkfof=CkkbZ Qqys] jkt"khZ “kkgw egkjkt] deZohj 

HkkÅjko ikVhy] HkkjrjRu MkW- CkkCkklkgsCk vakCksMdj vkf.k eg"khZ dosZ ;kapk “kS{kf.kd leǹ~/k okjlk ykHkyk vkgs- 

ns”kkrhy eqyhaph ifgyh “kkGk 1848 e/;s lq: >kyh- rlsp [kktxh {ks=kpkgh “kS{kf.kd foLrkjke/;s eksBk lgHkkx vkgs- 

jkT;kr ,dw.k 1]03]481 “kkGk vlwu ;krhy “kkldh; o LFkkfud LojkT; laLFkkaP;k 67703 “kkGk o [kktxh 

O;oLFkkiukP;k 35778 “kkGk vkgsr- jkT; “kklukP;k vankti=dkrhy eksBk fgLlk f”k{k.kklkBh [kpZ gksr vlwu 

f”k{k.kkps tkGs nwjoj iksgkspfo.;kl jkT;kl ;”k vkys vkgs- loZ tkrh tekrh] /keZ] fyax o vkfFkZd Lrjkojhy Ckkyds 

f”k{k.kkpk ykHk ?ksr vkgsr- R;keqGs vkt egkjk"VªkP;k lk{kjrspk nj 82-9 VDds Ik;Zar iksgkspyk vkgs- vls tjh vlys 

rjh jkT;kr uan wjCkkj] xMfpjksyh] CkhM o tkyuk ;k pkj ftYgÓkarhy lk{kjrspk nj jk’Vªh; lk{kjrsP;k njkis{kk deh 

vkgs-rlsp 70 rkyqD;ake/khy lk{kjrk jk’Vªh; lk{kjrsP;k njkis{kk v|kigh deh vkgs- 

 

2- f”k{k.kkpk gDd 

       ;k ik”oZHkwehoj Ckkydkapk eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkpk vf/kdkj vf/kfu;e] 2009 ph vaeyCktko.kh jkT;kr 

dsyh tkr vkgs- 

      f”k{k.k{ks=kr ekxhy n”kdkr vusd fLFkR;arjs >kyh- 42 O;k ?kVuk nq#Lrhuqlkj f”k{k.kkpk lekos”k dsanz ljdkj 

vkf.k jkT; ljdkj ;k nksgksaphgh tckcnkjh Eg.ktsp lkekbZd lwphe/;s dj.;kr vkyk- R;kuarj ?kVusrhy dye 45 

uqlkj Ckkydkauk 14 o’ksZ o;ki;Zar eksQr o lDrhps izkFkfed f”k{k.k ns.;kCkkcr jkT;kP;k ekxZn”kZd rRRoke/;s lekos”k 

dj.;kr vkyk- lu fMlsacj 2002 e/;s 86 O;k ?kVuk nq:Lrhe/;s dye 21 ¼d½ uO;kus varHkZwr d:u R;kvUo;s 6 rs 

14 o’ksZ o;ksxVkrhy CkkydkalkBh Ckkydkapk f”k{k.kkpk eqyHkwr vf/kdkj ns.;kr vkyk vkgs- dsanz “kklukpk fn- 26-8-

2009 e/;s 6 rs 14 o’ksZ o;ksxVkrhy CkkydkalkBh Ckkydkapk eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkpk vf/kfu;e] 2009 pk dk;nk 

ikfjr dsyk- gk dk;nk fn- 01- 04- 2010 iklwu ns”kHkjkr ykxw dj.;kr vkyk- jkT; “kklukus fn- 11 vkWDVksCkj] 

2011 e/;s egkjk’Vª Ckkydkapk eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkpk gDd fu;e] 2011 vf/klwfpr dsys- ek- loksZPp 

U;k;ky;kus ns[khy R;akP;k fn- 12-04-2012 P;k fu.kZ;kn~okjs gk oS/k Bjfoyk- vf/kfu;e 2009 ph izr ns.;kr vkyh 
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vkgs- ;k vf/kfu;ekrhy rjrwnhuqlkj 6 rs 14 o’ksZ o;ksxVkrhy izR;sd Ckkydkl b;Rrk 1 yh rs 8 oh Ik;Zarps izkFkfed 

f”k{k.k eksQr o lDrhPks dj.;kr vkys vkgs- 

     ;k vf/kfu;ekrhy rjrqnhaph ekfgrh Ckkyd] ikyd] f”k{kd] eq[;k/;kid ;kaP;ki;Zar iksgkspfo.;klkBh “kkys; 

f”k{k.k foHkkxkrhy {ks=h; vf/kdkÚ;kaP;k foHkkxh; dk;Z”kkGkaps vk;kstu dj.;kr vkys- jkT;kps ek- eq[;ea=h egksn; 

;kaP;k “kqHk gLrs f”k{k.k gDd vfHk;ku eksfgespk “kqHkkjaHk dj.;kr vkyk- ;kf”kok; ftYgk ifj’kn vkf.k egkuxjikfydk 

;kaP;k loZ lnL;kaps mn~Ckks/ku gks.;kP;k n`’Vhus fo”ks’k loZlk/kkj.k lHkkapsgh vk;kstu fnukad 29&30 uksOgsaCkj] 2012 

jksth dj.;kr vkys vkgs- 

3- ;k vf/kfu;ekph oSf”k’VÓs 

      Ckkydkapk eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkpk vf/kdkj vf/kfu;e] 2009 e/khy vf/kfu;ekr iq<hyizek.ks lkr Hkkxkr 

38 dyes varHkwZr vkgsr- 

Hkkx 1 % izkjafHkd izdj.k] vf/kfu;ekph O;kIrh vkf.k laKkps Li’Vhdj.k- 

Hkkx 2 % dye 3] 4]o 5 uqlkj Ckkydkauk izkIr gks.kkjs vf/kdkj- 

Hkkx 3 % dye 6 rs 11 uqlkj “kklu] izkf/kdj.k vkf.k ikyd ;kaph drZO;s- 

Hkkx 4 % dye 12 rs 28 uqlkj “kkGk vkf.k f”k{kdkaph dRkZO;s- oafpr xV o nqCkZy ?kVdkrhy Ckkydkauk [kktxh 

foukvuqnkfur “kkGkae/khy ifgY;k oxkZP;k izos”kkP;k 25 VDds tkxkaoj izos”k ¼dye 12½] rlsp [kktxh vuqnkfur o 

“kkldh;@LFkkfud LojkT; laLFkkP;k “kkGkae/;s “kkGk O;oLFkkiu lferh vfuok;Z ¼dye 21½] ;k egRRoiw.kZ dyekapk 

lekos”k- 

Hkkx 5 % dye 29 o 30 uwlkj izkFkfed f”k{k.k Lrjkojhy vH;kldze vkf.k izkFkfed 

      f”k{k.k iw.kZ dj.;klanHkkZrhy rjrwnh- 

Hkkx 6 % dye 31 rs 34 uwlkj cky gDdkaps laj{k.k- 

Hkkx 7 % dye 35 rs 38 ladh.kZ- ;kr lwpuk ns.;kps vf/kdkj] jkT; “kklukl fu;e dj.;kps vf/kdkj vkf.k 

vf/kfu;ekP;k vaeyctko.khlkBh dk;n;kps laj{k.k bR;knh lekos”k- 

 

4- Ckkydkapk gDd 

CkkydkaP;k eksQr vkf.k lDrhP;k vf/kfu;ekph ik”oZHkweh vki.k ekfgr d:u ?ksryh vkgs- Hkkjrkrhy 6 rs 14 

o;ksxVkrhy loZ eqykaP;k n’̀Vhus ckydkapk eksQr o lDrhPkk f”k{k.kkpk gDd vf/kfu;e 2009 ikfjr gks.ks gk 

Økafrdkjh {k.k vkgs- ;k dk;nÓkeqGs mRre ntkZps izkFkfed f”k{k.k feG.;kpk ckydkauk vf/kdkj izkIr >kyk vkgs- 

ckydkauk ckyLusgh ¼Child friendly½ okrkoj.kke/;s lgt o lksI;k in~/krhus xq.koRrkiw.kZ f”k{k.k feGfo.;klkBh 

vf/kfu;e o fu;ekoyhe/;s fofo/k rjrwnhapk lekos”k dj.;kr vkyk vkgs- v”kk rjrwnhaps vkdyu vki.k d:u ?ksÅu 

R;kph vaeyctko.kh dsyh rjp ckydkauk f”k{k.kkpk gDd izkIr gksbZy- v”kk dkgh egRRokP;k rjrqnhapk lekos”k vkgs- 

1½ pkG.kh izfØ;sf”kok; ¼dye 13½ 

   vf/kfu;e ykxw gks.;kiwohZ cÚ;kp “kkGkae/;s eqyk[krh] ys[kh ijh{kk bR;knh izdkjs pkG.kh izfØ;k ?ksÅu ckydkauk 

izos”k gks.;klkBhp eqykauk v”kk ijh{kkauk lkeksjs tkos ykxys rj] ckyd iq<s “kkGsr dls dk; je.kkj\ R;kyk “kkGk 

vkiyh d”kh okV.kkj \ ;k vf/kfu;ekeqGs vkrk ckydkauk dks.kR;kgh pkG.kh izfØ;sf”kok; “kkGsr izos”k feGfo.;kpk 

gDd izkIr >kyk vkgs- ;kiw<s dks.kR;kgh “kkGsr izos”kklkBh eqyk[krh] ?ksÅu bfPN.kkÚ;k izos”kik= vl.kkÚ;k ckydkauk 

izos”k ?ks.;kpk gDd izkIr >kyk vkgs- 
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 2½ fu%”kqYd izos”k o f”k{k.k  ¼dye 3½ 

           6 rs 14 o;ksxVkrhy ckydkyk vkiys izkFkfed f”k{k.k iw.kZ dj.;kpk vf/kdkj ewyHkwr gDd izkIr >kyk 

vkgs- ckydkps izkFkfed f”k{k.k iw.kZ gksbZi;Zar R;kP;kdMwu dks.kR;kgh izdkjph Qh ?ksrk ;s.kkj ukgh- ckydkyk vkiys 

izkFkfed f”k{k.k rks jkgr vlysY;k ifjljkr iw.kZ dj.;kpk gDd vkgs- izkFkfed f”k{k.k iw.kZi.ks eksQr feG.;kpk 

ckydkyk gDd vkgs- 

 

3½ o;kuqlkj izos”k o f”k{k.k ¼dye4] fu;e3 ¼2½ 

     Ckkydkps o; lgk o’kk Z ais{kk vf/kd vlsy ek= R;kus vnÓki dks.kR;kgh “kkGsr izos”k ?k sryk ulsy rj] R;kyk 

o;kuqlkj ;ksX; R;k oxkZr izos”k feG.;kpk gDd vkgs- mnk- vkB o’ksZ iw.kZ o; vlysY;k ckydkyk FksV b;RRkk 

frljhr izos”k feGsy- o;kuqlkj izos”k ?ksrysY;k ckydkyk fo”ks’k f”k{k.k feG.;kpk gDd vkgs- v”kk ckydkauk oxkZr 

Hkkofud ǹ’VÓk lek;kstu dj.;klkBh iwjd vls okrkoj.k feG.;kpk gDd vkgs- 

 

4½ o’kZHkjkr dsOgkgh izos”k ¼dye 15] fu;e 10 ¼1o 2½ 

      izos”kkpk ok<ho dkykok/kh “kkGsps uohu l= lq: gks.;kP;k fnukadkiklwu ifgys l= lai.;kiwohZP;k “ksoVP;k 

fnukadki;Zar fuf”pr dj.;kr vkyk vkgs- ckydkyk “kkGse/;s ok<ho dkyko/khi;Zar izos”k feG.;kpk gDd vkgs- 

ok<ho dkyko/khuarjgh ckydkyk “kkGsr izos”k feG.;kpk gDd vkgs- v”kk mf”kjk izos”k ?ksrysY;k ckydkyk fo”ks’k 

f”k{k.k feG.;kpk gDd vkgs- 

 

5½ o;kpk iqjkok ulY;klgh izos”k ¼dye 14½ 

      Ckkydkyk “kkGsr izos”k ?ksrkuk] R;kP;kdMs dks.kR;kgh izdkjkpk iqjkok ulsy rjhgh R;kyk “kkGsr izos”k 

feG.;kpk gDd vkgs- 

 

6½ nk[kyk gLrkarj.k ¼dye 5½ 

       Ckkyd f”kdr vlysY;k “kkGsr nk[kyk gLrkaj.kkpk gDd izkIr >kyk vkgs- 

 

7- f”k{k.kkrhy lkrR; ¼dye 16½ 

8- f”k{k.k iwrZrk izek.ki= ¼dye 30½ 

9- gDdkaps laj{k.k ¼dye 31 o 32] fu;e 24 & 1½ 

10- ckyLusgh f”k{k.k ¼dye 17 o 29½ 

11- eaMGkP;k ijh{ksph lDrh ukgh ¼dye 30½  
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euksjatu

Ñrh;qDr

v/;;u

izlUu] mRlkgh

ifjlj

Lo;af”kLr

HkkSfrd lqfo/kk

eqDrvfHkO;Drh o 

Lokra«;

“kS{kf.kd [ksG

Nan o vkuan

fufeSrh

vkiqydhps

ukrs

 

 

5- Ckkydkapk eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkpk gDd vf/kfu;e 2009 & f”k{kdkph Hkwfedk  

 

1- o;kuqlkj o ok<ho dkyko/khuarj izos”k fnysY;k ckydkauk fo”ks’k f”k{k.k o Hkkofud vk/kkj ns.ks ¼dye 4½ 

2- f”k{k.kkrhy lkrR; ¼dye 16½ 

3- f”k{ksl izfrca/k ¼dye 17½ 

4- f”k{kdkph drZO;s ¼dye 24½ 

5- vU; “kkGsr fdaok dk;kZy;kr dke u dj.;kckcr ¼dye 25 o 27½ 

6- [kktxh f”kdo.kh u ?ks.ks ¼dye 28½ 

7- “kkGk O;oLFkkiu lferhrhy lgHkkx ¼dye 21½ 

8- f”k{kdkaph fdeku vgZrk ¼dye 23½ 

9- f”k{kdkadfjrk rØkj fuokj.k ;a=.kk ¼dye 24] fu;e & 20½  

 

 

f'k{kdkp

h drZO;s 

vH;klØekph 

iwrZrk 

ewY;ekiu 

iwjd 

ekxZn'kZu 

ikydlHkk  

ladfyr 

uksani=d 

lafpdk 

izf'k{k.k 

vH;klØe] 

ikBÓØe] 

ikBÓiqLrds 

fodlu 

iVuksan.kh 

o 

mifLFkrh  

oDr'khj 

teacher.docx
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6- eq[;k/;kidkph Hkwfedk  

1- ckydkps eksQr f”k{k.k  ¼dye 3 & 1] 2 o dye 13 & 2½ 

2- “kkGk izos”k dkyko/kh ¼dye 15] fu;e & 10½ 

3- ckydkapk o;kuq#i izos”k ¼dye 4] fu;e & 3½ 

4- izos”k izfØ;k  ¼dye 13 & 1] 2 o dye 14 & 2 fu;e 9½ 

5- nk[kyk gLrkarj.k ¼dye 5 & 1] 2] 3½ 

6- oafpr xVkrhy o nqcZy ?kVdkarhy ckydkaps f”k{k.k  ¼dye 12] fu;e 7½ 

7- ckyLusgh okrkoj.kkph fufeZrh ¼dye 29½ 

8- lkrR;iw.kZ loZad’k ewY;ekiu ¼dye 16] 29] 30½ 

9- “kkGk O;oLFkkiu lferh ¼dye 21] 22½ 

10- “kkGk ekuds o fud’k iwrZrk ¼dye 18] fu;e & 11½  

 

Ekq[;k/;kidkaph tckcnkjh 

 

 dk;Z{ks=krhy 100 VDds Ckkydkaps losZ{k.k 

 100 VDDs ckydkaph iVuksan.kh o mifLFkrh 

     vH;kldze lapyu o Hk;ewDr okrkoj.kkr xq.koRrkiw.kZ f”k{k.k  

    fo|kF;kZaps ewY;ekiu o vfrfjDr iwjd ekxZn”kZu 

 lokZauk leku la/kh o leku okx.kwdhph fuf”prh 

 f”k{kdkaP;k dkedktkoj lafu;+=.k 

    “kkGk O;oLFkkiu lferh lfpo  

  

    izkFkfed f”k{k.k iwrZrk izek.ki= o ekxk.kh dsY;kl  gLrkrj.k izek.ki= iwrZrk 

     

     ekuds o fud’k ;kaph iwrZrk  

 

 

eq[;k/;kidkaph “kkGk izos”kkCkkCkr tckcnkjh 

1- izos”kiwoZ r;kjh  1- “kS{kf.kd loZs{k.k  

                 2- loZs{k.kkr “kkGk O;oLFkkiu lferh] ikyd lgHkkx 

2- izos”k in~/krh   1- pkG.kh izfd;k u voyacrk izos”k |kok 

                2- fu%”kqYd izos”k |kok  

                3- nqCkZy o oafpr ?kVdkauk 25 VDds vkj{k.k 

                4- o;kuq:Ik izos”k 

3- o;kpk iqjkok   1- tUe izek.ki= ¼ nk[kyk½ 

                2- :X.kky; fdaok ifjpkfjdspk nk[kyk  

                3- vax.kokMh rkbZpk nk[kyk 

                4- ikydkaps izekf.kr izfrKki=  

                5- dks.kR;kgh nk[kY;kf”kok; izos”k 

4- izos”kkPkk dkyko/kh 1- “kS{kf.kd o’kkZP;k lq:okrhyk izos”k  

                  2- ok<ho dkyko/khe/;s izos”k 

eq 

[;k 

/;k 

i 

dka 

ph 

t 

ck 

c 

nk 

jh 
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                  3- ok<ho dkyko/khuarj izos”k 

 

7- “kkGk O;oLFkkiu lferh o ikyd ;kaph Hkwfedk 

 

“kkGk O;oLFkkiu lferh jpuk 

 

  

                                                    

 

 

75 VDds ikyd izfrfu/kh                 25 VDds mPp izfrfu/kh           fo|kFkhZ izfrfu/kh ¼LohÑr½ 

 

 

1- lfpo eq[;k/;kid o eq[;k/;kid 

ulY;kl ofj’B f”k{kd                   

2-f”k{kdkae/kwu izfrfu/kh ¼f”k{kdkae/kwu 

fuoM½ 

3- O;oLFkkiu izfrfu/kh ¼vuqnkfur 

“kkGaCkkcr½ 

4- f”k{k.krTK fdaok ckyfodklrTK 

  ¼ikydlHksdrwu fuoM½ 

5- LFkkfud izkf/kdj.k izfrfu/kh                                  

¼LFkkfud izkf/kdj.k izfrfu/khae/kwu 

fuoM½ 

 

Vhi &    1- vuqnkfur “kkGkaP;k ckcrhr O;oLFkkiukPkk izfrfu/kh v/;{kinh vlsy- 

         2- ,dw.k lnL;la[;siSdh fdeku 50 VDds efgyk 

 

dk;Zs &    1- efgU;krwu ,d lHkk o lHksyk mifLFkrh- 

          2- “kkGsP;k dkedktkps lafu;=.k dj.ks- 

          3- “kkys; fodkl ;kstuk dj.ks- 

          4- [kpkZP;k fu/kkhP;k fofu;ksxkoj ns[kjs[k Bso.kas 

          5- ikyd HksVh] tutkxr̀h dj.ks bR;knh dk;ZØekaps vk;kstu dj.ks- 

          6- ek/;kUg Hkkstu] “kkldh; ;kstuk ;koj lafu;a=.k Bso.ks- 

          7- ik;kHkwr lqfo/kk miyC/k d:u ns.;klkBh iz;Ru dj.ks- 

          8- ekxZn”kZd rRRos o funsZ”k ;kaps ikyu dj.ks-  

 

“kkGk O;oLFkkiu lferh o ikyd ;kaph Hkwfedk 

f”k{k.kkpk vf/kdkj 2009 

      Hkkjrh; jkT;?kVusP;k dye 45 uqlkj ns”kkrhy loZ eqykauk o;kP;k 14 O;k o’kkZai;Zr eksQr o lDrhps f”k{k.k 

fnys tkos v”kh vis{kk gksrh i.k vktrk;kxr ;ke/;s 100 VDds ;”k feGkysys ukgh- fnukad 4 vkxLV 2009 jksth 

1- vkbZ fdaok oMhy  

2-loZ b;Rrkae/khy ikydkauk  

izfrfuf/kRo                                                               

3- nqcZy o oafpr xVkrhy  

izfrfu/kh ¼vkbZ&oMhy½ 

4- mPp] ek/;e o dfu’B 

uSI;q.; izkIr ckydkapk  

vkbZ oMhykauk iqjsls  

izfrfuf/kRo                                                                                 

nksu fo|kFkhZ LohÑr 

lnL;kiSd ,d eqyxh 
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yksdlHksus f”k{k.k gDd fo/ks;d laer dsys- ;k fo/ks;dkeqGs izkFkfed f”k{k.k {ks=kr ,sfrgkfld “kS{kf.kd Økarh ?kMwu 

