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शिक्षण ि समाज पशरिर्गन 
शिक्षण हे सामाशजक पशरिर्गन घडशिण््ासाठी - प्रभािी साधन  

❑ इंग्रजांनी राज्यकारभारासाठी - नोकरवर्ग ननर्मितीसाठी निक्षणाचा वापर 
❑ ि.र्ांधी नवराष्ट्रननर्मितीसाठी - स्वावलंबी सिाजाची ननर्मिती, ग्रािनवकास हे निक्षणाचे िलू्य
❑ निक्षण आयोर् - देिातील सिस्या, तयांची सोडवणकू व  नवकासासाठी निक्षणाचा उपयोर्  

आजची पशरस्स्थर्ी : मागीिं १०-२० िषांचा इशर्हास  

• आ्. टी, सेिा के्षत्र, मोठे उद्योग जोरार् - िेर्ी, छोटे उद्योग धो््ार् 
• कें द्री् एशिंट सांस्था- सिाजातील १-२% हुिार िलुांना चाांगल््ा नोकऱ्ा 
• राज्् / प्रादेशिक सांस्था - आपल्याकडे हवे तेवढे पदवीधर : चाांगल््ा  नोकऱ्ा नाही.
• शिक्षण ि समाज यात समन्ि्ाचा अभाि, शिश्िंेषक व सांिोधक ितृ्तीीचा ऱहास   



• पारांपाशरक अभ््ासक्रमार्ून सामाशजक ि 
व््ािसाश्क कौिल्् शिकशसर् होर्ार् का ? 

• निीन चाांगल््ा नोकऱ्ा क ठून ्ेर्ीिं ?
• म िंभरू् स शिधाांमध््े स धारणा किा होर्ीिं ?
• छोटे उद्योग ि व््िसा् िाढ - किी ?

सध््ाचे प्रश्न :

पदिी आहे, 
पण कौिल्् नाही. 



म िंभरू् स शिधाांची स्स्थर्ी ● नपण्याच्या पाण्याची खालावलेली पनरस्स्िती
● जार चे पाणी आनण टकँर यावर िोठा खचग
● पाणी परुवठा योजनांचे आर्मिक, सािानजक व

तांनिक र्नणत नबघडलेले आहे.
● निीन Practices ची गरज - ि त््ािंा

िंागणारा अभ््ास आिश््क

● जल जीवन नििन - शकमान १००० पदे
● कािाचे स्वरूप हे सवेक्षण, नवश्लेषण, िंदी व

र्रज ओळखणे, योजनेचे व्यवहायगता तपासणे
यावर आधानरत असणार आहे.

नवद्यार्थ्यांना बह िाखी् उदा. अनभयांनिकी,
सािानजक नवज्ञान,भरू्ोल व अिगिास्ि नवषयांचे ज्ञान
अिगर् असणे र्रजेचे आहे.

शिकासाच््ा गरजा : 
चाांगल््ा नोकऱ्ाचे स्त्रोर् 



➢ गणपर्ी कारखाना - कुठले रंर्, कुठली िाती, आर्मिक
आराखडे व ननयोजन

➢ र्ािं का बस डेपो - वेळापिक व िाळांच्या वेळा,
बाजार व नवीन वसाहती - सािानजक व आर्मिक र्नणत

➢ कोरोना-काळ सवेक्षण, सांस्ययकी िानहती चे नवश्लेषण,
IT ची नजल्हा व िहरांना ननतांत र्रज - शिक्षण
सांस्थाांना मोठी सांधी

थोड््ार्
• का ग्क्षमरे्र् िाढ  :   निीन नोकऱ्ा
• त््ासाठी  निीन अभ््ासपद्धर्, िेगळे शिष् पण रे्िढीच बौशद्धकर्ा
• शिद्याथी, शिक्षक ि सांिोधक :  मोठे आव्हान

प्रादेशिक ि स्थाशनक प्रश्न - शिक्षण सांस्थाना मोठी सांधी  



शत्रसतू्री

िासकी् ा्ंत्रणा 
ि भागधारक 

घटकाांिी समन्ि्   

अन भि आधाशरर्
ि रोजगार परूक

शिक्षण  

प्रादेशिक 
प्रश्नाांिर अभ््ास 
ि सांिोधन

उपा्



शिद्यापीठाांची भशूमका - Excellence through Relevance

शिद्यापीठ ि समाज :