;sbZy v”kh vis{kk vkgs- Lku 2002 ph o 2005 ph 93 oh ?kVuk nq:Lrhuqlkj loZ Ckkydkps eksQr o lDrhps f”k{k.k 

vlkos- vlk ewyHkwr gDd dye 21 o vUo;s jkT;kauk ns.;kr vkyk- R;kuqlkj ?kVusP;k dye 45 izek.ks rjrqn 

djkoh vlsgh funsZ”k ns.;kr vkys- rlsp ;k lq/kkjhr ?kVuk nq:LrhP;k fo/ks;dkP;k dye 51 ¼o½ ¼k½ izek.ks izR;sd 

ikydkus f”k{k.kkph la/kh vkiY;k vfuok;Zi.ks miyC/k d:u nÓkoh vlsgh funsZ”k ns.;kr vkys- yksd”kkgh] lkekftd 

U;k; o lekursP;k rRRokizek.ks lokZauk leku xq.koRrsps f”k{k.k mYiC/k d:u |kos- gs izeq[k mn~fn’V fo/ks;d 2002 

P;k ?kVuknq:Lrhps gksrs- gs mn~fn’V lk/; gk.;klkBh f”k{k.kkP;k O;oLFkkiukps fodsanzhdj.k dsys tkos vkf.k 

oafprklkBh f”k{k.k o leku xq.koRrsps izkFkfed f”k{k.k iw.kZ gksbZi;Zr LFkykarjkpk ckydkapk gDd fuf”pr dsyk 

tk.;kph rjnwr dj.;kr vkyh- 

      f”k{k.k gDd fo/ks;d 2005 P;k elq|ke/;s dsanz “kklukus 93 oh ?kVuk nq:Lrh dsyh- /keZ] oa”k] tkr] fyax 

vkf.k tUefBdk.k ;kCkkcr HksnHkkokl eukbZ v”kh rjrwn dj.;kr vkyh- ;k nq:LrheqGs loZ Lrjkrhy Ckkydkauk o; 

o’ksZ 6 rs 14 Ik;Zar f”k{k.kkps nkj lokZFkkZus [kqys dj.;kr vkys- 

    f”k{k.k gDd fo/ks;d 2009 mijksDr ?kVuk nq:Lrhuqlkj o vko”;d R;k Cknyklg yksdlHksus lear dsy s- gh 

ns”kkP;k n`’Vhus fo”ks’k “kS{kf.kd ?kVuk vkgs- 

  ;k dk;n;krhy egRRokph ekxZn”kZd rRRos [kkyhyizek.ks & 

1- gh ;kstuk 100 VDds ;”kLoh dj.;kph tckcnkjh “kklukbrdhp f”k{kd] ikyd School Management 

Committee (SMC) ;kaph la;qDrjhR;k vkgs- gh tk.kho ;k ?kvdkauk vl.ks vko”;d vkgs- 

2- ;k ;kstusph vaeyctko.kh ;ksX; jhrhus Ogkoh Eg.kwu dk;|kP;k dye 20 rs 32 e/;s lfoLrj ppkZ dsyssyh vkgs- 

R;krhy dkgh egRRokP;k ckchapk vH;kl ikyd] f”k{kd o laLFkkpkyd ;kauh dsyk rj R;kauk R;kaph R;kaph Hkwfedk 

letkÅu ?ks.;kl uDdhp enr gksbZy- Eg.kwu dkgh egRRokP;k ckch iq<hyizek.ks vkgsr- 

 

v- dye 22 % School Management Committee (SMC) ckcr lfoLrj [kqyklk ;k dyekr vkgs- dfeVhr 75 

VDds lHkkln ikydkaps izfrfu/kh vlkosr vlk vkxzg vkgs- ;ko#u ikydkaph Hkwfedk Li’V v/kksjsf[kr dsyh vkgs- 

“kkGsph loZ ekyeRrk SMC P;k rkC;kr |koh vls lqpfoys vkgs- ;kpk Li’V vFkZ “kkGsps loZ O;oLFkkiu SMC 

dMsp lksifoys vkgs-  

 

c- dye 25 % ;k dyekr f”k{kdkaP;k ;ksX;rsps fud’k Li’Vi.ks ueqn dsys vkgsr- SMC us v;ksX; f”k{kd usew u;sr 

vls lwfpr dsys vkgs- 

 

d- dye 26 % ;k dyekr f”k{kdkaP;k tckcnkÚ;k o drZO;k fo’k;h ppkZ dsysyh vkgs- f”k{kdkus dls f”kdokos] 

fo|kF;kZaP;k mifLFkrhoj dls y{k Bsokos rlsp ikyadka”kh dlk o d”kkckcr laokn lk/kkok oxSjsckcr lfoLrj ppkZ 

dsyh vkgs-  

dye 29 % ;k dyekr izkFkfed f”k{k.kkpk vH;klØe Bjforkuk [kkyhy xks’Vhaph dkGth ?ks.;kph vko”;drk ueqn 

dsyh vkgs- 

1- vH;klØe f”kdo.ks o ewY;kadu ;k ckch ?kVusus tru dsysY;k ewY;ka”kh lqlaxr vlkO;kr- 

2- “kkGsph dk;Zin~/krh fo|kFkhZdasnzhr] vkiqydhph o R;kP;k”kh toGhd lk/k.kkjh vlkoh- 

3- Ekqykauk loZ ckcrhr Lor%ph ers fuHkZ;rsus ekaM.;klkBh izksRlkghr dj.kkjs “kS{kf.kd okrkoj.k  ?kjkr o “kkgsr 

vlkos- 

4- f”k{k.kkps ek/;e dehr deh 5 O;k b;RRksi;Zar rjh fo|kF;kZaP;k ekr`Hkk’ksrp vlkos-  

5- f”kdfo.;kph in~/kr] [ksG] Ñrh] tk.kho tkxr̀h] iz”ukaph lksMo.kwd ;kaP;k”kh fuxMhr vlkoh- 

6- “kS{kf.kd okrkoj.k Hk;eqDr o dkGtheqDr vlkos- 
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7- f”kdfo.;kph in~/kr gh fo|kF;kZPkk lokZxh.k fodkl ¼ckSn~f/kd] Hkkofud o “kkjhfjd½ lk/k.;kP;k ǹ’Vhus 

fodflr dsysyh vlkoh- 

8- 8- fo|kF;kZps ewY;kadu fujarj o loZlekos”kd vlkos- 

 

M- dye 32 % ;k dyekr f”k{kdkaP;k f”k{k.kkfo’k;h o fujarj izf”k{k.kkfo’k;h ekxZn”kZu dsysys vkgs- f”k{kdkus rkfgrh 

ra+=Kkukpk mi;ksx dj.;kckcr lwfpr dsys vkgs- 

1- 6 rs 14 o;ksxVkrhy loZ ckydkauk eksQr o lDrhps f”k{k.k fnys tkr vkgs ;kph [kk=h dj.ks- 

2- Ckkydkauk “kkGsr izos”k ns.;klkBh pkp.khl izfrca/k- 

3- dsoG “kS{kf.kd o’kkZP;k lq#okrhykp ckydkauk izos”k u nsrk brj osGsrgh ckyd vkY;k R;kyk izos”k ns.;kph 

rjrqn- 

4- b;Rrk 8 oh Ik;Zar vuqrh.kZ dj.;kl izfrca/k-  

5- izos”kklkBh tUenk[kY;kph vko”;drk ukgh- 

6- “kkGsr izos”k ns.;klkBh ns.kxh ?ksrk ;s.kkj ukgh- 

7- f”k{kdkauk v”kS{kf.kd dkes ns.;kl izfrca/k- 

8- f”k{kd vgZrk o osru- 

9- f”k{kdkaph drZO;s o f”k{kdkaP;k rØkjhps fuokj.k ;k dyekpk lekos”k- 

10- “kkys; O;oLFkkiu lferh- 

11- izkFkfed f”k{kdkaps v/;kiu 

12- izkFkfed f”k{k.k iw.kZ dsY;kps izek.ki=- 

13- ckydkauk “kkjhfjd f”k{kk ns.;kl izfrca/k o f”k{k.k izf”k{k.k ;k ckchapk lekos”k- 

 

f”k{k.kkpk gDd dk;nk & lanHkZ 

1- ?kVusps 41 os dye & dkekpk gDd ¼Right to work½ 

2- ?kVusps 45 os dye o 86 oh ?kVuk nq#Lrh & 14 o’kkZaP;k vkrhy loZ ckydkauk eksQr o lDrhps f”k{k.k ns.ks gs 

jkT;kps drZO;- 

3- ?kVusps 48 os dye & vuqlwfpr tkrh&tekrhaps lkekftd vU;kl o “kks’k.k ;kiklwu laj{k.k dj.ks- 

4- eksfeuh tSu fo#n~/k dukZVd jkT; & [kVY;kpk fudky % f”k{k.k gk ewYkHkwr gDd Eg.kwu lekfo’V- 

5- mUuh Ñ’.ku ts- ih- fo#n~/k vka/kz izns”k jkT; fudky- 

6- fnukad 28 uksOgsacj 2001 e/;s ^izkFkfed f”k{k.kkpk gDd* fo/ks;d yksdlHksr lokZauqers eatwj dj.;kr vkys- 

7- fnukad 14 es 2001 gs fo/ks;d jkT;lHksr lokZauqers eatwj dj.;kr vkys- 

8- ek- jk’VªirhaP;k lghus Hkkjrh; jkT;?kVuse/;s 6 oh ?kVuknq#Lrh dye 21¼a½ fuf”pr d#u 6 rs 14 ;k 

o;ksxVkrhy ckydkalkBh izkFkfed f”k{k.k gk R;kapk ewYHkwr vf/kdkj cuyk-¼fMlsacj 2002½ 

9- 2003 & ckydkalkBh eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkps fo/ks;d & 2003- 

10- 2004 & ckydkalkBh eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkps fo/ks;d & 2004- 

11- 2005 & ckydkalkBh eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkps fo/ks;d & twu 2005- 

12- 2006 & ckydkalkBh eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkps fo/ks;d & 2006- 

13- lu 2005 e/;s Right to Education oj ifgyk elqnk r;kj dj.;kr vkyk-  

14- 2008 e/;s dsnzh; ea=heaMGkleksj gs fo/ks;d fopkjkFkZ BsÅu ;ke/;s dkgh lq/kkj.kk lqpfoY;k- 

15- tqyS 2009 jksth yksdlHksus o dsanzh; ea=heaMGkus fo/ks;dkl ekU;rk nsÅu gs fo/ks;d jkT;lHksP;k ekU;rslkBh 

ikBfoys- 
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16- 20 tqyS 2009 jksth jkT;lHksus ;k fo/ks;dkl ekU;rk fnyh o ijr gs fo/ks;d ppsZlkBh yksdlHksr ikBfo.;kr 

vkys- 

17- 4 vkWxLV 2009 jksth ppkZ o nq#LR;k lqpowu gs fo/ks;d jkT;lHksekQZr ek- jk’VªirhaP;k ekU;rslkBh ikBfo.;kr 

vkys- 

18- 20 vkWxLV 2009 jksth yksdlHksus ;k fo/ks;dkl vafre ekU;rk fnyh- 

19- 26 vkWxLV 2009 jksth ek- jk’Vªirhauh ;k fo/ks;dkoj f”kDdkeksrZc dsys o 26 vkWxLV 2009 jksth jkT;i= izfln~/k 

dsys- 

20- ckydkauk eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkpk vf/kdkj vf/kfu;e jkT;kr ykxw >kyk- “kklu ifji=d Øekad 2009@iz-

Ø-292@izkf”k 1fnukad fnukad 10 es 2010- 

      v”kk izdkjs ,d ,sfrgkfld fu.kZ; T;kps laiw.kZ f”k{k.k{ks=krwu Lokxr >kys- ”The Right Children to free and 

compulsory Education Act 2009” to work Eg.kwu vkfLrRokr vkyk-  

 

5-2-3 d- lkrR;iw.kZ vkf.k vkdyukRed f”k{k.k  

;k mi?kVdkpk vH;kl dsY;kuarj [kkyhy ckch vkiY;k y{kkr ;srhy-  

1- lkrR;iw.kZ  vkf.k vkdyukRed f”k{k.k ik”oZHkweh- 

2- f”k{k.kkpk vFkZ 

3- f”k{k.kkph oSf”k’VÓs 

4- f”k{k.kkph dk;Zs  

5- f”k{k.k in~/krh &  

6- lkrR;iw.kZ f”k{k.k vkf.k vkdyukRed f”k{k.k  

 

1- ik”OkZHkweh 

         f”k{k.k  ekuoh thoukpk lokZaxhu fodkl f”k{k.kkeqGs gksrks- f”k{k.k izfØ;k thoukpk vfoHkkT; Hkkx vkgs- 

f”k{k.k gh ewyHkwr xjt- Ckuyh vkgs- rkfRRod vk/kkj pkfj«;kph tM.k?kM.k vkf.k miftfodsps lk/ku ;klkBh 

f”k{k.kph vko”;drk vkgs- f”k{k.kP;k ek/;ekrwu “kkfjfjd] ekufld] CkkSn~f/kd] vkfRed] lkekftd v”kk vusd 

ikrGÓkaoj fodkl gksrks- 

 

2- f”k{k.kkpk vFkZ 

^;k fo|k ek foeqDr;s* &  th eqDr djrs rh fo|k- 

Education  1.    Educave  - mHkkj.ks] iks’k.k] dj.ks] tksikl.ks] Ckkgsj dk<.ks ] usr`Rokrwu fn”kkn”kZu dj.ks 

1- Education - izf”k{k.k ns.ks] r;kj dj.ks- 

 

3- f”k{k.kkph oSf”k’VÓs 

1 gsrwiwoZd  

2 fu;kstuiwoZd izfØ;k 

3 vkthou Pkky.kkjh ¼Long life½ 

4 izHkkokuqlkj gks.kkjh izfØ;k  

5 fodklkREkd izfØ;k  

6 f”k{k.k n~fo/k`oh; izfØ;k ¼f”k{kd o fo|kFkhZ½ 

7 f”k{k.k rhu /k`oh izfØ;k ¼f”k{kd] fo|kFkhZ] vH;kl½ 

8 ekul”kkL=h; izfØ;k 
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9 lekt”kkL=h; izfØ;k 

10 f”k{k.k uSlfxZd izfØ;k 

11 f”k{k.k uSlfxZd izfØ;k 

 

4- f”k{k.kkph dk; Zs  

 1- oS;fDrd fodklkph dk;Zs  

             2- lkekftd fodklkph dk;Zs  

f”k{k.k 

 

 

       izklafxd                      vukSipkfjd        vukSipkfjd 

     Informal                                             Formal        Non-formal 

 

5- f”k{k.k in~/krh &  

1- vizR;{k f”k{k.k 

2- izR;{k f”k{k.k 

3- oS;fDrd f”k{k.k 

4- lkeqfgd f”k{k.k 

5- loZlkekU; f”k{k.k 

6- fo”ks’k f”k{k.k 

1- izklafxd (Informal) & izklafxd f’k{k.k Eg.kts izlaxkuq#i feG.kkjs f’k{k.k- tx.;kP;k LokHkkfod izfØ;sr ts Kku 

lgtrsus feGrs rs lgt f’k{k.k gks;- lektkP;k vuq”kaxkus ts vki.k f’kdrks rs lgt f’k{k.k gks;- fofo/k vuqHkokarwu dkghrjh 

f”kdr vlrks rs lgt f’k{k.k- fujh{k.k] vuqHko] vuqdj.k o ijkuqHkokrwu feG.kkjs loZ f’k{k.k Eg.kts lgt f’k{k.k gks;-  

  

     2- vkSipkfjd f”k{k.k   (Formal) &  Kku ns.;kph] Kku ?ks.;kph izfØ;k gsrwiwoZd] lqla?kVhri.ks o ;kstukcn~/k 

in~/krhus pkyrs rs vkSipkfjd f”k{k.k gks;-  

 

6- vkSipkfjd f”k{k.kkph oSf”k’VÓs & 

1- gsrwiw.kZ 

2- dkyko/kh fuf”pr 

3- f”k{k.k ns.kkjh vkSipkfjd laLFkk 

4- osG 

5- izf”kf{kr f”k{kd 

6- mifLFkrh vfuok;Z 

7- f”k{kdkps LFkku 

8- vH;klØe 

9- ijh{kk in~/krh 

10- fu;e 

 

7- lkrR;iw.kZ f”k{k.k@fujarj f”k{k.k (Non-formal) – fujarj f”k{k.k Eg.kts lkrR;iw.kZ f”k{k.k- fujarj f”k{k.k Eg.kts 

vkthou f”k{k.k- fujarj f”k{k.k Eg.kts thouHkj f”k{k.k- fujarj f”k{k.kkph ^ek.kwl* gk tUeHkj fo|kFkhZ gh ladYiuk 

vkgs- 
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lkrR;iw.kZ f”k{k.k fdaok fujarj f”k{k.kkekxhy Hkwfedk & 

1- lkrR;iw.kZ f”k{k.kkyk dks.krsgh Lrj ekU; ukghr- 

2- lkrR;iw.kZ f”k{k.k vk;a’;Hkj pkyw jkgrs- 

3- lkrR;iw.kZ f”k{k.kke/;s xjtsuqlkj cny gksr jkgrks- 

4- lkrR;iw.kZ f”k{k.kke/;s O;fDrhHksn jkgrks- 

5- lkrR;iw.kZ f”k{k.k oS;fDrd fodklkl iwjd jkgrs- 

 

5-2-4 M-  Kkukph jpuk vkf.k oafprkaps f”k{k.k 

;k mi?kVdkpk vH;kl dsY;kuarj [kkyhy ckch vkiY;k y{kkr ;srhy-  

1- ik”oZHkweh- 

2- Kkujpukokn  

3- Kkujpukoknh v/;kiu  

4- oafprkaps f”k{k.k 

1- ik”oZHkweh 

;k vkdka{kk] lektkP;k vis{kk o fo|kF;kZaP;k xjtk ;kaP;k iwrhZlkBh f”k{k.k gk ,d egRRokpk ?kVd vkgs- 

O;Drh o jk’Vª ;kaP;k fodklke/;s egRRokP;k dkefxjhlkBh f”k{k.kizfØ;se/;s ifjorZu vko”;d vkgs- vktP;k] m|kP;k 

vusdfo/k vkOgkukauk lkeksjs tk.;klkBhP;k {kerk f”k{k.kkrwu ;kO;kr ;klkBh vH;klØe vkf.k v/;;u&v/;kiu 

izfØ;k Kkukf/k’Bhr o fo|kFkhZdsanzhr vlk;yk goh- 

Kku Eg.kts tksMwu ?ks.ks] Kku gs lk/; vlys ikfgtsr- lHkksorkypk lekt] ifjlj ;klanHkkZrwu f”k{k.k ?kMrs- 

lHkksorkyP;k ifjljk”kh gks.kkÚ;k fØ;k&izfrfØ;kan~okjs Kkukph jpuk gksrs- fo|kFkhZ gk Kkukpk fuekZrk vlrks- fo|kFkhZ 

f”kd.;kP;k izfØ;sr lgHkkxh >kyk ikfgts- R;kP;k iwoZKkukpk] rkjrE; cqn~/khpk o fujh{k.k {kerspk mi;ksx d#u 

Kkufufezrhph la/kh feGwu fo|kFkhZ Kkukpk fuekZrk Ogkok gh Kkujpukoknh ǹf’Vdksukph egRRokph Hkwfedk vkgs 

2- Kkujpukokn  

Kkujpukokn constructivism gk “kCn con strucre ;k yWfVu “kCnkiklwu r;kj >kyk- con strucre Eg.kts construct- 

Eg.ktsp ekaM.kh dj.ks fdapk jpuk dj.ks- Kkukph jpuk dj.;kph izfØ;k dk;kZfUor Bso.ks gk Kkujpukoknkpk xkHkk 

vkgs- iwoZKkukP;k fdaok iqokZuqHkkP;k vk/kkjs tsOgk O;Drh uohu ladYiuk@lacks/kkaph jpuk djrs rsOgk R;krwu ts 

v/;;u ?kMrs R;kyk Kkujpukokn Eg.krkr- lfØ; vuqHko ?ks.;kP;k izfØ;srwu fo|kFkhZ uohu Kku fufeZrh djrkr- 

Kkujpukoknkuqlkj Kku izsf’kr Eg.kts ,dkus nqlÚ;ki;Zaar iksgkspfo.ks gksr ulwu Kkukph fufeZrh gksr vlrs- 

Knowledge is not transmitted, it is constructed. Kkujpukoknke/;s fuekZ.k >kysY;k Kkukoj Hkj ns.;kis{kk 

KkufufeZrhP;k izfØ;soj Hkj fnyk tkrks- ikjaikfjd v/;kiu in~/krhe/;s ,dekxhZ laizs’k.k vkgs- ;kmyV Kkujpukoknh 

in~/khuqlkj KkufufeZrhlkBh oS;fDrd Lokra«; ns.;kcjkscj] lkeqfgd o lgdk;kZrwu KkufufeZrhoj Hkj vkgs- ,d iz”u 

o R;kyk vusd mRrjs ;kykgh LFkku fnys tkrs- Kkujpukoknke/;s f”k{kd Kkunku u djrk KkufufeZrhlkBh ekxn”kZu 

o enr djrkr- 

3- Kkukph jpuk & 

Kku gh ,d “kDrh vkgs- ns”kkrhy euq’;cGkpk iqjsiqj okij gks.;klkBh] jk’Vªh; mRikndrk ok<.;klkBh f”k{k.k 

izfØ;se/;s veqykxz cny vko”;d vkgsr- la”kks/ku] iz;ksx vkf.k iz;Ru >kys ikfgtsr- ;klkBh ,dw.kp f”k{k.kizfØ;k 

^Kkukf/k’Bhr >kyh ikfgtsr- 
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Kku & 

T;k ekfgrhP;k vk/kkjs vki.k okLro ifjfLFkrhps vkdyu d# “kdrks] frps Li’Vhdj.k d# “kdrks] frps fu;a=.k d# 

“kdrks] Hkfo’;dFku d# “kdrks v”kh ckc@orZu Eg.kts Kku gks;- 

  Kku jpuk 

 

 

 

4- Kkujpukoknh v/;kiu  

1- KkufufeZrhoj Hkj vlysys v/;;u fo|kF;kZauh djkos- 

2- v/;;u dls djkos ;kps dkS”kY; fo|kF;kZauh izkIr djkos- 

3- iks’kd okrkoj.k fufeZrh d#u fo|kF;kZauk v/;;ukl izo`RRk djks- 

4- iz”u fopk#u fo|kF;kZauk fopkj] fparu dj.;kl m|qDr djkos- 

5- leksj ekaMysY;k ekfgrhP;k iyhdMs tkÅu “kks/k ?ks.;kl fo|kF;kZauk ekxZn”kZu djkos- 

Kkujpukoknkr thu fi;kts] foxksRlh] czquj ;k fopkjoarkuh eksykph Hkj ?kkryh vkgs- 2005 P;k vH;klØekr 

Kkujpukoknkl fo”ks’k izk/kkU; fnys vkgs-  

5- oafprkaps f”k{k.k  (Marginalized students) 

f”k{k.kkiklwu oafpr ?kVd &  

Hkkjrh; jkT;?kVusus lektkrhy loZ ?kVdkauk f”k+++{k.k ?ks.;kpk gDd fnyk vkgs- rFkkfi vktgh lektkrhy dkgh 

?kVd f”k{k.kkiklwu oafpr vkgsr- 

Okafpr ?kVd & lkekU; gDdkaiklwu T;kauk lkekftd] vkfFkZd] “kkjhfjd dkj.kkaeqGs nwj jgkos ykxrs R;kauk oafpr 

?kVd EgVys tkrs- 

f”k{k.kkrhy oafpr ?kVd 

1- lkekftdn’̀VÓk oafpr ?kVd %  1- eqyh 

2- foeqDr HkVD;k tekrh 

3- vuqlwfpr tkrh 

4- >ksiMiV~Vhrhy jfgok”kh 

5- nsonklh 

6- okjkax.kk 

2- “kkjhfjdn`’VÓk oafpr %   1- ewdcf/kj 

  2- va/k 

  3- d.kZcf/kj 

  4- vfLFkO;ax 

  5- efrean 

  6- xfrean 

3- Ekkufldn’̀VÓk] lkekftd ncko] U;wuxaM vlysYkh 

 

 

lqyHkrk  lsok  

 

mi;ksx  

 

fln~/kkar@fufeZrh 

 

ladYiuk  
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5-4 Lkkjka”k 

loZ f”k{kk vfHk;ku ;kstusph loZ f”k{kk vfHk;ku ;k ;kstusph lq:okr 2001 iklwu >kyh- gh dsanz o 

jkT;”kklukph egRRokdka{kh ;kstuk ekuyh tkrs- ?kVusps 45 O;k dyekuqlkj 6 rs 14 o;ksxVkrhy eqykaeqyhuk eksQr 

o lDrhps izkFkfed f”k{k.k ns.ks gh ljdkjph tckcnkjh vkgs- Hkkjrh; jkT;?kVusP;k dye 45 uqlkj ns”kkrhy loZ 

eqykauk o;kP;k 14 O;k o’kkZai;Zr eksQr o lDrhps f”k{k.k fnys tkos v”kh vis{kk gksrh i.k vktrk;kxr ;ke/;s 100 

VDds ;”k feGkysys ukgh- fnukad 4 vkxLV 2009 jksth yksdlHksus f”k{k.k gDd fo/ks;d laer dsys- ;k fo/ks;dkeqGs 

izkFkfed f”k{k.k {ks=kr ,sfrgkfld “kS{kf.kd Økarh ?kMwu ;sbZy v”kh vis{kk vkgs- fujarj f”k{k.k Eg.kts lkrR;iw.kZ 

f”k{k.k- fujarj f”k{k.k Eg.kts vkthou f”k{k.k- fujarj f”k{k.k Eg.kts thouHkj f”k{k.k- fujarj f”k{k.kkph ^ek.kwl* gk 

tUeHkj fo|kFkhZ gh ladYiuk vkgs- Kku gh ,d “kDrh vkgs- ns”kkrhy euq’;cGkpk iqjsiqj okij gks.;klkBh] jk’Vªh; 

mRikndrk ok<.;klkBh f”k{k.k izfØ;se/;s veqykxz cny vko”;d vkgsr- la”kks/ku] iz;ksx vkf.k iz;Ru >kys ikfgtsr- 

;klkBh ,dw.kp f”k{k.kizfØ;k ^Kkukf/k’Bhr >kyh ikfgtsr- Hkkjrh; jkT;?kVusus lektkrhy loZ ?kVdkauk f”k+++{k.k 

?ks.;kpk gDd fnyk vkgs- rFkkfi vktgh lektkrhy dkgh ?kVd f”k{k.kkiklwu oafpr vkgsr- lkekU; gDdkaiklwu 

T;kauk lkekftd] vkfFkZd] “kkjhfjd dkj.kkaeqGs nwj jgkos ykxrs R;kauk oafpr ?kVd EgVys tkrs- 

 

5-5 LOkk/;k;  

1- loZ f”k{kk vfHk;ku fofo/k ;kstusph lq#okr dsOgk >kyh \ 

2- ?kVusP;k 45 O;k dyekr dks.krh rjrqn vkgs \ 

3- loZ f”k{kk vfHk;ku fofo/k ;kstusps ewG gsrw dks.krs \ 

4- loZ f”k{kk vfHk;ku ;kstusrhy vis{kk dks.kR;k \ 

5- loZ f”k{kk vfHk;ku ;k ;kstusph mn~fn’Vs dks.krh \ 

6- loZ f”k{kk vfHk;kukrhy fofo/k ;kstuk dks.kR;k \  

7- loZ f”k{kk vfHk;kukrhy dk;kZRed foHkkx dks.krs \ 

8- f”k{k.kkpk gDd Eg.kts dk; \ 

9- *ckydkapk eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkpk gDd vf/kfu;e 2009* fo”kn djk- 

10- Ckkydkapk eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkpk gDd vf/kfu;e 2009 e/;s f”k{kdkph Hkwfedk dks.krh vkgs \ 

11- Ckkydkapk eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkpk gDd vf/kfu;e 2009 e/;s eq[;k/;kidakph tckcnkjh dks.krh vkgs \ 

12- ?kVusP;k 45 O;k dyeke/;s dks.krh rjrqn vkgs \ 

13- lu 2002 e/;s f”k{k.kklaca/kh 86 O;k ?kVuk nq#Lrhe/;s dks.krh rjrqn dsyh vkgs \ 

14- ckydkalkBh eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkP;k fo/ks;dkl yksdlHksus dsOgk ekU;rk fnyh \ 

15- ckydkalkBh eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkP;k fo/ks;dkl jkT;lHksus dsOgk ekU;rk fnyh \ 

16- ;k fo/ks;dkoj ek- jk’Vªirhauh dsOgk f”kDdkeksrZc dsys \ 

17- ckydkauk eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkpk vf/kdkj vf/kfu;e egkjk’Vª jkT;kr dsOgk ykxw >kyk \ 

18- Ckkydkapk eksQr o lDrhP;k f”k{k.kkpk gDd vf/kfu;e 2009 e/;s “kkGk O;oLFkkiu lferh o ikyd ;kaph 

Hkwfedk dks.krh vkgs \ 

19-  Kku Eg.kts dk; \ 

20- Kkujpukokn gh ladYiuk Li’V djk- 

21- Kkujpukoknh v/;kiukrhy f”k{kdkph Hkwfedk fo”kn djk 

22- f”k{k.k Eg.kts dk; \ 

23- f”k{k.k izfØ;sph oSf”k’VÓs dks.krh \ 

24- f”k{k.kkph dk;Zs dks.krh \ 

25- f”k{k.k in~/krhps izdkj dks.krs \ 
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26- lkrR;iw.kZ f”k{k.k Eg.kts dk; \ 

27- lkrR;iw.kZ f”k{k.kkekxhy Hkwfedk dks.krh \ 

28- oafprkaps f”k{k.k gh ladYiuk Li’V djk-  

 

5-6 lanHkZ 

1- izk- vkj~- vkj~- ekus] Ikzk- Ogh- vkj~- ikydj- ledkyhu Hkkjr vkf.k f”k{k.k-  

2- MkW- yrk ikVhy] MkW- Hkkjrh lkdsdj- Kku vkf.k vH;klØe- 

3- MkW- “kSytk HkaxkGs- ledkyhu Hkkjr vkf.k f”k{k.k- 

4- MkW- rkidhj nRrk=;] MkW- rkidhj fueZyk] 2008- f”k{k.kkps rkfRRod vf/k’Bku] uwru izdk”ku iq.ks- 

5- MkW- djanhdj lqjs”k] MkW- djanhdj ehuk] 2010] mn;ksUeq[k Hkkjrh; lektkrhy f”k{k.k] QMds izdk”ku 

dksYgkiwj- 

6- izk- ?kksjeksMs ;q- ;-] “kS{kf.kd iz”kklu o O;oLFkkiu] fo|k izdk”ku iq.ks- 

7- nquk[ks v- jk-] 2009] izxr “kS{kf.kd rRRoKku] fuR; uwru izdk”ku iq.ks- 

8- ikjluhl u- jk-] 1998] f”k{k.kkph rkfRRod o lekt”kkL=h; Hkwfedk] uwru izdk”ku iq.ks- 

9- MkW- Hkkslys jek] Mks.ks mTToyk] f”k{k.kkrhy cnyrs fopkjizokg] QMds izdk”ku dksYgkiwj- 

10- dqaMys e- ck-] 1998] “kS{kf.kd rRRoKku o “ks{kf.kd lekt”kkL=] Jh fo|k izdk”ku iq.ks- 

11- izk- ds- Mh- f”kans] izk- vuqjk/kk xksYgkj] 2017] ledkyhu Hkkjrkrhy f”k{k.k] oxZ vkf.k lekt] Jh izdk”ku iq.ks- 
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             MkW- jk;dj ,l~- ,e~-  

fnudjjko ds- f‛kans f‛k{k.k‛kkL= 

egkfo|ky; xMfgaXyt 

?kVd Øekad & 6  

f‛k{kdkph Hkwfedk  

vuqØef.kdk 

6-0 mn~fn’Vs 

6-1 izkLrkfod 

6-2 fo’k; foospu 

       6-2-1 v- fo|kF;kZaP;k fd‛kksjkoLFkse/;s f‛k{kdkph Hkwfedk 

             6-2-2 c- ‚kkGslaca/kh f‛k{kdkph Hkwfedk 

             6-2-3 d- lektk‛kh laca/khr f‛k{kdkph Hkwfedk 

             6-2-4 M- f‛k{k.kkps lkoZf=dj.k o loZlekos‛kd f‛k{k.kke/;s f‛k{kdkph Hkwfedk  

6-3 lkjka‛k 

6-4 Lok/;k; 

6-5 lanHkZ 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

6-0 mn~fn’Vs 

vki.k ;k ?kVdkrwu fo|kF;kZaP;k fd‛kksjkoLFkse/;s f‛k{kdkph Hkwfedk] ‚kkGslaca/kh f‛k{kdkph Hkwfedk] lektk‛kh laca/khr 

f‛k{kdkph Hkwfedk] f‛k{k.kkps lkoZf=dj.k o loZlekos‛kd f‛k{k.kke/;s f‛k{kdkph Hkwfedk ;k ckch vH;kl.kkj vkgksr- 

 ;k ?kVdkrwu vki.kkl &  

1- fo|kF;kZaP;k fd‛kksjkoLFkse/;s f‛k{kdkph Hkwfedk lkaxrk ;sbZy- 

2- ‚kkGslaca/kh f‛k{kdkph Hkwfedk lkaxrk ;sbZy- 

3- lektk‛kh laca/khr f‛k{kdkph Hkwfedk lkaxrk ;sbZy- 

4- f‛k{k.kkps lkoZf=dj.k o loZlekos‛kd f‛k{k.kke/;s f‛k{kdkph Hkwfedk lkaxrk ;sbZy-  

 

6-1 izkLrkfod 

1- f‛k{k.kkpk vkf.k f‛k{kdkpk ijLijlaca/k vkgs- f‛k{k.kkph xq.koRrk gh f‛k{kdkoj voyacwu vkgs- ;klkBh ntsZnkj 

f‛k{k.kklkBh ntsZnkj f‛k{kd vlys ikfgts- Eg.kwup izkphu dkGh f‛k{kdkyk loZJs’B LFkku gksrs- f‛k{kd ;k 

ukR;kus fo|kF;kZP;k fodklizfØ;spk vH;kl vko‛;d vkgs- fopkjizfØ;sP;k vH;klkeqGs f‛k{kdkyk 

fo|kF;kZP;k fodklkP;k fofo/k voLFkkaph oSf‛k’VÓs dGrkr- R;keqGs fo|kFkhZ fof‛k’V voLFksr dlk vlrks o 

dlk vlkok gs f‛k{kdkyk letrs- eqykaph dqekjkoLFkk vR;ar uktwd vlrs- dqekjkoLFksrhy eqys ek/;fed 

f‛k{k.kkP;k VII;kr vkysyh vlrkr- ;k voLFksrhy eqykauk letwu ?ksrys ikfgts- eqykaP;k uSlfxZd Hkkouk u 

vksG[krk dsoG R;kaph gsVkG.kh dj.ks fdaok R;kdMs nqyZ{k dj.ks gs eqykaP;k O;fDreRRo fodklkl ekjd 

Bj.;kph ‚kD;rk vlrs-‚kkGk gh fo|kF;kZP;k tM.k?kM.khps ,d laLdkjdsanz vkgs- ;klkBh f‛k{kdkpk vkf.k 

‚kkGspk ijLijlaca/k vkgs- ‚kkGspk vfoHkkT; ?kVd Eg.kts f‛k{kd gks;- ‚kkGsr v/;;uklkBh iks’kd] vuqdwy 

okrkoj.k fuekZ.k dj.;kph Hkwfedk f‛k{kdkph vlk;yk goh- ‚kkGsr fofo/kkaxh Hkwfedk f‛k{kdkph vlk;yk 

goh- ‚kkGk Eg.kts eqykapk lq;ksX; o visf{kr fn‛ksus fodkl Ogkok ;k gsrwus fof‛k’V izdkjps xq.kleǹ~/k 

thou] fof‛k’V in~/krhP;k Ñrh o O;olk; ;kaPkk ykHk d#u ns.kkjs [kkl okrkoj.k gks; gh ckc f‛k{kdkus 

y{kkr ?ksryh ikfgts- lektfu;a=.k vkf.k lektifjorZu gh nksUgh dk;sZ ‚kkGsP;k Eg.ktsp f‛k{k.kkP;k 

ek/;ekrwu ikj iMrkr- f‛k{kd vkiY;k orZukus] n`f’Vdksukus ‚kkGsoj Eg.ktsp fo|kF;kZaoj izHkko Vkdw ‚kdrks- 

;klkBh f‛k{kdkph Hkwfedk egRRokph vkgs- ‚kkGk vkf.k lekt nksgksapkgh fodkl gks.;ke/;s f‛k{kd gk 
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egRRokpk nqok vlrks- lektkrhy ekxkl] nqcZy] vYila[;kad] vkfnoklh] xksjxjhc] viax v‛kk loZ 

Lrjkarhy ?kVdkauk f‛k{k.kke/;s lgHkkxh d#u ?ks.ks visf{kr vkgs- lektkrhy loZ ?kVdkauk f‛k{k.kkP;k fofo/k] 

leku rlsp loZ lqfo/kk o la/kh fuekZ.k d#u ns.ks visf{kr vkgs- R;kauk f‛k{k.kkP;k izokgkr vk.k.ks] R;kaP;k 

xjtsuqlkj] vkoMhuqlkj o {kersuqlkj f‛k{k.k ns.ks visf{kr vkgs- f‛k{k.kkP;k lkoZf=dj.kke/;s f‛k{kdkph 

Hkwfedk egRRokph vkgs- f‛k{k.kkP;k osxosxGÓk la/kh osxGosxGÓk ekxkZauh] in~/krhauh miyC/k d:u ns.ks 

Eg.kts loZ lekos‛kd f‛k{k.k gks;- 

 

6-2-1 v- fo|kF;kZaP;k fd‛kksjkoLFkse/;s f‛k{kdkph Hkwfedk 

;k mi?kVdkpk vH;kl dsY;kuarj [kkyhy ckch vkiY;k y{kkr ;srhy-  

1- f‛k{kdkph Hkwfedk 

2- f‛k{kdkph xq.koSf‛k’VÓs 

3- f‛k{kdkph Hkwfedk  

4- fodklkP;k voLFkk 

5- ‚kS{kf.kd egRRo 

1- f‛k{kdkph Hkwfedk 

ekuokyk loZ izdkjP;k viw.kZrrsrwu eqDr dj.kkjs] ek.klkyk lqlaLÑr cufo.kkjs o R;kpk lokZaxh.k fodkl dj.kkjs 

gsp [kjs f‛k{k.k gks;- f‛k{k.kkpk vkf.k f‛k{kdkpk ijLijlaca/k vkgs- f‛k{k.kkph xq.koRrk gh f‛k{kdkoj voyacwu vkgs- 

;klkBh ntsZnkj f‛k{k.kklkBh ntsZnkj f‛k{kd vlys ikfgts- Eg.kwup izkphu dkGh f‛k{kdkyk loZJs’B LFkku gksrs- 

 xq#czZEgk] xq#foZ’..kw] xq#nsZoks egs‛oj% !  

 xq# lk{kkr ijczEg rLeS Jhxq#os ue% !! 

 

2- f‛k{kdkph xq.koSf‛k’VÓs 

                T= Trained             → izf‛kf{kr 

                E =  Efficeiency     → dk;Zdq‛ky 

                A = Ability             → dk;Z{kerk vl.kkjk 

                C = Character        → pkfj«;laiUUk 

                   H = Honest            →  izkekf.kd 

                   E = Eager              → /kMiMÓk 

                   R = Responsibility →  mRrjnkf;Ro 

f‛k{kdkph xq.koSf‛k’VÓs 

1- cgqJqrrk 

2- izlUUk O;fDreRRo 

3- O;kolkf;d uhfreRRkk 

4- vktUe fo|kFkhZ 

f‛k{kdkph 

 

 

xq.koSf‛k‘VÓs 



3 
 

5- mRRke fujh{kd 

6- gjgqUUkjh 

7- v/;kiukoj izHkqRo 

8- fu’Bk 

9- vkRefo‛okl 

10- fpdkVh 

11- f‛kLrfiz;rk 

12- la;e 

13- fo|kF;kZaaaaaacn~ny vkReh;rk 

14- v|;kor Kku 

3- f‛k{kdkph Hkwfedk  

f‛k{kd ;k ukR;kus fo|kF;kZP;k fodklizfØ;spk vH;kl vko‛;d vkgs- fopkjizfØ;sP;k vH;klkeqGs f‛k{kdkyk 

fo|kF;kZP;k fodklkP;k fofo/k voLFkkaph oSf‛k’VÓs dGrkr- R;keqGs fo|kFkhZ fof‛k’V voLFksr dlk vlrks o dlk 

vlkok gs f‛k{kdkyk letrs- f‛k{kdkyk fo|kF;kZP;k fodklkoLFksps Kku >kys dh R;kuqlkj vH;klØe] v/;kiu 

in~/krhaph fuoM dj.ks vkf.k fo|kF;kZaP;k vMp.khauqlkj ekxZn‛kZu dj.ks ‚kD; gksrs- 

fopkjizfØ;k gh lrr pky.kkjh izfØ;k vlwu fodkl gk Øe‛k% gksr tkrks- fodklizfØ;k gh la‛ys’k.kkRed 

Lo#ikph vlrs gs f‛k{kdkus y{kkr ?ksrys ikfgtsr- rlsp fodklizfØ;sr O;DrhfHkUurk vk<Grs- fodklizfØ;se/;s 

O;Drhps tSfod ?kVd o frP;k Hkksorkypk ifjlj ;kapk Qkj eksBk okVk vlrks- O;Drhfodkl gksr vlrkuk rks 

fofo/k vaxkauh gksr vlrks- ‚kkjhfjd fodkl] ekufld fodkl] Hkkofud fodkl o lkekftd fodkl ;k prqfoZ/k 

vaxkus O;Drhfodkl ?kMr vlrks-  

4- fodklkP;k voLFkk 

Øekad voLFkk dkyko/kh 

1 ‚kS‛kokoLFkk tUekiklwu rhu o’kkZapk dkG 

2 ckY;koLFkk iwoZ ckY;koLFkk 3$ rs 6 o’kkZai;Zarpk dkG 

mRRkj ckY;koLFkk 6 rs 12$ o’kkZai;Zarpk dkG 

3 dkSek;kZoLFkk iwoZ dkSek;kZoLFkk 13+ rs 15 o’kkZai;Zarpk dkG 

mRRkj dkSek;kZoLFkk 15 rs 19 o’kkZai;Zarpk dkG  

 

5- ‚kS{kf.kd egRRo 

1- ckY;koLFkk 

;k o;ksxVkrhy eqys ‚kkys; fo|kFkhZ vlrkr- ewy rhu&lkMsrhu o’kkZaps >kys dh R;kyk ckyokMhr nk[ky dsys 

tkrs- T;k fBdk.kh ckyokMhph lks; ulrs] rsFks lgk o’kkZauh ifgyhr nk[ky gksrs- f‛k{kdkyk eqykaP;k fodklkph 

y{k.ks ekfgr vl.ks xjtsps vkgs- eqykaph ;k o;kr Lej.k‛kDrh ok<ysyh vlrs- ;k voLFksr ikBkarj ns.;kl gjdr 

ukgh- ;kp o;kr ftKklkoR̀Rkh ok<rs- eqykaP;k ftKklko`RRkhyk f‛k{kdkauh pkyuk fnyh ikfgts- 
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ckY;koLFkse/;s eqykaph izo`Rrh vkiY;k fe=kaP;k VksGÓk d#u jkg.;kdMs vlrs- ;k ckchpk ‚kkys; miØekrwu 

Qk;nk d#u ?ksryk ikfgts- fo|kF;kZaps xV] fofo/k Li/kkZ] tckcnkjh] fofo/k dk;ZØe] izn‛kZukaps vk;kstu d#u 

fo|kF;kZaP;k fØ;k‛kDrhyk pkyuk fnyh ikfgts- 

2- dqekjkoLFkk 

eqykaph dqekjkoLFkk vR;ar uktwd vlrs- dqekjkoLFksrhy eqys ek/;fed f‛k{k.kkP;k VII;kr vkysyh vlrkr- 

;k voLFksrhy eqykauk letwu ?ksrys ikfgts- eqykaP;k uSlfxZd Hkkouk u vksG[krk dsoG R;kaph gsVkG.kh dj.ks fdaok 

R;kdMs nqyZ{k dj.ks gs eqykaP;k O;fDreRRo fodklkl ekjd Bj.;kph ‚kD;rk vlrs- ;klkBh ;k o;krhy eqykaP;k 

uSlfxZd Hkkouk letwu ?ksrY;k ikfgtsr- eqyka‛kh fe=Rokps ukrs fuekZ.k gks.;klkBh iz;Ru djkos- ;k o;krhy eqys 

Lor%ph ers cuforkr- cÚ;kpnk R;kaph ers vkn‛kZoknh vlrkr- eqykaP;k erkpk vknj dsyk ikfgtsr- vkiyh ers 

eqykaoj ykn.;kpk iz;Ru d# u;s- ;k o;ksxVkrhy eqykadMs osxGÓk n`f’Vdksukrwu ikfgys ikfgts- fo|kF;kZP;k 

eu%fLFkrhpk o dqorhpk fopkj d#u v/;kiu dsys ikfgtsr- R;kaP;k izo`RRkhyk tksiklys ikfgts- ;k o;krhy ‚kkys; 

thoukr f‛k{kdkP;k vkpkjkr o fopkjkr tj folaxrh fnlw ykxyh rj fo|kF;kZauk v‛kk f‛k{kdkackcr vknj okVr 

ukgh- fo|kF;kZaP;k lgthoukyk pkyuk ns.;kP;k ǹ’Vhus f‛k{kdkus iq<kdkj ?ksÅu f‛kchjs] lgyh] lae syus bR;knhaps 

vk;kstu djkos- ;k o;krhy eqykaoj vkf/kd tckcnkjh Vkdyh dh rh tckcnkjhus okxw ykxrkr- fo|kFkhZ 

vkf/kdkf/kd lektkfHkeq[k cukok ;klkBh fofo/k miØekaps vk;kstu djkos- 

dks.kR;k o;krhy eqykauk dks.kR;k izdkjps f‛k{k.k |kos gs letwu ?ksrys ikfgtsr- izR;sd ckyd gs R;kP;k 

ekRkkfiR;kdMwu dkgh vuqokaf‛kd ckch ?ksÅu vkysys vlrs- R;k y{kkr ?ksÅu fo|kF;kZauk ekxZn‛kZu dj.ks vko‛;d 

vlrs- izR;sd fo|kF;kZoj lkj[ksp d’V ?ksrys rjh izR;sdt.k lkj[;kp xrhus izxrh djsy ;kph [kk=h nsrk ;sr 

ukgh- Eg.kwu ekxs jkg.kkÚ;k fo|kF;kZauk nks’k u nsrk R;kauk letwu ?ks.ks vko‛;d vkgs- fo|kF;kZauk fdrh izek.kkr o 

dks.kR;k osGh izf‛k{k.k o ljko |kok ;kps Kku o Hkku f‛k{kdkyk vl.ks vko‛;d vkgs- eqykapk tUetkr dy ‚kks/kwu 

R;kyk ekxZn‛kZu dj.ks f‛k{kd vkf.k fo|kFkhZ nks?kkaP;kgh fgrkps vkgs-  

6-2-2 c- ‚kkGslaca/kh f‛k{kdkph Hkwfedk 

;k mi?kVdkpk vH;kl dsY;kuarj [kkyhy ckch vkiY;k y{kkr ;srhy-  

1- ‚kkGslaca/kh f‛k{kdkph Hkwfedk % ik‛oZHkweh 

2- ‚kkGslaca/kh f‛k{kdkph Hkwfedk  

1- ik‛oZHkweh 

       ‚kkGk gh lektkP;k tM.k?kM.khps egRRokps dsanz vkgs- fo|kF;kZaP;k O;fDreRRo fodklklkBh iks’kd okrkoj.k 

‚kkGsrp fuekZ.k dj.ks ‚kD; vkgs- fo|kFkhZ vkf.k f‛k{kd Eg.ktsp v/;;u vkf.k v/;kiu egRRokps fBdk.k Eg.kts 

‚kkGk gks;- ‚kkGk gh lektkPkh izfrÑrh ekuyh tkrs- fo|kF;kZP;k thouklkBh mi;qDr loZ {kerk] ewY;s] dkS‛kY;s] 

laLdkj rlsp ckSn~f/kd] Hkkofud o ‚kkjhfjd fodkl gks.;klkBh ‚kkGk vkf.k fo|kFkhZ ;kaP;kr vkarjfØ;k izLFkkfir 

gks.;klkBh f‛k{kdkoj eksBh tckcnkjh vkgs-  

      ‚kkGk gh fo|kF;kZP;k tM.k?kM.khps ,d laLdkjdsanz vkgs- ;klkBh f‛k{kdkpk vkf.k ‚kkGspk ijLijlaca/k vkgs- 

‚kkGspk vfoHkkT; ?kVd Eg.kts f‛k{kd gks;- ‚kkGsr v/;;uklkBh iks’kd] vuqdwy okrkoj.k fuekZ.k dj.;kph Hkwfedk 

f‛k{kdkph vlk;yk goh- ‚kkGsr fofo/kkaxh Hkwfedk f‛k{kdkph vlk;yk goh- 

2- f‛k{kdkph Hkwfedk 

      f'k{kdkps izeq[k dk;Z vkf.k /;s; v/;kiu gs vkgs- vkiys v/;kiu ldl] lQy o ifj.kkedkjd gks.;klkBh 

v/;kiuk‛kh laca/khr loZ ckch Eg.ktsp vH;klØe] mn~fn’Vs] v/;kiu fo’k;] v/;kiukP;k fofo/k in~/krh] v/;kiukph 
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ra=s] fofo/k ‚kS{kf.kd lk/kus] fo|kF;kZaps ekul‛kkL= v‛kk vusdfo/k ckch f‛k{kdkus tk.khoiwoZd y{kkr ?ksÅu dke 

dsys ikfgts-  

      ‚kkGk Eg.kts eqykapk lq;ksX; o visf{kr fn‛ksus fodkl Ogkok ;k gsrwus fof‛k’V izdkjps xq.kleǹ~/k thou] 

fof‛k’V in~/krhP;k Ñrh o O;olk; ;kaPkk ykHk d#u ns.kkjs [kkl okrkoj.k gks; gh ckc f‛k{kdkus y{kkr ?ksryh 

ikfgts- tkWu MÓqbZ ;kaP;k ers eqykauk Hkkoh thoukP;k n`’Vhus ?kMfo.ks] leFkZ o dk;Z{ke cufo.;kpk tkxk Eg.ktsp 

‚kkGk gks;- ;kpkp vFkZ fo|kF;kZae/khy lqIr ‚kDrhapk fodkl d#u R;kaps O;fDreRRo lokZaxkus fodflr dj.;kpk 

iz;Ru f‛k{kdkus ‚kkGsr dsyk ikfgts- Hkkoh vk;q’;kr fo|kF;kZauk ;‛kLoh gksrk ;kos] lq;ksX; lek;kstu djrk ;kos 

;klkBh ekufld fodkl vkf.k O;kid ǹf’Vdksu cufo.;kpk iz;Ru ‚kkGsrp gksrks- ;klkBh f‛k{kdkph Hkwfedk iwjd 

vlyh ikfgts- 

1- laLÑrh laØe.k o lao/kZu 

2- lekthdj.k 

3- ckSn~f/kd fodkl 

4- Hkkofud] ekufld fodkl] 

5- ‚kkjhfjd fodkl 

6- Lokoyach thouklkBh {kerk] dkS‛kY;s fodflr dj.ks- 

7- O;Drhxr fHkUursuqlkj la/kh fuekZ.k d#u ns.ks- 

8- fo|kF;kZP;k fo‛ks’k {kerk] dy] dyk] izKk ;kapk ‚kks/k o fodkl- 

9- ukxfjdRokps f‛k{k.k- 

10- usRk`Rokps f‛k{k.k- 

11- lektkP;k vis{kkaph iwrZrk dj.;kph tk.kho fuekZ.k dj.ks- 

12- uSfrd ewY;kaps f‛k{k.k- 

13- f‛kLr] pkfj«;kph tM.k?kM.k ;klkBh f‛k{k.k- 

14- fo|kFkhZ] ‚kkGk o lekt ;kaPkk ijLijlaca/k fuekZ.k dj.ks- 

6-2-3 d- lektk‛kh laca/khr f‛k{kdkph Hkwfedk 

;k mi?kVdkpk vH;kl dsY;kuarj [kkyhy ckch vkiY;k y{kkr ;srhy-  

1- lektk‛kh laca/khr f‛k{kdkph Hkwfedk % ik‛oZHkweh 

2- lektk‛kh laca/khr f‛k{kdkph Hkwfedk  

1- ik‛oZHkweh 

       loZ ltho izk.;kae/;s ekuo gk loZJs’B izk.kh letyk tkrks- dkj.k ekuokus vkiY;k cqn~/khP;k tksjkoj 

oS;fDrd fodkl dsykp dsyk o Lor%cjkscj lektkPkkgh fodkl dsyk- R;keqGs vkfnekuo vkf.k vktpk ekuo 

;kaP;kr tehu vLekukps varj vkgs- Eg.kwu cqn~/khP;k fodklklkBh f‛k{k.kkf‛kok; Ik;kZ; ukgh- fdacgqquk f‛k{k.k gsp 

ekuokP;k vkf.k lektkP;k fodklkps izeq[k lk/ku vkgs- 

     lektfu;a=.k vkf.k lektifjorZu gh nksUgh dk;sZ ‚kkGsP;k Eg.ktsp f‛k{k.kkP;k ek/;ekrwu ikj iMrkr- f‛k{kd 

vkiY;k orZukus] n`f’Vdksukus ‚kkGsoj Eg.ktsp fo|kF;kZaoj izHkko Vkdw ‚kdrks- ;klkBh f‛k{kdkph Hkwfedk egRRokph 

vkgs- ‚kkGk vkf.k lekt nk sgksapkgh fodkl gks.;ke/;s f‛k{kd gk egRRokpk nqok vlrks- Eg.kwu ‚kkGk o lekt ;kapk 

ijLijlaca/k ftrdk ok<sy] lkekftd xjtk o lkekftd leL;kaph tk.kho fo|kF;kZauk T;k izek.kkr gksbZy o izkIr 

dkS‛kY;k aph lkekftd thoukr mi;kstu dj.;kph la/kh ftrdh vf/kd izek.kkr feGsy frrdh ‚kkGsph mi;qDrrk 

dk;Z{kerk ok<sy o Ik;kZ;kus lkekftd fodkl o lekt ifjorZu gksbZy Eg.kwu f‛k{kd ;kn`’Vhus dk;Z{ke >kyk 

ikfgts- 
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2- lektk‛kh laca/khr f‛k{kdkph Hkwfedk  

1- thoukuqHkoh vH;klØe- 

2- lkekftd leL;kaph tk.kho o lksMo.kwdhlkBh iz;Ru- 

3- lkaLÑfrd fodkl- 

4- lekftdj.kklkBh f‛k{k.k- 

5- lektksi;ksxh o lkekftd fgrkps f‛k{k.k 

6- lektkpk ‚kkGslkBh lgHkkx- 

7- ‚kkGsph lektklkBh mi;qDrrk- 

8- ‚kkGk o lekt ;kaP;kr vkarjfØ;k fufeZrhlkBh iz;Ru- 

9- Lkkekftd ewY;kaph #to.kwd- 

10- Lkkekftd vMljkaps fuewZyuklkBh iz;Ru- 

11- Ik;kZoj.kkps laj{k.k o lao/kZu- 

12- Lkkekftd ifjorZuklkBh iks’kd okrkoj.k fufeZrh- 

13- Lkkekftd ijaijkapk Lohdkj- 

14- Lk`tu‛khy fo/kk;d dk;Z- 

15- ‚kk‛or fodklkph tk.kho- 

16- thoudkS‛kY;kaps f‛k{k.k- 

6-2-4 M- f‛k{k.kkps lkoZf=dj.k o loZlekos‛kd f‛k{k.kke/;s f‛k{kdkph Hkwfedk  

;k mi?kVdkpk vH;kl dsY;kuarj [kkyhy ckch vkiY;k y{kkr ;srhy-  

1- ik‛oZHkweh 

2- f‛k{k.kkP;k lkoZf=dj.kke/;s f‛k{kdkph Hkwfedk  

3- loZlekos‛kd f‛k{k.k  

4- loZlekos‛kd f‛k{k.kke/;s f‛k{kdkph Hkwfedk 

1- ik‛oZHkweh 

      ,dohlkO;k ‚krdke/;s ^f‛k{k.k* gh izR;sdkph vfuok;Z xjt cuyh vkgs- O;Drhxr fodklkiklwu tkxfrd 

fodklki;Zr tk.;klkBh f‛k{k.k gsp ,deso izHkkoh lk/ku vkgs gs txUekU; vkgs- ;klkBh lektkrhy ekxkl] nqcZy] 

vYila[;kad] vkfnoklh] xksjxjhc] viax v‛kk loZ Lrjkarhy ?kVdkauk f‛k{k.kke/;s lgHkkxh d#u ?ks.ks visf{kr vkgs- 

lektkrhy loZ ?kVdkauk f‛k{k.kkP;k fofo/k] leku rlsp loZ lqfo/kk o la/kh fuekZ.k d#u ns.ks visf{kr vkgs- R;kauk 

f‛k{k.kkP;k izokgkr vk.k.ks] R;kaP;k xjtsuqlkj] vkoMhuqlkj o {kersuqlkj f‛k{k.k ns.ks visf{kr vkgs- f‛k{k.kkP;k 

lkoZf=dj.kke/;s f‛k{kdkph Hkwfedk egRRokph vkgs- 

CkkydkaP;k eksQr vkf.k lDrhP;k vf/kfu;ekph ik‛oZHkweh vki.k ekfgr d:u ?ksryh vkgs- Hkkjrkrhy 6 rs 

14 o;ksxVkrhy loZ eqykaP;k n`’Vhus ckydkapk eksQr o lDrhPkk f‛k{k.kkpk gDd vf/kfu;e 2009 ikfjr gks.ks gk 

Økafrdkjh {k.k vkgs- ;k dk;nÓkeqGs mRre ntkZps izkFkfed f‛k{k.k feG.;kpk ckydkauk vf/kdkj izkIr >kyk vkgs- 

ckydkauk ckyLusgh ¼Child friendly½ okrkoj.kke/;s lgt o lksI;k in~/krhus xq.koRrkiw.kZ f‛k{k.k feGfo.;klkBh 

vf/kfu;e o fu;ekoyhe/;s fofo/k rjrwnhapk lekos‛k dj.;kr vkyk vkgs- v‛kk rjrwnhaps vkdyu vki.k d:u 

?ksÅu R;kph vaeyctko.kh dsyh rjp ckydkauk f‛k{k.kkpk gDd izkIr gksbZy- v‛kk dkgh egRRokP;k rjrqnhapk 

lekos‛k vkgs- 

2- f‛k{k.kkP;k lkoZf=dj.kke/; s f‛k{kdkph Hkwfedk  

1- ckydkauk R;kaP;k o;kuqlkj ‚kkGsr izos‛k ns.ks- 
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2- ckyd R;kp oxkZr jkg.kkj ukgh] ‚kkGk e/;sp lksM.kkj ukgh] 100 VDds ‚kkG sr mifLFkr jkghy ;klkBh 

iz;Ru dj.;kph Hkwfedk- 

3- ckydkyk ‚kkGslaca/kh o f‛k{k.kklaca/kh ;s.kkjs vMFkG s nwj dj.;kph Hkwfedk- 

4- lektkrhy loZ ?kVdkarhy ckydkauk ‚kkGsr izos‛k nsÅu R;kauk ‚kkys; lqfo/kk miyC/k d#u ns.ks- 

5- ckydkaP;k f‛k{k.k gDd vf/kdkjkuqlkj vkiY;k drZO;kps ikyu dj.ks- 

6- ckydkaP;k f‛k{k.k gDdkalkBh ikyd o lektke/;s tk.khotkx`rh fuekZ.k dj.ks- 

3- loZlekos‛kd f‛k{k.k  

loZlekos‛kd f‛k{k.k gh ladYiuk loZ f‛k{kk vfHk;kukpk ,d Hkkx vkgs- loZlekos‛kd f‛k{k.kkph ladYiuk ekuoh 

gDdkrwu iq<s vkyh vkgs- lu 1990 e/;s Fkk;yaMe/khy tksesfV;u ;sFks >kysY;k tkxfrd Lrjkojhy ifj’knse/;s 

lokZalkBh f‛k{k.k gh ladYiuk iq<s vkyh- gh laadYiuk tkxfrd Lrjkoj ekaM.;kr vkyh- lu 1994 e/;s txkrhy 

93 ns‛k o 25 tkxfrd la?kVukauh loZlekos‛kd f‛k{k.k gh ladYiuk ekU; dsyh- 

2- loZlekos‛kd f‛k{k.k Eg.kts lokZauk lgHkkxh d#u ?ks.kkjs f‛k{k.k gks;- 

3- f‛k{k.kkP;k osxosxGÓk la/kh osxGosxGÓk ekxkZauh] in~/krhauh miyC/k d:u ns.ks Eg.kts loZ lekos‛kd f‛k{k.k 

gks;- 

4- fOk‛ks’k xjtk vl.kkÚ;k eqykapk loZlkekU; f‛k+{k.k ;kstu sr lgHkkx gks;- 

loZlekos‛kd f‛k{k.kklkBh [kkyhy ckchapk fopkj djkok 

1- ‚kkGsph jpuk dk;ZØe o miØe vk[krkuk ‚kkGsrhy loZ eqykapk fopkj dsyk tkok- 

2- izR;sd eqykPkh cqn~f/keRrk] vkoM] vfHk;ksX;rk o {kerkauqlkj f‛k{k.kkph la/kh feG.ks vko‛;d vkgs- 

3- izR;sd ckydkyk f‛k{k.kkpk gDd vlwu ckyd R;kP;k {kerk leǹ~/khi;aZr f‛kdw ‚kdrs- 

4- ;k in~/krhuqlkj f‛k{k.k izfØ;k izHkkoh gks.;kl enr gksrs- 

5- fof‛k’V xjtk vlysY;k eqykaP;k xjtk fopkjkr ?ksÅu lkekU; eqykar lekos‛k dj.;kr ;kok- 

loZlekos‛kd f‛k{k.kkph vko‛;drk 

1- viaxkaps iquoZlu dj.;klkBh- 

2- lkekthdj.k dj.;klkBh- 

3- f‛k{k.kkP;k la/kh miyC/k gks.;klkBh- 

4- ‚kkGsps Lo#i let.;klkBh- 

5- viaxkuk l{ke cufo.;klkBh- 

6- ‚kS{kf.kd okrkoj.k fuekZ.k dj.;klkBh- 

7- Ikzf‛k{k.k ns.;klkBh- 

loZlekos‛kd f‛k{k.kkps eq[; ?kVd 

1- v/;;u lgdk;kZpk fodkl- 

2- fo‛ks’k f‛k{kdkaph Hkwfedk- 

3- lekt o ikydkapk lgHkkx- 

4- euq’;cG o lkfgR; la‛kks/kukps vknkuiznku- 

5- xjtkf/kf’Br ekxZn‛kZu lkfgR;- 

6- lkekU; f‛k{kdkaps {kerk lao/kZu- 

4- loZlekos‛kd f‛k{k.kke/;s f‛k{kdkph Hkwfedk 

1- loZ izdkjP;k eqykauk izos‛k- 
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2- ‚kkys; miØekae/;s lokZapk lgHkkx- 

3- loZ fo|kF;kZapk fopkj- 

4- xjtsuqlkj oxZ cny.;kph O;oLFkk- 

5- f‛k{k.kkcjkscj lkekftd dk;Z- 

6- ikydkph o fe=Rokph Hkwfedk- 

7- eqykaP;k {kersuqlkj f‛k{k.kkph mn~fn’Vs Bjfo.ks- 

8- loZlkekU; eqys o viax eqys ;kaP;kr vkarjfØ;k ?kMfo.;klkBh lkrR;kus iz;Ru dj.ks- 

9- fo‛ks’k xjtk vl.kkÚ;k eqykaps Lokxr dj.ks- 

10- xjtw eqys f‛k{k.kkiklwu oafpr jkg.kkj ukghr ;klkBh n{krk ?ks.ks- 

11- loZ izdkjPks viaxRo vl.kkÚ;k eqykauk izos‛k o f‛k{k.k vkf.k loZ lks;hlqfo/kk miyC/k d#u ns.ks- 

12- fofo/kkaxh v/;kiu in~/krh] lk/kus] ra=s ;kapk voyac- 

13- viaxkdMs ikg.;kpk ‚kkGsrhy loZlkekU; ckydkapk] ikydkapk o lektkpk n`f’Vdksu O;kid o ldkjkRed 

cufo.;kph Hkwfedk- 

14- lkekU; eqys vkf.k viax eqys ;kauk ,dkp ikrGhoj vk.k.;kpk iz;Ru dj.ks- 

15- fo‛ks’k xjtk vl.kkÚ;k eqykalkBh fo‛ks’k iz;Ru dj.;kph Hkwfedk- 

6-3 lkjka‛k 

         dks.kR;k o;krhy eqykauk dks.kR;k izdkjps f‛k{k.k |kos gs letwu ?ksrys ikfgtsr- izR;sd ckyd gs R;kP;k 

ekRkkfiR;kdMwu dkgh vuqokaf‛kd ckch ?ksÅu vkysys vlrs- R;k y{kkr ?ksÅu fo|kF;kZauk ekxZn‛kZu dj.ks vko‛;d 

vlrs- izR;sd fo|kF;kZoj lkj[ksp d’V ?ksrys rjh izR;sdt.k lkj[;kp xrhus izxrh djsy ;kph [kk=h nsrk ;sr 

ukgh- Eg.kwu ekxs jkg.kkÚ;k fo|kF;kZauk nks’k u nsrk R;kauk letwu ?ks.ks vko‛;d vkgs- Hkkoh vk;q’;kr fo|kF;kZauk 

;‛kLoh gksrk ;kos] lq;ksX; lek;kstu djrk ;kos ;klkBh ekufld fodkl vkf.k O;kid ǹf’Vdksu cufo.;kpk iz;Ru 

‚kkGsrp gksrks- ;klkBh f‛k{kdkph Hkwfedk iwjd vlyh ikfgts-‚kkGk o lekt ;kapk ijLijlaca/k ftrdk ok<sy] 

lkekftd xjtk o lkekftd leL;kaph tk.kho fo|kF;kZauk T;k izek.kkr gksbZy o izkIr dkS‛kY;k aph lkekftd 

thoukr mi;kstu dj.;kph la/kh ftrdh vf/kd izek.kkr feGsy frrdh ‚kkGsph mi;qDrrk dk;Z{kerk ok<sy o 

Ik;kZ;kus lkekftd fodkl o lekt ifjorZu gksbZy Eg.kwu f‛k{kd ;kn`’Vhus dk;Z{ke >kyk ikfgts- fo|kF;kZauk 

f‛k{k.kkP;k izokgkr vk.k.ks] R;kaP;k xjtsuqlkj] vkoMhuqlkj o {kersuqlkj f‛k{k.k ns.ks visf{kr vkgs- f‛k{k.kkP;k 

lkoZf=dj.kke/;s f‛k{kdkph Hkwfedk egRRokph vkgs- loZlekos‛kd f‛k{k.kkph ladYiuk ekuoh gDdkrwu iq<s vkyh vkgs- 

 

6-4 Lok/;k; 

1- f‛k{kdkph xq.koSf‛k’VÓs Li’V djk- 

2- eqykaP;k fodklkP;k voLFkk dks.kR;k \ 

3- eqykaP;k ckY;koLFkse/;s f‛k{kdkph Hkwfedk dks.krh vlkoh \ 

4- eqykaP;k dqekjkoLFkse/;s f‛k{kdkph Hkwfedk dks.krh vlkoh \ 

5- ‚kkGslaca/kh f‛k{kdkph Hkwfedk Li’V djk- 

6- lektklaca/kh f‛k{kdkph Hkwfedk Li’V djk- 

7- f‛k{k.kkps lkoZf=dj.k o loZlekos‛kd f‛k{k.kke/; s f‛k{kdkph Hkwfedk Li’V djk- 

8- loZlekos‛kd f‛k{k.kke/;s f‛k{kdkph Hkwfedk Li’V djk-  
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6-5 lanHkZ 

1- izk- vkj~- vkj~- ekus] Ikzk- Ogh- vkj~- ikydj- ledkyhu Hkkjr vkf.k f‛k{k.k-  

2- MkW- yrk ikVhy] MkW- Hkkjrh lkdsdj- Kku vkf.k vH;klØe- 

3- MkW- ‚kSytk HkaxkGs- ledkyhu Hkkjr vkf.k f‛k{k.k- 

4- MkW- rkidhj nRrk=;] MkW- rkidhj fueZyk] 2008- f‛k{k.kkps rkfRRod vf/k’Bku] uwru izdk‛ku iq.ks- 

5- MkW- djanhdj lqjs‛k] MkW- djanhdj ehuk] 2010] mn;ksUeq[k Hkkjrh; lektkrhy f‛k{k.k] QMds izdk‛ku 

dksYgkiwj- 

6- izk- ?kksjeksMs ;q- ;-] ‚kS{kf.kd iz‛kklu o O;oLFkkiu] fo|k izdk‛ku iq.ks- 

7- nquk[ks v- jk-] 2009] izxr ‚kS{kf.kd rRRoKku] fuR; uwru izdk‛ku iq.ks- 

8- ikjluhl u- jk-] 1998] f‛k{k.kkph rkfRRod o lekt‛kkL=h; Hkwfedk] uwru izdk‛ku iq.ks- 

9- MkW- Hkkslys jek] Mks.ks mTToyk] f‛k{k.kkrhy cnyrs fopkjizokg] QMds izdk‛ku dksYgkiwj- 

10- dqaMys e- ck-] 1998] ‚kS{kf.kd rRRoKku o ‚ks{kf.kd lekt‛kkL=] Jh fo|k izdk‛ku iq.ks- 

11- izk- ds- Mh- f‛kans] izk- vuqjk/kk xksYgkj] 2017] ledkyhu Hkkjrkrhy f‛k{k.k] oxZ vkf.k lekt] Jh izdk‛ku 

iq.ks- 

12- MkW- pOgk.k la/;k fot;] Kku vH;klØe vkf.k Hkk’kktZu] Jh izdk‛ku iq.ks- 

13- MkW- Hkkslys vkjrh] izk- ljiksrnkj izkph] 2017] Kku vkf.k vH;klØe] QMds izdk‛ku dksYgkiwj 

14- Ikzk- diksys vjfoan] MkW- lidkGs vkjrh] Hkkjrh; lekt vkf.k f‛k{k.k 

15- MkW- isaMds izfrHkk] Hkkjrh; f‛k{k.kin~/krhpk fodkl vkf.k ‚kkys; izfØ;sps vf/k’Bku] Jh eaxs‛k izdk‛ku ukxiwj  
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             MkW- jk;dj ,l~- ,e~-  

fnudjjko ds- f”kans f”k{k.k”kkL= 

egkfo|ky; xMfgaXyt 

?kVd Øekad & 7  

jk’Vªh; ,dkRerk vkf.k vkarjjk’Vªh; ,dkRerk ;klkBh f”k{k.k 

vuqØef.kdk 

7-0 mn~fn’Vs 

7-1 izkLrkfod 

7-2 fo’k; foospu 

  7-2-1 v- jk’Vªh; ,dkRerkrslkBh f”k{k.k & ladYiuk o xjt 

  7-2-2 c- vkarjjk’Vªh; ,dkRerslkBh f”k{k.k & ladYiuk o xjt 

  7-2-3 d- jk’Vªh; o vkarjjk’Vªh; ,dkRerslkBh f”k{kd o f”k{kd izf”k{kdkaph Hkwfedk 

  7-2-4 M- tkxfrdhdj.k vkf.k f”k{k.k 

7-3 lkjka”k 

7-4 Lok/;k; 

7-5 lanHkZ 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

7-0 mn~fn’Vs 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 vki.k ;k ?kVdkrwu jk’Vªh; ,dkRerslkBh f”k{k.kkph ladYiuk o xjt] vkarjjk’Vªh; ,dkRerslkBh f”k{k.kkph 

ladYiuk o xjt] jk’Vªh; o vkarjjk’Vªh; ,dkRerslkBh f”k{kd o f”k{kd izf”k{kdkaph Hkwfedk rlsp tkxfrdhdj.k 

vkf.k f”k{k.k ;k ckch vH;kl.kkj vkgksr- 

 ;k ?kVdkrwu vki.kkl &  

1- jk’Vªh; ,dkRerslkBh f”k{k.kkph ladYiuk o xjt lkaxrk ;sbZy- 

2- vkarjjk’Vªh; ,dkRerslkBh f”k{k.kkph ladYiuk o xjt lkaxrk ;sbZy- 

3- jk’Vªh; o vkarjjk’Vªh; ,dkRerslkBh f”k{kd o f”k{kd izf”k{kdkaph Hkwfedk lkaxrk ;sbZy- 

4- tkxfrdhdj.k vkf.k f”k{k.kkpk ijLijlaca/k lkaxrk ;sbZy-  

 

7-1 izkLrkfod 

Hkkjrke/;s /keZ] Hkk’kk] izkar] os”k ;kn`’Vhus fofo/krk vlyh rjh R;k fofo/krsrwu ,drk fuekZ.k djko;kl 

ikfgts- ekuokekuokacn~ny izse ek.klkaP;k eukr fuekZa.k d#u ek.klkaph eus lq/kkj.;kps dk;Z f”k{k.kkps vkgs- fofo/k 

ewY;kaph #to.kwd f”k{k.kkus >kyh ikfgtsr- 

7-2-1 v- jk’Vªh; ,dkRerkrslkBh f”k{k.k & ladYiuk o xjt 

vkiY;k ns”kkyk 15 vkWxLV 1947 jksth Lokra«; feGkys- fnukad 26 es 1950 iklwu Hkkjrke/;s jkT;?kVusph 

vaeyctko.kh lq# >kyh- Hkkjrh; ?kVusus ueqn dsys vkgs dh Lokra«;] lerk] ca/kqrk o U;k; ;k lokZaps ikyu dj.ks 

ca/kudkjd vkgs- Hkkjrkus LohdkjysY;k yksd”kkgh rRRokapk voyac lokZauh djkok gs visf{kr vkgs- O;Drh] lekt o 

jk’Vª ;kaP;ke/;s ,dokD;rk vlyh ikfgts- Hkkjr lokZFkkZus dY;k.kdkjh jk’Vª cukos v”kh vis{kk vkgs- 

Hkkjrke/;s /keZ] Hkk’kk] izkar] os”k ;kn`’Vhus fofo/krk vlyh rjh R;k fofo/krsrwu ,drk fuekZ.k djko;kl ikfgts- 

ekuokekuokacn~ny izse ek.klkaP;k eukr fuekZa.k d#u ek.klkaph eus lq/kkj.;kps dk;Z f”k{k.kkps vkgs- fofo/k ewY;kaph 

#to.kwd f”k{k.kkus >kyh ikfgtsr- 
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Ykksd”kkgh iztklRrkd gh dsoG jkT;O;oLFkk vkgs vls ulwu rh ,d thouin~/krh vkgs- lkekftd o jktdh; 

thoukr yksd”kkghlkBh Hkkjrh; ?kVu srhy dkgh dyes [kkyhyizek.ks vkgsr- 

1- dye 14 % dk;|kiq<s lokZauk leku okx.kwd- 

2- dye 15 ¼1½ % /keZ] oa”k] tkr] fyax ;ko#u /kkfeZd o lkoZtfud fBdk.kh HksnHkkokl canh-  

3- dye 15 ¼2½ % lkekftd ekxklysY;kalkBh HksnHkkokps dye ykxw gks.kkj ukgh- 

4- dye 17 % vLi`”;rk jn~n- 

5- dye 19 % Hkk’k.k o ,df=r la?kVuk LFkkiu dj.ks] lapkj] okLrO; o /kank fdaok O;kikj dj.;kps Lokra«;- 

izR;sd O;Drhyk frP;k jk’Vªkps ukxfjdRo feGrs- R;k jk’Vªkfo’k;h vkiysi.kkph] vki.k loZ Hkkjrh; vkgksr gh 

Hkkouk tkx̀r gks.ks vko”;d vkgs- jk’Vªh; ,dkRerk gh ewG Hkkouk izR;sdkP;k eukr #t.ks xjtsps vkgs- R;kuqlkj 

f”k{k.k vlk;yk gos- Hkkjrh; f”k{k.k vk;ksxkus ¼dksBkjh vk;ksx 1964&66½ lkekftd o jk’Vªh; ,dkRerk f”k{k.kkrwu 

fuekZ.k dj.ks gs Lora= mn~fn’V vH;klØekr lekfo’V dj.;kph f”kQkjl dsysyh vkgs- 

jk’V ªh; ,dkRerk   

1- jk’Vªh; ,dkRerk Eg.kts jk’VªkP;k Hkfo’;koj fo”okl] mUur thouewY;s ti.;kph o drZO;kph Hkkouk] LoPN 

iz”kklu o ijLij ln~Hkko gks;-                  -------MkW- dksBkjh vk;ksx- 

2- jk’Vªh; ,dkRersph mHkkj.kh foVk] ekrh o gkrksMk ;kauh gksr ukgh- yksdkaP;k eukr rh vl.ks o dk;eLo#ih 

rh #t.ks egRRokps gks;-                       -----------MkW- jk/kkd`’.ku- 

3- ladqfpr] izknsf”kd] oxhZ; o i{kh; fgrkyk izk/kkU; u ns.;kP;k o`Rrhyk izsj.kk ns.kkjh euksHkwfedk r;kj dj.ks 

Eg.ktsp jk’Vªh; ,dkRerslkBh f”k{k.k gks;-         --------- MkW- laiw.kkZuan lferh- 

4- fofo/k izdkjP;k thouewY;kae/;s jk’VªkP;k oSf”k’VÓkauk o O;fDreRRokyk vxzLFkku ns.;kph vfHko`Rrh Eg.ktsp 

jk’Vªokn fdaok jk’Vªh;Ro gks;-              ---------- lkekftd”kkL= dks”k- 

jk’VªfufeZrhlkBh vko”;d ?kVd  

1- okaf”kd lekurk 

2- HkkSxksfyd lekurk- 

3- /kkfeZd lekurk- 

4- lkaLÑfrd lekurk- 

5- Hkkf’kd lekurk- 

6- jktdh; lekurk- 

7- Lokra«;] lerk o ca/kqRo- 

8- jk’Vªizse- 

9- laLÑrh- 

10- R;kx- 

11- vfLerk- 

jk’Vªh; ,dkRersph xjt@egRRo  

1- jk’Vªh;Rokph Hkkouk lrr tkxr̀ Bso.;klkBh- 

2- ladqfpr Hkkouk] oS;fDrd LokFkkZP;k R;kxklkBh- 

3- jk’Vªh;RokP;k Hkkousph #to.kwd dj.;klkBh- 

4- yksd”kkgh rRRokaP;k vaeyctko.khlkBh- 

5- Lokra«;] lerk o ca/kqRkk] U;k; ;kaps ikyu dj.;klkBh- 

6- ijLijkaP;k /kekZfo’k;h vknjHkko fuekZ.k dj.;klkBh- 
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7- uSlfxZd] ekuoh vkiRrhauk /kS;kZus lkeksjs tk.;klkBh- 

8- ns”kkyk ,dla?k o cy”kkyh cufo.;klkBh- 

9- jk’Vªkph vfLerk] izfr’Bk ti.;klkBh- 

10- O;Drh] lekt o jk’Vª ;kaP;kr ,dokD;rk #t.;klkBh- 

7-2-2 c- vkarjjk’Vªh; ,dkRerslkBh f”k{k.k & ladYiuk o xjt 

f”k{k.kkus “kkarrslkBh dk;Z dj.ks vko”;d vkgs- “kkarrsf”kok; lq[kh o laiUu lektthou “kD; ukgh ;kph 

tk.kho txkyk vkrk >kyh vkgs- ;krwup vkarjjk’Vªh;RokP;k ladYiuspk mn; >kyk- fo”okrhy loZ ekuotkr ,d 

vkgs- loZ ek.klkaph lq[knq%[ks] bPNk] vkdka{kk] xq.knks’k bR;knh Hkkouk leku vlrkr- v”kk ekuoke/khy fo”oca/kqRokph 

Hkkouk Eg.kts vkarjjk’Vªh; lkeaTkL;kph Hkkouk gks;- ,dk ns”kkus nqlÚ;k ns”kkdMs lgkuqHkwrhus ikg.ks Eg.kts 

vkarjjk’Vªh; lkeaTkL; gks;- fo”o gs ,d dqVwac vkgs gh dYiuk ekU; d#u fo”olektk”kh lek;kstu lk/k.ks 

Eg.ktsp oSf”od n`f’Vdksu gks;- 

f”k{k.kkP;k ek/;ekrwu jk’Vªh; ,dkRerk #tyh ikfgtsr- R;kpizek.ks vkiY;k ns”kkcjkscj orZekudkGkpk 

fopkj djrkuk nG.koG.k] ra=Kku] foKku] la”kks/ku bR;knh ckchapk fopkj d#u izR;sd ns”kkP;k fodklkph] 

izxrhph vksG[k fo|kF;kZauk d#u ns.ks dkGkph xjt vkgs- vkiY;k ns”kkcjkscj txkyk tksM.ks vko”;d vkgs- 

fo|kF;kZapk fo”kky n`f’Vdksu r;kj dj.ks vko”;d vkgs- 

fo”okpk vH;kl] varjkGkpk vH;kl dj.kkÚ;k ekuotkrhyk oS;fDrd] dkSVaqfcd] lkekftd thoukr lq[kkps 

o “kkarrsps thou gos vkgs- ijLijkae/;s n~os’k] dyg] ;qn~/k udks vkgs- v.kw”kDrhlkj[;k “kDrhapk fo/kk;d dk;kZlkBh 

okij d#u fo/oal VkGk;pk vkgs- ng”krokn laiowu “kkarrsps okrkoj.k r;kj djko;kps vkgs- ;klkBh 

vkarjjk’Vªh;Rokph Hkkouk tksikl.ks vko”;d vkgs- 

vkarjjk’Vªh;Ro  

1- O;Drh dsoG jkT;kph] ns”kkph uOgs rj laiw.kZ txkph lHkkln vlrs gh Hkkouk Eg.kts vkarjjk’Vªh;Ro gks;-  

Internationalism is a feeling that the individual is not only a member of this state but a member of 

the world.                            -------vkWfYeOgj xksYMfLeFk 

2- O;Drhps] ex R;kps jk’Vªh;Ro ok laLÑrh dks.krhgh vlks] fpfdRld o oLrwfu’B fujh{k.k o orZ.kwdhps 

ewY;ekiu dj.;kph {kerk Eg.kts vkarjjk’Vªh;RRokph tk.k gks;- International understanding is the ability 

to observe critically and objectively and appraise the conduct of men everywhere irrespective of the 

nationality or culture to which they may belong.                          ----------------MkW- ysfol osYVj  

3- jk’Vªkjk’Vªkrhy xSjlet] vKku o mPpuhpHkko u’V d#u izse] ca/kqrk] lgkuqHkwrh bR;knh Hkkoukapk fodkl 

dj.ks o R;klkBh fHkUUkfHkUu ikrGhoj ijLijlaca/k izLFkkfir dj.ks o ǹ< dj.ks vko”;d vkgs- ;kykp 

vkarjjk’Vªh; lkeaTkL; Eg.krkr- 

4- Lor%P;k jk’Vªkckgsj fopkj d#u loZp jk’Vªkacn~ny vknjkph] xq.kxzkgdkph Hkkouk Eg.kts vkarjjk’Vªh;Ro 

gks;- 

5- vkarjjk’Vªh; lkeatL;kps vf/k’Bku olq/kSodqVwacde~ gs vkgs- vkarjjk’Vªh;Ro Eg.kts oSf”od ukxfjdRo gks;- 

izR;sdkus nqlÚ;k ns”kkyk lgkuqHkwrhiwoZd letwu ?;k;yk gos- ;kykp vkarjjk’Vªh; lkeatL; Eg.krkr- 

vkarjjk’Vªh;Rokph xjt  

1- loZ ns”kkae/khy laLÑrh] yksdkaps vkpkjfopkj] jkg.kheku] pkyhfjrh] ijaijk] lkfgR;] oSf”k’VÓiw.kZ xks’Vh 

bR;knhaph vksG[k d#u ns.;klkBh- 

2- txkryk dks.krkgh ns”k Lo;aiw.kZ ulrks- R;kyk dks.kR;k uk dks.kR;k ckchalkBh brj ns”kkaph xjt ykxrs gs 

let.;klkBh- 
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3- fofo/k ns”kkrhy O;DrhO;Drhae/;s Hkk’kk] pkyhfjrh] os”kHkw’kk] [kk.ksfi.ks osxosxGs vlys rjh ek.kwl Eg.kwu eu] 

Hkkouk ;k ,dp vkgsr ;kph tk.kho d#u ns.;klkBh- 

4- tx gs ,d fo”kky dqVwac vlwu R;k dqVwackrhy vki.k ,d lnL; vkgksr gh Hkkouk #tfo.;klkBh- 

5- ekuork gk Js’B /keZ o R;klkBh brjkauk lgdk;Z o brjkaoj izse dj.ks gh lfg’.kw o`RRkh tksikl.;klkBh- 

6- txkr vlysY;k vusd ns”kkafo’k;h izse] R;kaph izxrh bR;knhfo’k;h toGhdrk fdaok vkiysi.kk izR;sd 

ekuoke/;s fuekZ.k gks.ks gs ewY; #tfo.;klkBh- 

7- ekuotkrhps dY;k.k gk eq[; gsrw lokZapk vlk;yk gok ;k n`f’VdksukP;k fodluklkBh- 

8- txkrhy fofo/k “kks/k] la”kks/kus] Hkk’kk] ra=Kku] f”k{k.k laLÑrh] nG.koG.k] lkfgR;] ØhMk ;kaps vknkuiznku 

gks.;klkBh- 

9- vkarjjk’Vªh; “kkarrk izLFkkfir dj.;klkBh- 

10- “kk”or@fpjathoh fodklklkBh- 

vkarjjk’Vªh; lkeatL;klkBh miØe@mik;;kstuk 

1- fofo/k tkxfrd fnu lktjs dj.ks- mnk- tkxfrd vkjksX; fnu] f”k{kd fnu--- 

2- vkarjjk’Vªh; ikrGhojhy fo’k;kaoj ppkZl=s] oknfookn] ifjlaokn] O;k[;kus bR;knhaps vk;kstu dj.ks- mnk- 

tkxfrd ng”krokn] vkfFkZd eanh--- 

3- izn”kZukaps vk;kstu dj.ks- mnk- fofo/k ns”kkarhy jk’VªfpUgs] frdhsVs----- 

4- tkxfrd fdrhZps fopkjoar] “kkL=K] la”kks/kd] lkfgfR;d] dykoar] ØhMkiVw bR;knh eguh; O;Drhapk ifjp; 

d#u ns.ks- 

5- vU; ns”kkrhy ukxfjd] f”k{kd] la”kks/kd] fo|kFkhZ] iz”kkld bR;knha”kh laokn lk/k.ks-   

                           अटळ     ,                                                           ,     ट    

                                                                                .                      
        ळ         अ   ट                  .                                      ट     , अ                     
  ट     .          उ          अ   ,                                                              
                       . 

    :                     .             अ  ,   ,          इ.                  अ   ,          

                  ,       ,      :            .                       ट         .                      

           उ                     .                                             .                  ट       , 

             .          ,            उ    , अ      अ                            अ                         
          अ      ळ                        .                                            अ       अ   ,        
                                                    .                                              ट           
                               .                         ; १९२४                                       

         ट                                                          .             ळ     .                    
   ट                     अ                      .                                     ट              .      
     उ   ट                                                               . 
              -               ळ                                                                           

   .                                           अ                                                 . अ          
          अ                                                                           .                 
                                      ट   ळ                                                                      
                              . 



5 
 

                                                                           .      -                   

  ळ                                                   .                                           ळ            

              अ   अ   . अ                                                ळ                               
     .                                 अ                 ,                                         

      ट               .   ळ                                 अ                            .             
           अ                                           ट                               ट                 ,    

                                                           .     , इ     ,       इ.                      
उ                                                             ,          उ                           

                 ,     ट                               .                                                 
             ट                                 .                    इ                                   अ   

                                         ट                               . 

                                                                 :                                     
                                  उ         .         ट                                               . 
      ,        ,    इ.                     अ                                      .                          

                                                                 .                            ळ       

          -   ,      -   -            -     -                    .                                उ    

               अ        .                                                     ,                      
                                                                    . अ    उ                         

                                        . 
  

7-2-3 d- jk’Vªh; o vkarjjk’Vªh; ,dkRerslkBh f”k{kd o f”k{kd izf”k{kdkaph Hkwfedk 

txke/;s dkgh ns”k fodflr rj dkgh ns”k fodlu”khy vkgsr- fodlu”khy ns”kkaiq<s vusd leL;k vkgsr- 

;k leL;kaps fujkdj.k dj.;klkBh fodflr ns”kkaph enr vkf.k ijLij lkeatL;kph vko”;drk vkgs- vkarjjk’Vªh; 

Lrjkoj ijLij lkeatL; fuekZ.k dj.;klkBh 1945 e/;s ;quksP;k varxZr ;qusLdksph LFkkiuk dj.;kr vkyh- 

;qn~/kkpk izkjaHk tj ek.klkP;k euke/;s gksrks rj “kkarrsP;k j{k.kkph] lk/kusph o Hkkousph fufeZrhgh ek.klkP;k 

eukrwup fuekZ.k gksÅ “kdrs- ekuokP;k Js’BRokdfjrk ekuorsps f”k{k.k vkf.k laLÑrhpk O;kidrsus izlkj >kyk 

ikfgts- fo”okr U;k; vkf.k “kkarrk izLFkkfir dj.;klkBh ekuorsps f”k{k.k fnys ikfgts- ijLij lgdk;kZP;k 

HkkousP;k vk/kkjs izR;sd ns”kkus gs dk;Z ikj ikMys ikfgts v”kh Hkwfedk f”k{k.kkph o Ik;kZ;kus f”k{kdkaph vlyh 

ikfgts- 

f”k{kd o f”k{kd izf”k{kdkaph xq.koSf”k’VÓs 

1- ekuorkoknh n`f’Vdksu- 

2- laosnu”khyrk- 

3- yksd”kkgh n`f’Vdksu- 

4- ekuoh ewY;kaph ti.kwd- 

5- fo”oO;kih n`f’Vdksu- 

6- ijLij lgdk;kZph Hkwfedk- 

7- jk’Vªh; o vkarjjk’Vªh; lkeatL;koj fo”okl o Jn~/kk- 

8- ln~lrfoosdcqn~/kh- 



6 
 

v/;kiu in~/krh  

1- ppkZ & xVppkZ] iFkdppkZ] ppkZl=] ifjlaokn bR;knh- 

2- tkxfrd lanHkZ vlysY;k fofo/k fo’k;kaojhy O;k[;kukaps vk;kstu-  

3- izdYi in~/krh- 

4- cqn~/kheaFku in~/krh- 

5- izokl in~/krh- 

6- eqDr laokn- 

Hkwfedk  

1- vU; ns”kkrhy egRRoiw.kZ “kks/k] la”kks/ku ;kckcrps Kku ns.;kph Hkwfedk- 

2- txkrhy loZ {ks=krhy [;kruke rTKkaPkk dk;Z ifjp; d#u ns.;kph Hkwfedk- 

3- ekuoh o uSlfxZd vkiRrhaP;kosGh yksdkauk enr] lgdk;Z dj.;kph eukso`Rrh fo|kF;kZae/;s #tfo.;kph 

Hkwfedk- 

4- txkrhy vU; ns”kkarhy laLÑrh] lkekftd thou bR;knhackcr fo|kF;kZae/;s vkLFkk fuekZ.k dj.;kph 

Hkwfedk- 

5- tkxfrd ?kMkeksMhaph tk.kho fuekZ.k gks.;klkBh orZekui=s] lanHkZ iqLrds] baVjusV ;klkj[;k ek/;ekapk 

mi;ksx dj.;kph Hkwfedk- 

6- tkxfrd lanHkZ vl.kkjs fnu] lkaLÑfrd dk;ZØe bR;knhaps vk;kstu dj.;kph Hkwfedk- 

7- jk’Vªh; o tkxfrd Lrjkoj vkarjjk’Vªh; lkeatL;klkBh dk;Zjr vl.kkÚ;k ;quk s] ;qusLdks] tkxfrd vkjksX; 

la?kVuk] tkxfrd cWad] jsMØkWl v”kk laLFkkapk ifjp; d#u ns.;kph Hkwfedk- 

7-2-4 M- tkxfrdhdj.k  

 tkxfrdhdj.k Eg.kts ^tkxfrd vFkZO;oLFkk vkfLrRokr vk.k.;klkBh loZ jk’Vªkaph ,dp cktkjisB fuekZ.k 

dj.ks* gks;-* 

tkxfrd cWadsps tkxfrdhdj.kklkBh gsrw &  

1- miHkksX; oLrwalg loZ oLrwaP;k vk;krhojhy fucZa/k jn~n dj.ks- 

2- vk;kr dj dehr deh ikrGhoj vk.k.ks- 

3- lkoZtfud {ks=krhy m|ksx/ka|kaps [kktxhdj.k dj.ks- 

4- HkkaMoy] oLrw] o ra=Kku ;kaP;k xfr”khyrsr ok< gks.;klkBh O;kikjkrhy vMFkGs nwj dj.ks-  

  tkxfrdhdj.k vkf.k f”k{k.k  

tkxfrdhdj.kkeqGs txkP;k HkkSxksfyd lhek fu[kGwu iMwu txkph ladYiuk ^tx [ksMs* v”kh okVpky djhr 

vkgs- mnkjhdj.k] [kktxhdj.k] ik”pkrhdj.k] vk/kqfudhdj.k] tkxfrdhdj.k v”kk /kksj.kkrwu Li/kkZRed tkxfrd 

cktkjisBsr izpaM >si ?ksryh vkgs- fodflr o fodlu”khy ns”k tkxfrdhdj.kkP;k djkjkr vlY;keqGs loZp tx 

;k {ks=kr mrjr vkgs- 

tkxfrdhdj.kkph izfØ;k dsoG vkfFkZd {ks=kiqjrh e;kZfnr ulwu lkaLÑfrd] foKku] ra=Kku] vodk”k] 

la”kks/ku ;k {ks=kacjkscj f”k{k.k{ks=kojgh tkxfrdhdj.kkpk izHkko o ifj.kke >kyk vkgs- Hkkjrkus xWV djkjkoj lgh 

dsY;keqGs O;kikj] m|ksx/kans] oS|dh;] vfHk;kaf=dh] “ksrh] lkekftd thou vkf.k f”k{k.k ;k {ks=kaoj tkxfrdhdj.kkpk 

izHkko iMyk vkgs-  
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tkxfrdhdj.k 

lu 1990 P;k njE;ku Hkkjrkph vFkZO;oLFkk dksyeMyh gksrh- tkxfrd cWad vkf.k vk arjjk’Vªh; uk.ksfu/kh ;kaP;k 

f”kQkj”khuqlkj tkxfrdhdj.kkPks /kksj.k Hkkjrkus tqyS 1991 iklwu Lohdkjys- HkkjrkP;k vFkZO;oLFksyk xrh ;keqGs 

feG.;kl enr >kyh- ;kykp uohu vkfFkZd /kksj.k vls EgVys tkrs- ;kpkp Hkkx Eg.kwu ^xWV*ps #ikarj 1 tkusokjh 

1995 e/;s tkxfrd O;kikj la?kVuse/;s >kys- Hkkjr tkxfrd O;kikj la?kVuspk lHkkln vkgs- tkxfrdhdj.k vkf.k 

mnkjhdj.kkpk Lohdkj dj.;kf”kok; txkkyk Ik;kZ; jkfgysyk ukgh- 

vktP;k f”k{k.kkyk dsoG inohiqjrk e;kZfnr vFkZ jkfgysyk ukgh- rj f”k{k.k thoukfHkeq[k vkf.k xq.koRrkiw.kZ vlys 

ikfgts- tkxfrdhdj.kkeqGs vusd vkOgkukRed iz”u vkiY;k f”k{k.kO;oLFksleksj fuekZ.k >kys vkgsr- 

 

xq.koRrk  

1- xq.koRRkk gh xzkgdkP;k n`’Vhoj voyacwu vlrs- xzkgdkaps ts lek/kku gksrs rh xq.koRRkk gks;- 

2- xq.koRRkk gh izfØ;k o fu’irh ;k nksUghackcr vlrs- 

3- vfOnrh; gs xq.koRRksps egRRokps oSf”k’VÓ vkgs- 

  

tkxfrdhdj.k vkf.k Hkkjrh; f”k{k.k  

 xWV vkf.k ¼WTO½ tkxfrd O;kikj la?kVuk ;kaP;k djkjkuqlkj f”k{k.k vk arjjk’V ªh; ikrGhoj [kqys >kys vkgs- 

txHkjkrhy vusd ns”kkauk vkiyh fo|kihBs vkf.k “kS{kf.kd laLFkk Hkkjrkr lq: dj.ks lqyHk >kys vkgs- Hkkjrhs; 

f”k{k.kke/;s mRre xq.koRrk] ntsZnkj f”k{k.k o thouksi;ksxh f”k{k.k ;kapk lkrR;iw.kZ ikBiqjkok vko”;d vkgs- 

  

tkxfrdhdj.k Hkkjrh; f”k{k.kkph fn”kk 

1- fo|kF;kZaps lek/kku-  

2- vH;klØekr Ckny-  

3- xq.koRrsph geh ns.kkjs f”k{k.k-  

4- mPp f”k{k.kkps vk/kqfudhdj.k-  

5- v/;kidkaph Hkwfedk- 

6- vk/kqfud ek/;ekapk okij- 

7- dkS”kY;koj vk/kkjhr f”k{k.k- 

 

f”k{k.kkP;k tkxfrdhdj.kkrhy vMFkGs 

1- lax.kd fuj{kjrk-  

2- Hkkjrh; ewY;kaph tk.k-  

3- [kfpZd f”k{k.k-  

4- laizs’k.k ek/;ekaph fo”oklkgZrk- 

 

Tkkxfrdhdj.k 

1- Tkkxfrdhdj.k Eg.kts ns”kkP;k jktdh; lhesckgsj vfFkZd O;ogkjkapk foLrkj dj.ks gks;- 

2- tkxfrdhdj.k Eg.kts ns”kkps ijkoyafcRo deh d#u deh d#u LokoyacuklkBh ijLijkoyacu ok<fo.ks 

gks;- 

3- tkxfrdhdj.k Eg.kts loZp jk’Vªkaph ,dp cktkjisB fuekZ.k dj.ks-  

Tkkxfrdhdj.kkpk izHkko@ifj.kke 

1- ekfgrh vkf.k Kkukpk ve;kZn osxkus okij o QSyko- 
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2- oLrwfu’B okLrokps vkHkklhdj.k ekfgrhps Digitsiisation >kys- 

3- f”k{k.k vkf.k tkxfrd nG.koG.kklkBh b axzth Hkk’kspk vko”;d tkxfrd lk/ku Eg.kwu izlkj- 

4- oSf”od o cgqlkaLÑfrd f”k{k.kkP;k dYiukapk izlkj- 

5- vWXyk]s vesfjdu laLd`rh vkf.k “kS{kf.kd rRRok apk vU; laLÑrhe/;s izlkj-  

6- ikSokZR; laLÑrhph vlerksy o`n~/kh- 

 

tkxfrdhdj.kkps Qk;ns 

1- Li/kZkRedrk-  

2- xzkgdkyk vusd la/kh- 

3- ns”kh cktkjisB loZ mRikndkalkBh miYkC/k-  

4- f”k{kd] fo|kFkhZ ;kauk la/kh-  

5- xq.koRrk ok< o dk;Z{kerk ok<-  

6- mRiknu vko”;drsuqlkj gksrs- 

7- lkrR;kus xq.koRrk lq/kkj.ks gh Li/kkZRedrsph vV- 

8- fo”ks’khdj.kkyk egRRo-  

9- izR;sd ns”kkyk mRiknukps Qk;ns- 

10- tkxfrdhdj.kkeqGs txkyk oSf”od [ksMÓkps Lo:Ik izkIr-  

11- uohu ra=Kku o lapkj ;keqGs vusd la/kh- 

10- mPp izrhph lsok deh [kpkZr miyC/k-  

 

tkxfrdhdj.kkeqGs ljdkjP;k “kS{kf.kd /kksj.kkae/;s >kysys Ckny 

1- izkFkfed f”k{k.kkyk izk/kkU; ns.;kP;k Hkwfedsrwu mPp f”k{k.kkojhy [kpZ deh dj.;kpk iz;Ru- Ik;kZ;kus 

[kktxhdj.kkyk la/kh- 

2- rGkxkGkrY;kauk f”k{k.k ns.;kP;k ?kVukRed tCkknkjhrwu dk<rk ik; ?ks.;klkBh ?kVuk nq:Lrh >kyh- mnk- 93 

oh ?kVuknq:Lrh-  

3- DPEP P;k ;kstusrwu iq<s vkysyh cgqLrjh; ;kstuk- pkj rs ikp oxkZP;k izkFkfed “kkGse/;s nksu vFkok rhu 

f”k{kdka,soth ,dkp f”k{kd dlk mRre f”kdow “kdrks ;kckcrps izf”k{k.k- 

4- “kkGkae/;s fjDr tkaxkoj da=kVh in~/krhus Hkjrh-  

5- NCERT P;k f”k{k.k /kksj.kkr ¼2002½ izkFkfed “kkGkauk Ik;kZ; lqpforkuk i=kn~okjs f”k{k.kkph f”kQkjl- 

  

tkxfrdhdj.kkpk f”k{k.kkojhy ifj.kke 

1- f”k{k.kkP;k ewG mn ~n s”kkaps xkaHkh;Z o egRRo deh gks.ks- 

2- f”k{k.kkph NksVÓk NksVÓk dII;kar cafnLr v”kh foHkkx.kh gksrs- 

3- tkxfrd vFkZO;oLFksP;k gkrkrY;k lRRksP;k dsanzhdj.kkeqGs lkekftd] lkaLÑfrd fofo/krk lair tk.ks- 

4- fo’ke “kS{kf.kd O;oLFkseqGs oafprkauk f”k{k.kkP;k la/khiklwu nwj Bsoys tk.ks- 

 

7-3 lkjka”k 

Hkkjrke/;s /keZ] Hkk’kk] izkar] os”k ;kn`’Vhus fofo/krk vlyh rjh R;k fofo/krsrwu ,drk fuekZ.k djko;kl 

ikfgts- ekuokekuokacn~ny izse ek.klkaP;k eukr fuekZa.k d#u ek.klkaph eus lq/kkj.;kps dk;Z f”k{k.kkps vkgs- fofo/k 

ewY;kaph #to.kwd f”k{k.kkus >kyh ikfgtsr- 
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  fo”okpk vH;kl] varjkGkpk vH;kl dj.kkÚ;k ekuotkrhyk oS;fDrd] dkSVa qfcd] lkekftd thoukr lq[kkps 

o “kkarrsps thou gos vkgs- ijLijkae/;s n~os’k] dyg] ;qn~/k udks vkgs- v.kw”kDrhlkj[;k “kDrhapk fo/kk;d dk;kZlkBh 

okij d#u fo/oal VkGk;pk vkgs- ng”krokn laiowu “kkarrsps okrkoj.k r;kj djko;kps vkgs- ;klkBh 

vkarjjk’Vªh;Rokph Hkkouk tksikl.ks vko”;d vkgs- 

ekuokP;k Js’BRokdfjrk ekuorsps f”k{k.k vkf.k laLÑrhpk O;kidrsus izlkj >kyk ikfgts- fo”okr U;k; 

vkf.k “kkarrk izLFkkfir dj.;klkBh ekuorsps f”k{k.k fnys ikfgts- ijLij lgdk;kZP;k HkkousP;k vk/kkjs izR;sd ns”kkus 

gs dk;Z ikj ikMys ikfgts v”kh Hkwfedk f”k{k.kkph o Ik;kZ;kus f”k{kdkaph vlyh ikfgts- 

tkxfrdhdj.kkph izfØ;k dsoG vkfFkZd {ks=kiqjrh e;kZfnr ulwu lkaLÑfrd] foKku] ra=Kku] vodk”k] 

la”kks/ku ;k {ks=kacjkscj f”k{k.k{ks=kojgh tkxfrdhdj.kkpk izHkko o ifj.kke >kyk vkgs- Hkkjrkus xWV djkjkoj lgh 

dsY;keqGs O;kikj] m|ksx/kans] oS|dh;] vfHk;kaf=dh] “ksrh] lkekftd thou vkf.k f”k{k.k ;k {ks=kaoj tkxfrdhdj.kkpk 

izHkko iMyk vkgs-  

7-4 LOkk/;k; % 

1- jk’Vªh; ,dkRerk Eg.kts dk; \ 

2- jk’VªfufeZrhlkBh vko”;d ?kVd dks.krs \ 

3- jk’Vªh; ,dkRersph xjt Li’V djk- 

4- jk’Vªh; ,dkRerk #t.;klkBh mik;;kstuk lqpok- 

5- vkarjjk’Vªh; lkeaTkL; Eg.kts dk; \ 

6- vkarjjk’Vªh; lkeaTkL;kph vko”;drk Li’V djk- 

7- vkarjjk’Vªh; lkeaTkL;klkBh dks.krs miØe vk;ksftr djky \ 

8- jk’Vªh; o vkarjjk’Vªh; ,dkRerslkBh f”k{kd o f”k{kd izf”k{kdkaph Hkwfedk Li’V djk- 

9- f”k{kd o f”k{kd izf”k{kdkaph xq.koSf”k’VÓs dks.krh vlkohr \ 

10- tkxfrdhdj.kkph ladYiuk Li’V djk-  

11-  tkxfrdhdj.k Eg.kts dk; \ 

12- tkxfrdhdj.kkps egRRo fo”kn djk- 

13- tkxfrdhdj.kkps dks.krs ifj.kke fnlwu ;srkr \  

 

7-5 lanHkZ 

1- izk- vkj~- vkj~- ekus] Ikzk- Ogh- vkj~- ikydj- ledkyhu Hkkjr vkf.k f”k{k.k-  

2- MkW- yrk ikVhy] MkW- Hkkjrh lkdsdj- Kku vkf.k vH;klØe- 

3- MkW- “kSytk HkaxkGs- ledkyhu Hkkjr vkf.k f”k{k.k- 

4- MkW- rkidhj nRrk=;] MkW- rkidhj fueZyk] 2008- f”k{k.kkps rkfRRod vf/k’Bku] uwru izdk”ku iq.ks- 

5- MkW- djanhdj lqjs”k] MkW- djanhdj ehuk] 2010] mn;ksUeq[k Hkkjrh; lektkrhy f”k{k.k] QMds izdk”ku 

dksYgkiwj- 

6- izk- ?kksjeksMs ;q- ;-] “kS{kf.kd iz”kklu o O;oLFkkiu] fo|k izdk”ku iq.ks- 

7- nquk[ks v- jk-] 2009] izxr “kS{kf.kd rRRoKku] fuR; uwru izdk”ku iq.ks- 

8- ikjluhl u- jk-] 1998] f”k{k.kkph rkfRRod o lekt”kkL=h; Hkwfedk] uwru izdk”ku iq.ks- 

9- MkW- Hkkslys jek] Mks.ks mTToyk] f”k{k.kkrhy cnyrs fopkjizokg] QMds izdk”ku dksYgkiwj- 

10- dqaMys e- ck-] 1998] “kS{kf.kd rRRoKku o “ks{kf.kd lekt”kkL=] Jh fo|k izdk”ku iq.ks- 
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?kVd Øekad & 8 

oS;fDrd fodklklkBh f”k{k.k 

vuqØef.kdk 

8-0 mn~fn’Vs 

8-1 izkLrkfod 

8-2 fo’k; foospu 

  8-2-1 v- “kk”or fodklklkBh f”k{k.k] czqVyWaM dfe”ku 1987 vkf.k ;qusLdks 

8-2-2 c- “kk”or fodklkPkh /;s;s vkf.k f”k{k.kkph Hkwfedk 

8-2-3 d- thoudkS”kY;kaP;k fodklklkBh f”k{k.k 

8-2-4 M- loZlekosf”kr f”k{k.k@loZleko”skd f”k{k.k 

8-3 lkjka”k 

8-4 Lok/;k; 

8-5 lanHkZ 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

8-0 mn~fn’Vs 

 vki.k ;k ?kVdkrwu “kk”or fodklklkBh f”k{k.k] czqVyWaM dfe”ku 1987 vkf.k ;qusLdks] “kk”or fodklkPkh 

/;s;s vkf.k f”k{k.kkph Hkwfedk] thoudkS”kY;kaP;k fodklklkBh f”k{k.k vkf.k loZlekosf”kr f”k{k.k@loZleko”skd 

f”k{k.k ;k ckch vH;kl.kkj vkgksr- 

 ;k ?kVdkrwu vki.kkl &  

1- “kk”or fodklklkBh f”k{k.kkph xjt lkaxrk ;sbZy- 

2- czqVyWaM dfe”ku 1987 vkf.k ;qusLdksph Hkwfedk lkaxrk ;sbZy- 

3- “kk”or fodklkPkh /;s;s vkf.k f”k{k.kkph Hkwfedk lkaxrk ;sbZy- 

4- thoudkS”kY;kaP;k fodklklkBh f”k{k.kkph xjt lkaxrk ;sbZy- 

5- loZlekosf”kr f”k{k.k@loZleko”skd f”k{k.kkph ladYiuk o xjt lkaxrk ;sbZy-  

 

8-1 izkLrkfod 

T;kizek.ks ekuokyk lkaLÑfrd fofo/krk egRRokph vkgs] R;kizek.ks fulxkZyk tSofofo/krk vko”;d vkgs gs 

fodklkps ewG vkgs- lkaLÑfrd fofo/krk gk fpjaru fodklkrhy ewG ?kVd vkgs-“kk”or fodkl Eg.kts geh ns.kkjk] 

d/khgh u Fkkac.kkjk fodkl loZ lthokaps dY;k.k “kk”or fodklke/;s vfHkizsr vkgs- f”k{k.k o izR;{k thoukrhy 

vuqHko ;kaP;k ijLilaca/kkaph n[ky ?ksÅu jk’Vªh; vH;klØe vkjk[kMk 2005 e/;s cnyR;k dkGkuqlkj Hkkjrh; 

f”k{k.k in~/krhe/;s djkO;k ykx.kkÚ;k laHkkO; cnykaoj Hkj ns.;kr vkyk vkgs- thoukrhy vkOgkukuk lkeksjs 

tk.;klkBh dkylkis{k o le;lkis{k ewyHkwr thoudkS”kY;s fodflr d#u rh thoukrhy lanHkkZa”kh fuxMhr 

Bso.;klkBh egkjk’Vªke/;s lu 2009 iklwu izkFkfed vkf.k ek/;fed f”k{k.kkP;k vH;klØekr ngk thoudkS”kY;kapk 

lekos”k dj.;kr vkyk vkgs- 

8-2-1 v- “kk”or fodklklkBh f”k{k.k] czqVyWaM dfe”ku 1987 vkf.k ;qusLdks 

1- “kk”or fodklkph ladYiuk  

“kk”or fodkl Eg.kts geh ns.kkjk] d/khgh u Fkkac.kkjk fodkl loZ lthokaps dY;k.k “kk”or 

fodklke/;s vfHkizsr vkgs- “kk”or fodkl Eg.kts Lor%lkBh] vkiY;k eqykalkBh o R;kaP;k eqykalkBh dkGth 

?ks.ks vkf.k vki.k xsY;kuarj mRre tkxk BsÅu tk.ks-  

mailto:
mailto:
mailto:
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lu 1972 e/;s LVkWdgkse ifj’knse/;s ekuo Ik;kZoj.kkoj (Human Environment) ppkZ djrkuk “kk”or 

fodklkph ladYiuk o xjt ekaMyh- iq<s lu 1987 P;k i;kZoj.k o fodkl tkxfrd vk;ksx (World Commission 

of Environment Development) Eg.ktsp cqzaVyWaM vk;ksxkus “kk”or fodklkph ladYiuk mpywu /kjyh- lu 1992 

e/;s (United Nations Conference on Environment and Development - UNCED) tkxfrd ikrGhoj fpjaru 

fodklkP;k ladYiusyk ekU;rk feGkyh- lu 2002 e/;s tksgkUlcxZ ;sFkhy tkxfrd fpjaru fodkl ifj’knse/;s    

1- vkfFkZd fodkl 2- lkekftd fodkl o 3- Ik;kZoj.kkps lao/kZu gh f=lw=h ekaMyh-  

→ “kk”or@fpjaru@fpjathoh@fVdkÅ@fpjLFkk;h@lqjf{kr fodkl (Sustainable Development) 

→ Sustain – to help up, vk/kkj ns.ks] mpywu /kj.ks] fVdfo.ks- 

→ Sustainaable - “kk”or] nh?kZdkG fVd.kkjk] fpjdky fVd.kkjk] geh ns.kkjk fodkl] d/khgh u Fkkac.kkjk fodkl] 

loZ lthokaps dY;k.k dj.kkjk fodkl- 

1- orZekudkGkrhy fodklkP;k xjtk iw.kZ djrkuk Hkkoh fi<hP;k fodklkP;k {kerka”kh rMtksM u dj.ks Eg.kts 

“kk”or fodkl gks;- 

2- T;kizek.ks ekuokyk lkaLÑfrd fofo/krk egRRokph vkgs] R;kizek.ks fulxkZyk tSofofo/krk vko”;d vkgs gs 

fodklkps ewG vkgs- lkaLÑfrd fofo/krk gk fpjaru fodklkrhy ewG ?kVd vkgs- 

3- Lor%lkBh] vkiY;k eqykalkBh o R;kaP;k eqykalkBh dkGth ?ks.ks- vki.k xsY;kuarj mRre tkxk BsÅu tk.ks 

Eg.kts “kk”or fodkl- 

4- uSlfxZd Ik;kZoj.kkps larqyu nh?kZdkG fVdowu Bso.;klkBh vkf.k ekuoh thoukpk Lrj mapko.;klkBh 

fulxkZr vuqdwy cny dj.ks Eg.kts “kk”or fodkl gks;- 

5- “kk”or fodkl Eg.kts d/khgh u Fkkac.kkjk fodkl- 

“kk”or fodklkph xjt  

1- Ekkuoh vkfLrRo fVdfo.ks gh dkGkph xjt cuyh vkgs- 

2- i;kZoj.k vkfLrRoklkBh “kk”or fodkl vko”;d vkgs- 

3- larqfyr fodkl vko”;d vkgs- 

4- lokZaP;k xjtk Hkkx.;kr lekurk ;koh] ekuoh gDdkaph ti.kwd Ogkoh] “kkarrk o lqjf{krrk vko”;d vkgs- 

5- uSlfxZd lk/kulaiRrhpk lq;ksX; okij vko”;d vkgs- 

6- jk’Vª o lektfodklklkBh “kk”or fodkl vko”;d vkgs- 

7- Hkkoh fi<hP;k laj{k.kklkBh o fodklklkBh “kk”or fodkl xjtspk vkgs-  

2- czqVYkWaM vk;ksx@tkxfrd i;kZoj.k o fodkl vk;ksx  (World Commission of Environment 

Development -WECD)  

fe”ku & fpjaru fodklklkBh txkrhy loZ ns”kkauk ,df=r vk.k.ks-   

lu 1972 e/;s LVkWdgkse ;sFks ^ekuoh Ik;kZoj.k* ;k fo’k;koj ifj’kn >kyh- lu 1980 e/;s fulxkZP;k 

lao/kZuklkBh vkarjjk’Vªh; ;qfu;u r;kj >kyh- fMlsacj 1983 e/;s la;qDr jk’Vªkps ekth lsØsVjh tujy tOghFkj i>Z 

lhyj ;kauh xzks gjse czqVyWaM  (Gro Harlem Brutland) ;kaph vk;ksxkps v/;{k Eg.kwu fuoM dsyh- mik/;{k Eg.kwu 

eUlwj [kyhn ;kaph fuoM >kyh- ;k vk;ksxkph lnL;la[;k 21 brdh gksrh- gs lnL; fofo/k {ks=krhy gksrs- gk 

vk;ksx lu 1987 e/;s vkfLrRokr vkyk- ;k vk;ksxkus ^vkiys lkekU; Hkfo’;* (Our Common Future) gk vgoky 

izfln~/k dsyk- ;k vgokykykp ^czqaVyWaM vk;ksx* vls Eg.krkr-  

fpjaru fodklkph mn~fn’Vs  

1- yksdla[;k fu;a=.k mn~fn’V lk/; dj.ks- 

2- fodlu”khy jk’Vkrhy xfjch] vlekurk vkf.k dtZcktkjhi.kk deh dj.ks- 
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3- “kk”or “ksrh fodflr dj.ks- 

4- oU; uSlfxZdrk o tuqdh; vuqoaf”kd fofo/krk ;kaps laj{k.k dj.ks- 

5- lkxjh vkf.k fdukÚ;kojhy lalk/kukaps laj{k.k dj.ks- 

6- xksMÓk ik.;kP;k xq.koRrsps laj{k.k dj.ks vkf.k ik.;kph ifj.kkedkjd dk;Z{kerk ok<fo.ks- 

7- mtZsph dk;Z{kerk ok<fo.ks- 

8- iqufuZfeZrh mtkZ lalk/kus fodflr dj.ks- 

9- gok iznw’kds o gfjrx`g ok;w fu;a=.k dj.ks-  

10- okrkoj.kkrhy vks>ksu ok;wps laj{k.k dj.ks-  

11- Vkdkow inkFkkZaph dehr fufeZrh dj.ks- 

12- Yk’djkojhy [kpZ deh d#u rks fu/kh “kk”or fodklklkBh okij.ks- 

czqVyWaM vk;ksxkuqlkj f”k{k.kkps vk/kkjLraHk 

1- vkfFkZd o`n~/kh- 

2- Ik;kZoj.k laj{k.k 

3- Lkekftd lekurk- 

3- ;qusLdks 

nqlÚ;k egk;qn~/kkuarj 24 vkWDVkscj 1945 jksth txkr “kkarrk izLFkkfir dj.;klkBh la;qDr jk’Vªla?kVusph 

(United Nations Organization – UNO) LFkkiuk dj.;kr vkyh- ;qukasps eq[; dk;kZy; vesfjdsrhy U;q;kdZ ;sFks 

vkgs- Hkkjr fnukad 30 vkWDVkscj 1945 jksth ;qukspk lnL; >kyk- 

;qusLdks gh ;quksph mi”kk[kk vkgs- f”k{k.k] “kkL= o laLÑrhP;k enrhus o ,desdkaP;k lgdk;kZus tkxfrd “kkarrk 

izLFkkfir dj.;kP;k mn~ns”kkus fnukad 16 uksOgsacj 1945 e/;s ;qusLdksph (United Nations Educational Scientific 

and Cultural  Organization – UNESCO) LFkkiuk dj.;kr vkyh- ;qusLdksps eq[; dk;kZy; iWfjl ¼ÝkUl½ ;sFks 

vkgs- 

 
The Bureau of Strategic Planning (BSP) is the central focal point of UNESCO for all strategic, 

programmatic and budgeting issues, as well as for cooperation with extrabudgetary funding sources and 

public-private partnerships (PPPs), and it provides advice to the Director-General on all these matters. 

Specific responsibilities of the Bureau of Strategic Planning (BSP) include: 
 preparation and monitoring of the UNESCO Medium-Term Strategy and the biennial Programme and 

Budget of the Organization in line with the principles of results-based planning and programming; 

 implementation of the principles of the results-based management and the risk management approaches; 
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 monitoring of the implementation of the approved programme and its work plans through regular reviews 

to assess progress towards the expected results, and report thereon periodically to the governing bodies in 

the context of the statutory reports; 

 leading and coordination of UNESCO’s participation in and contribution to United Nations system inter-

agency activities, in particular concerning global programme issues, and those aiming to enhance system-

wide coherence, globally, regionally and at the country levels; 

 integration of a future-oriented approach and foresight in all the fields of competence of the Organization; 

identify, together with the programme sectors, emerging trends and challenges in the Organization’s fields 

of competences; and undertake future-oriented activities together with the Programme Sectors; 

 monitoring the implementation of the programme activities related to the two global priorities of the 

Organization, Gender Equality and Africa 

 promotion of South-South and North-South-South cooperation; support to the least developed countries 

(LDCs); the small island developing states (SIDS); the most vulnerable segments of society; indigenous 

peoples; countries in post-conflict and post-disaster situations and to countries in transition as well as 

middle-income countries; 

 coordination and backstopping for the intersectoral platforms; 

 leading the intersectoral and interdisciplinary programme of action for a culture of peace and non-violence; 

 monitoring the implementation of the integrated comprehensive strategy for category 2 institutes and 

centres; 

 management of the System of Information on Strategies, Tasks and the Evaluation of Results (SISTER) 

and provisions of capacity training programmes for staff and permanent delegations. 

 

 
 

;qusLdksph egRRokph dk;Zs@mn~fn’Vs  

1- “kk”or fodklkps /;s; lk/; dj.;klkBh i`Fohojhy lkekftd o i;kZoj.kh; xaHkhj leL;kaps ijh{k.k dj.ks- 

2- xaHkhj leL;kaps fujkdj.k dj.;klkBh O;kogkfjd mik;;kstuk lqpfo.ks- 

3- uSlfxZd lk/kulaiRRkhpk okij o dkGth ?ks.ks o Hkkoh fi<ÓkalkBh uSlfxZd lk/kulaiRrhpk Bsok tru 

dj.;klkBh mik;;kstuk dj.ks- 

4- tkxfrd Lrjkoj Ik;kZoj.k f”k{k.k o Ik;kZoj.k lao/kZuklkBh miØe gkrh ?ks.ks- 

5- Ik;kZoj.kklanHkkZr vlysY;k vkOgkukauk rksaM ns.;klkBh Ñrh dk;ZØe gkrh ?ks.ks- 

6- vkarjjk’Vªh; Lrjkoj “kk”or fodklkP;k f”k{k.kklkBh cny dj.;kl izksRlkgu ns.ks- 

7- “kk”or fodklkP;k lu 2005 rs 2014 ;k “kk”or fodklklkBhP;k f”k{k.kkps n”kdkP;k vaeyctko.khph 

iMrkG.kh dj.ks- 

8- f”k{k.kklkBh] “kk”or fodklklkBh ppkZl=s] ifj’knk o Ñrh dk;ZØe tkxfrd ikrGhoj gkrh ?ks.ks-  
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8-2-2 c- “kk”or fodklkPkh /;s;s vkf.k f”k{k.kkph Hkwfedk 

“kk”or fodklkP;k fofo/k ifjferh 

1- HkkSfrd fodkl 

2- vkfFkZd fodkl 

3- uSfrd fodkl 

4- yksdla[;k fodkl 

5- jktdh; fodkl 

6- lkekftd fodkl 

7- lkaLÑfrd fodkl 

8- vkarjjk’Vªh; /kksj.k 

9- i;kZoj.k 

10- Lo;alsoh laLFkk 

  “kk”or fodklkP;k f”k{k.kkph vaxs 

        fyax leHkko 

        f”kdfo.;kis{kk f”kd.;koj Hkj 

        lkaLÑfrd f”k{k.k 

        vktUe f”k{k.k 

           ewY;f”k{k.k  

           ikyd f”k{k.k 

           cgqmn~ns”kh; f”k{k.k 

           xq.koRrkiw.kZ f”k{k.k  

            lewglaidZ lk/kus  

           laizs’k.k o ekfgrh ra=Kku  

           tkxfrd fopkj o LFkkfud d`rh  

            Hkfo’;dkyhu fopkj  

“kk”or fodklklkBh f”k{k.kkph Hkwfedk  

1- “kk”or fodklkrwu fo|kF;kZae/;s vkRecy] vkRefo”okl o Lokoyach cufork ;srs- 

2- “kk”or fodklkeqGs fodklkr lokZaxkapk fopkj dsyk tkrks vkf.k lerk izLFkkfir gks.;kl enr gksrs- 

3- “kk”or fodkl gh fpjaru fodklkph fn”kk ns.kkjs ra= vkgs- 

4- LokFkZfujis{k n`’Vh izkIr gks.;klkBh Lo;aÑrhyk izk/kkU; fnys tkrs- 

5- O;Drhyk lR; gs vifjorZuh; vkgs ;kph [kÚ;k vFkkZus tk.kho gksrs- 

6- “kk”or fodkl gk lR; o “kk”or ewY;kaoj mHkk jkgrks- 

7- “kk”or fodkl LFky dky o O;DrhijRos fVdwu jkgrks- 

8- “kk”or fodklkrwu O;Drhe/; s deZ dj.;kph Hkwfedk r;kj gksrs- rlsp brjkaP;k fgrkpk fopkj gksrks- 

“kk 

 

“o 

 

Rk 

 

fo 

 

dk 

 

l 
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8-2-3 d- thoudkS”kY;kaP;k fodklklkBh f”k{k.k 

;qusLdksus Ýsap f”k{k.krTK MkW- tsdc MsykWj ;kaPkk International Commission on Education for Twenty 

First Century gk vgoky lu 1996 e/;s lknj >kyk- R;kuqlkj ,dfolkO;k “krdkrhy fo|kF;kZus f”k{k.kkP;k pkj 

LraHkkauh ifjiw.kZ vlys ikfgtsr vls izfriknu dsys- 

f”k{k.kkps pkj LraHk 

1- KkuizkIrhlkBh f”k{k.k & Learing to know. 

2- ÑrhlkBh f”k{k.k &     Learing to do. 

3- vkfLrRoklkBh f”k{k.k & Learing to be- 

4- lgthouklkBh f”k{k.k & Learing to live together.  

Kkukpk] ekfgrhpk] vis{kkapk o yksdla[;spk izLQksV >kysY;k ,dfolkO;k “krdkrhy fo|kF;kZauk Kku feGfo.ks] 

Kkukps mi;kstu dj.ks] Lor%P;k {kerk vksG[k.ks] ,dksI;kus jkg.ks ;k ckch vR;ar egRRokP;k vkf.k xjtsP;k vkgsr- 

tkxfrd vkjksX; la?kVusus lu 1997 e/;s thoudkS”kY;s ekaMyh-  

f”k{k.k o izR;{k thoukrhy vuqHko ;kaP;k ijLilaca/kkaph n[ky ?ksÅu jk’Vªh; vH;klØe vkjk[kMk 2005 e/;s 

cnyR;k dkGkuqlkj Hkkjrh; f”k{k.k in~/krhe/;s djkO;k ykx.kkÚ;k laHkkO; cnykaoj Hkj ns.;kr vkyk vkgs- 

thoukrhy vkOgkukuk lkeksjs tk.;klkBh dkylkis{k o le;lkis{k ewyHkwr thoudkS”kY;s fodflr d#u rh 

thoukrhy lanHkkZa”kh fuxMhr Bso.;klkBh egkjk’Vªke/;s lu 2009 iklwu izkFkfed vkf.k ek/;fed f”k{k.kkP;k 

vH;klØekr ngk thoudkS”kY;kapk lekos”k dj.;kr vkyk vkgs- 

thoudkS”kY;s  

1- O;Drhyk nSuafnu thoukrhy xjtk vkf.k vkOgkus ;kauk ifj.kkedkjdi.ks lkeksjs tk.;klkBh vko”;d 

vlysY;k ldkjkRed vkf.k lek;ksftr orZuklkBh ykx.kkÚ;k {kerk Eg.kts ^thoudkS”kY;s* gksr-                                    

------------- tkxfrd vkjksX; la?kVuk 

2- thoudkS”kY;s Eg.kts Kku] n`f’Vdksu vkf.k dkS”kY;s ;k frUgh ckchaps larqyu gks.;klkBh vkjsf[kr dsysyk 

orZucny fdaok orZufodkl Eg.kts ^thoudkS”kY;kaps f”k{k.k* gks;-     ----- ;qfulsQ 

3- O;DrhP;k nSuafnu thoukr fuekZ.k gks.kkÚ;k leL;k o xjtkauk lkeksjs tk.;klkBh  O;Drhus Lor%P;k orZukr 

LohdkjkRed rlsp ldkjkRed cny ?kMowu vk.k.;kph {kerk Eg.kts ^thoudkS”kY;s* gksr-              

thoudkS”kY;s 

1- fo|kF;kZae/;s ^LOk* ph tk.kho fuekZ.k dj.ks- (Self Awareness) 

2- lekuqHkwrh fodflr dj.ks- (Sympathy) 

3- Lor%ph leL;k lksMfo.;klkBh l{ke cufo.ks- (Problem Solving) 

4- fu.kZ;{kerk fodflr dj.kss- (Decision Making) 

5- izHkkoh laizs’k.k dkS”kY; fodflr dj.ks- (Effective Communication) 

6- lgdk;kZRed o`RRkh fodflr dj.ks- (Interpersonal Relation) 

7- l`tu”khy fopkizfØ;k fodflr dj.ks- (Creative Thinking) 

8- fpfdRld fopkjizfØ;spk fodkl dj.ks- (Critical Thinking) 

9- Hkkoukaps lek;kstu dj.;kl l{ke cufo.ks- (Coping with Emotions) 

10- Rkk.kr.kkokaps lek;kstu dj.;kl l{ke cufo.ks- (Coping with Stress) 

thoudkS”kY;kaps oxhZdj.k 

1- cks/kkRed dkS”kY;s & ekfgrhps fo”ys’k.k o mi;ksxklkBh- 



7 

 

2- oS;fDrd dkS”kY;s & O;fdrxr laca/k- 

3- vkarjO;Drhr dkS”kY;s & brjka”kh laokn o vkarjfØ;k- 

thoudkS”kY;kaph xjt  

1- ekul”kkL=h; {kerk] vkarjO;Drhr dkS”kY;kaps laiknu ;keqGs leL;k fujkdj.k] fu.kZ; {kerk] ltZu”khy 

fopkj] lkSnkgZiw.kZ laca/k bR;knh dkS”kY;kapk fodkl d#u LoLFk thou tx.;klkBh thoudkS”kY;s mi;qDr 

vkgsr- 

2- fuf”pr orZuklkBh thoudkS”kY;s mi;qDr vkgsr- 

3- O;Drhe/;s osxosxGs lkeF;Z ;s.;klkBh thoudkS”kY;s mi;qDr vkgsr- 

4- Tkckcnkjh] iq<kdkj] Lor%oj o Hkkoukaoj fu;a=.k feGfo.;kP;k {kerk izkIr gks.;klkBh thoudkS”kY;s 

mi;qDr vkgsr- 

5- vkjksX;nk;h o lkekftd dY;k.kklkBh thoudkS”kY;s mi;qDr vkgsr- 

6- thou vkf.k f”k{k.k ;k nksu osxosxGÓk xks’Vh ulwu] f”k{k.k gsp thou o thou gsp f”k{k.k vlkos ;klkBh 

thou dkS”kY;kaps f”k{k.k vko”;d vkgs- 

thoudkS”kY;kaP;k laiknuklkBh Ñrh 

1- izR;{k Ñrh- 

2- izR;kHkj.k o ijkorZu- 

3- n<̀hdj.k o izcyu- 

4- nSuafnu thoukrhy vkOgkukaps izR;{k mi;kstu- 

thoudkS”kY;kalkBh v/;kiu in~/krh 

1- oxZppkZ 

2- cqn~/kheaFku- 

3- Li’Vhdj.k o ekxZn”kZu- 

4- Hkwfedk ikyu- 

5- nd̀JkO; vkf.k Ñrhdk;ZØe & dyk] laxhr] ukVd] u`R; bR;knh- 

6- NksVs xV- 

7- “kS{kf.kd [ksG o vfHk#irk- 

8- O;Drh vH;kl- 

9- dFkkdFku 

10- oknfookn- 

thoudkS”kY;kaP;k f”k{k.kkr f”k{kd o ikydkaph Hkwfedk  

1- fo|kF;kZaP;k ekufld] “kkjhfjd fodklklkBh Hkkouk letwu ?ks.ks- 

2- O;Drhxr iwoZxzgko#u vkiyh ers yknw u;sr- 

3- Lor%P;k leL;k Lor% lksMfo.;klkBh ekxZn”kZu dj.ks- 

4- fo|kF;kZae/;s vkRefo”okl ok<sy v”kh ifjfLFkrh fuekZ.k d#u] Lokoyach Hkkouk] tckcnkjh] Lora= fopkj 

izfØ;syk mRRkstu ns.ks- 

5- izR;sd fo|kF;kZph “kS{kf.kd] dkSVaqfcd o lkekftd ifjfLFkrh fHkUu vlrs ;k ckch y{kkr ?ks.ks- 

6- dkS”kY;s laiknuklkBh iks’kd okrkoj.k fuekZ.k dj.kss- 

7- fo|kF;kZauk Lokra«; o eksdGsi.kk ns.ks- 
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8- fo|kF;kZaP;k Hkkousoj fu;a=.k Bso.ks- 

9- ldkjkRed ǹf’Vdksu fodflr dj.;klkBh ekxZn”kZu dj.ks- 

8-2-4 M- loZlekosf”kr f”k{k.k@loZleko”skd f”k{k.k 

loZlekos”kd f”k{k.k gh ladYiuk loZ f”k{kk vfHk;kukpk ,d Hkkx vkgs- loZlekos”kd f”k{k.kkph ladYiuk ekuoh 

gDdkrwu iq<s vkyh vkgs- lu 1990 e/;s Fkk;yaMe/khy tksesfV;u ;sFks >kysY;k tkxfrd Lrjkojhy ifj’knse/;s 

lokZalkBh f”k{k.k gh ladYiuk iq< s vkyh- gh laadYiuk tkxfrd Lrjkoj ekaM.;kr vkyh- lu 1994 e/;s txkrhy 

93 ns”k o 25 tkxfrd la?kVukauh loZlekos”kd f”k{k.k gh ladYiuk ekU; dsyh- 

1- loZlekos”kd f”k{k.k Eg.kts lokZauk lgHkkxh d#u ?ks.kkjs f”k{k.k gks;- 

2- f”k{k.kkP;k osxosxGÓk la/kh osxGosxGÓk ekxkZ auh] in~/krhauh miyC/k d:u ns.ks Eg.kts loZ lekos”kd f”k{k.k 

gks;- 

3- fOk”ks’k xjtk vl.kkÚ;k eqykapk loZlkekU; f”k+{k.k ;kstuus lgHkkx gks;- 

loZlekos”kd f”k{k.kklkBh [kkyhy ckchapk fopkj djkok 

1- “kkGsph jpuk dk;ZØe o miØe vk[krkuk “kkGsrhy loZ eqykapk fopkj dsyk tkok- 

2- izR;sd eqykPkh cqn~f/keRrk] vkoM] vfHk;ksX;rk o {kerkauqlkj f”k{k.kkph la/kh feG.ks vko”;d vkgs- 

3- izR;sd ckydkyk f”k{k.kkpk gDd vlwu ckyd R;kP;k {kerk leǹ~/khi;aZr f”kdw “kdrs- 

4- ;k in~/krhuqlkj f”k{k.k izfØ;k izHkkoh gks.;kl enr gksrs- 

5- fof”k’V xjtk vlysY;k eqykaP;k xjtk fopkjkr ?ksÅu lkekU; eqykar lekos”k dj.;kr ;kok- 

loZlekos”kd f”k{k.kkph vko”;drk 

1- viaxkaps iquoZlu dj.;klkBh- 

2- lkekthdj.k dj.;klkBh- 

3- f”k{k.kkP;k la/kh miyC/k gks.;klkBh- 

4- “kkGsps Lo#i let.;klkBh- 

5- viaxkuk l{ke cufo.;klkBh- 

6- “kS{kf.kd okrkoj.k fuekZ.k dj.;klkBh- 

7- Ikzf”k{k.k ns.;klkBh- 

loZlekos”kd f”k{k.kkph oSf”k’VÓs 

1- loZ izdkjP;k eqykauk izos”k- 

2- “kkys; miØekae/;s lokZapk lgHkkx- 

3- loZ fo|kF;kZapk fopkj- 

4- xjtsuqlkj oxZ cny.;kph O;oLFkk- 

5- f”k{k.kkcjkscj lkekftd dk;Z- 

6- ikydkaph Hkwfedk fe=Rokph- 

7- eqykaP;k {kersuqlkj f”k{k.kkph mn~fn’Vs Bjfoyh tkrkr- 

8- loZlkekU; eqys o viax eqys ;kaP;kr vkarjfØ;k ?kMrkr- 

9- fo”ks’k xjtk vl.kkÚ;k eqykaps Lokxr gksrs- 

10- xjtw eqys f”k{k.kkiklwu oafpr jkg.kkj ukghr ;klkBh n{krk ?ksryh tkrs- 

loZlekos”kd f”k{k.kkps eq[; ?kVd 

1- v/;;u lgdk;kZpk fodkl- 

mailto:
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2- fo”ks’k f”k{kdkaph Hkwfedk- 

3- lekt o ikydkapk lgHkkx- 

4- euq’;cG o lkfgR; la”kks/kukps vknkuiznku- 

5- xjtkf/kf’Br ekxZn”kZu lkfgR;- 

6- lkekU; f”k{kdkaps {kerk lao/kZu- 

loZlekos”kd f”k{k.kkr viaxRokps izdkj 

1- va/k ckyds@n`f’Vnks’k vl.kkjh ckyds- 

2- d.kZcf/kj fdaok Jo.knks’k vl.kkjh ckyds- 

3- efrean vl.kkjh ckyds- 

4- vfLFkO;ax vl.kkjh ckyds- 

5- v/;;u vdk;Z{ke ckyds- 

6- esanwpk i{kk?kkr vl.kkjh ckyds- 

7- LoeXurk vl.kkjh ckyds- 

8-4 Lkkjka”k 

“kk”or fodkl Eg.kts Lor%lkBh] vkiY;k eqykalkBh o R;kaP;k eqykalkBh dkGth ?ks.k s vkf.k vki.k xsY;kuarj 

mRre tkxk BsÅu tk.ks- Hkkoh fi<hP;k laj{k.kklkBh o fodklklkBh “kk”or fodkl xjtspk vkgs- czqVYkWaM 

vk;ksx@tkxfrd i;kZoj.k o fodkl vk;ksxkps  (World Commission of Environment Development -WECD) 

fe”ku fpjaru fodklklkBh txkrhy loZ ns”kkauk ,df=r vk.k.ks gs vkgs- ;qusLdks gh ;quksph mi”kk[kk vkgs- f”k{k.k] 

“kkL= o laLÑrhP;k enrhus o ,desdkaP;k lgdk;kZus tkxfrd “kkarrk izLFkkfir dj.;kP;k mn~ns”kkus fnukad 16 

uksOgsacj 1945 e/;s ;qusLdksph (United Nations Educational Scientific and Cultural  Organization – UNESCO) 

LFkkiuk dj.;kr vkyh- f”k{k.k o izR;{k thoukrhy vuqHko ;kaP;k ijLilaca/kkaph n[ky ?ksÅu jk’Vªh; vH;klØe 

vkjk[kMk 2005 e/;s cnyR;k dkGkuqlkj Hkkjrh; f”k{k.k in~/krhe/;s djkO;k ykx.kkÚ;k laHkkO; cnykaoj Hkj ns.;kr 

vkyk vkgs- thoukrhy vkOgkukuk lkeksjs tk.;klkBh dkylkis{k o le;lkis{k ewyHkwr thoudkS”kY;s fodflr d#u 

rh thoukrhy lanHkkZa”kh fuxMhr Bso.;klkBh egkjk’Vªke/;s lu 2009 iklwu izkFkfed vkf.k ek/;fed f”k{k.kkP;k 

vH;klØekr ngk thoudkS”kY;kapk lekos”k dj.;kr vkyk vkgs- loZlekos”kd f”k{k.k gh ladYiuk loZ f”k{kk 

vfHk;kukpk ,d Hkkx vkgs- loZlekos”kd f”k{k.kkph ladYiuk ekuoh gDdkrwu iq<s vkyh vkgs- lu 1990 e/;s 

Fkk;yaMe/khy tksesfV;u ;sFks >kysY;k tkxfrd Lrjkojhy ifj’knse/;s lokZalkBh f”k{k.k gh ladYiuk iq< s vkyh- gh 

laadYiuk tkxfrd Lrjkoj ekaM.;kr vkyh- lu 1994 e/;s txkrhy 93 ns”k o 25 tkxfrd la?kVukauh 

loZlekos”kd f”k{k.k gh ladYiuk ekU; dsyh- loZlekos”kd f”k{k.k Eg.kts lokZauk lgHkkxh d#u ?ks.kkjs f”k{k.k gks;- 

 

8-5 Lok/;k;  

1- “kk”or fodkl Eg.kts dk; \ 

2- “kk”or fodklkph ladYiuk o xjt loZizFke dsaOgk o dksBs ekaMyh \ 

3- “kk”or fodklkph vko”;drk Li’V djk- 

4- “kk”or fodklkP;k f”k{k.kkph vaxs dks.krh \ 

5- “kk”or fodklklkBh f”k{k.kkph Hkwfedk Li’V djk- 

6- czqaVyWaM vk;ksxkph LFkkiuk dsaOgk >kyh \ 

7- czqaVyWaM vk;ksxkph mn~fn’Vs dks.krh \ 

8- czqaVyWaM vk;ksxkps fe”ku dks.krs \ 

9- czqaVyWaM vk;ksxkyk vk.k[kh dks.kR;k ukokus lacks/kys tkrs \ 
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10- la;qDr jk’Vªla?kVusph (United Nations Organization – UNO) LFkkiuk dsaOgk >kyh \ 

11- ;qusLdksph (United Nations Educational Scientific and Cultural  Organization – UNESCO) 

LFkkiuk  dsaOgk dj.;kr vkyh \ 

12- ;qusLdksps eq[; dk;kZy; dksBs vkgs \ 

13- ;qusLdksph egRRokph dk;Zs@mn~fn’Vs dks.krh \ 

14- ;qusLdksP;k LFkkiusekxs eq[; gsrw dks.krk vkgs \  

15- MkW- tsdc MkWyj ;kauh ekaMysys f”k{k.kkps pkj LraHk dks.krs \ 

16- thoudkS”kY;s Eg.kts dk; \ 

17- thoudkS”kY;kapk vH;klØekr dsaOgk lekos”k >kyk \ 

18- ngk thoudkS”kY;s lkaxwu dks.kR;kgh ,dk thoudkS”kY;kps Li’Vhdj.k djk- 

19- thoudkS”kY;kapk vH;klØekr dk lekos”k dj.;kr vkyk \ 

20- thoudkS”kY;s #tfo.;klkBh dks.kR;k v/;kiu in~/krhapk voyac djkok \ 

21- thoudkS”kY;kaP;k f”k{k.kkr f”k{kd o ikydkaph Hkwfedk fo”kn djk- 

22- loZlekos”kd f”k{k.k Eg.kts dk; \ 

23- loZlekos”kd f”k{k.kkph vko”;drk Li’V djk- 

24- loZlekos”kd f”k{k.kkph oSf”k’VÓs dks.krh \ 

8-6 lanHkZ 

1- izk- vkj~- vkj~- ekus] Ikzk- Ogh- vkj~- ikydj- ledkyhu Hkkjr vkf.k f”k{k.k-  

2- MkW- yrk ikVhy] MkW- Hkkjrh lkdsdj- Kku vkf.k vH;klØe- 

3- MkW- “kSytk HkaxkGs- ledkyhu Hkkjr vkf.k f”k{k.k- 

4- MkW- rkidhj nRrk=;] MkW- rkidhj fueZyk] 2008- f”k{k.kkps rkfRRod vf/k’Bku] uwru izdk”ku iq.ks- 

5- MkW- djanhdj lqjs”k] MkW- djanhdj ehuk] 2010] mn;ksUeq[k Hkkjrh; lektkrhy f”k{k.k] QMds izdk”ku 

dksYgkiwj- 

6- izk- ?kksjeksMs ;q- ;-] “kS{kf.kd iz”kklu o O;oLFkkiu] fo|k izdk”ku iq.ks- 

7- nquk[ks v- jk-] 2009] izxr “kS{kf.kd rRRoKku] fuR; uwru izdk”ku iq.ks- 

8- ikjluhl u- jk-] 1998] f”k{k.kkph rkfRRod o lekt”kkL=h; Hkwfedk] uwru izdk”ku iq.ks- 

9- MkW- Hkkslys jek] Mks.ks mTToyk] f”k{k.kkrhy cnyrs fopkjizokg] QMds izdk”ku dksYgkiwj- 

10- dqaMys e- ck-] 1998] “kS{kf.kd rRRoKku o “ks{kf.kd lekt”kkL=] Jh fo|k izdk”ku iq.ks- 

11- izk- ds- Mh- f”kans] izk- vuqjk/kk xksYgkj] 2017] ledkyhu Hkkjrkrhy f”k{k.k] oxZ vkf.k lekt] Jh izdk”ku 

iq.ks- 

12- MkW- pOgk.k la/;k fot;] Kku vH;klØe vkf.k Hkk’kktZu] Jh izdk”ku iq.ks- 

13- MkW- Hkkslys vkjrh] izk- ljiksrnkj izkph] 2017] Kku vkf.k vH;klØe] QMds izdk”ku dksYgkiwj 

14- Ikzk- diksys vjfoan] MkW- lidkGs vkjrh] Hkkjrh; lekt vkf.k f”k{k.k 

15- MkW- isaMds izfrHkk] Hkkjrh; f”k{k.kin~/krhpk fodkl vkf.k “kkys; izfØ;sps vf/k’Bku] Jh eaxs”k izdk”ku ukxiwj  

 

 

 

 