प्रगर् राष्ट्र 
• समाज : भार्ीदार, नवीन पद्धत, 

नवीन संबंध
• सांर् िंन : प्रिासन, बाजारपेठ, 

राजकारण 
• आध शनक सांस्कृर्ी : सावगजननक

नहत, नवश्लेषणाचा अनधकार       



् जीसीच््ा मागगदिगक स चानाांिी साधर्म ग्
❖ अध्यापन व अध्ययन यांचा दजा सधुारणे - सािुदानयक

सहभार्ाच्या िाध्यिातनू पुस्तकी आनण प्रतयक्ष अनुभव
आधानरत ज्ञान यांिधील दरी किी करणे.

✓ अनभुव आधानरत व  
रोजर्ार परूक निक्षण 

✓ प्रादेनिक प्रश्नांवर 
अभ्यास व संिोधन

✓ िासकीय यंिणा व
भार्धारक घटकांिी
सिन्वय

✓ ‘केस स्टडी’ संिोधन 
पद्धत

✓ नवकास कें नित नवषय 

❖ स्िाननक भार्ातील वास्तनवक सिस्यांची ओळख
पटवून तयावर उपाययोजना िोधणे.

❖ अध्यापक व नवद्यािी यांना स्िाननक ज्ञानाची प्राप्ती.

❖ राष्ट्रीय नवकासाची उनदष्ट्टे साध्य करण्याच्या हेतनेू
अभ्यासक्रि, अध्यापनिास्ि तयार करणे.

❖ लोक सेवेचे व कायगक्षि नार्रीक बननवण्याचे र्णु
नवद्यािी व तरुण यांच्या अंर्ी रुजवणे.

❖ सािदुानयक प्रश्न व अडचणींवर आधानरत संिोधन
हाती घेणे. 



केस स्टडी पद्धर् : सिगसमािेि र्त्ि 
⚫ समस््ा शिशिध अांगानी समजनू घेणे.

दैनंनदन जीवनातील वास्तनवक प्रश्न, नसद्धांत
व तततवांचा प्रतयक्षात वापर, के्षि भेटीतनू
प्रश्नांचे आकलन, सिस्येची िांडणी

⚫ सेकेण्डरी डेटा शमळिणे.
Census व अन्य डेटा सेटचा वापर करणे.

⚫ भागधारक घटकाांना भेट देणे ि के्षत्री् 
अभ््ास (प्रा्मरी डेटा)
प्रश्नावली तयार करणे, सवे करून िाहीती
निळवणे, चचा, ननरीक्षण नोंदनवणे.

⚫ माशहर्ीचे शिश्िेंषण 
िानहतीची िदेु्दसदू िांडणी, ननष्ट्कषग व निफारिी.

⚫ अहिािं र््ार करणे.
अहवाल भार्धारकांना सादर करणे.



Case study : छोटे प्रादेशिक अभ््ास
➢ गाि / िहर पाण््ाच््ा ्ोजनाांचा अभ््ास 

➢ र्ािं का बस सेिाचे शिश्िेंषण 

➢ छोटे उद्योगार्ीिं अडचणींचा अभ््ास  

➢ ग्राम पांचा्र् शिधा िाटप व््िस्थेचा आढािा

➢ िहरार्ीिं िीज प रिठा ा्ंत्रणा का ग्पद्धर्ी

➢ शजल्यर्ीिं पे्रक्षणी् स्थळाांचे नकािे ि 
माशहर्ी प स्र्क

➢ र्ािं ् ्ार्ीिं आश्रम िाळाांचे शििरण

➢ िहरा/गािार्ीिं साांडपाणी व््िस्था - नकािे  



केस स्टडी नम ना: “ग्रामपांचा्र्ीर् धान््ाचे उत्पादन आशण खप”

आपिंी ग्राम पांचा्र् अन्न धान््ाच््ा बाबर्ीर् स्ि ा्ंपणूग आहे का ?

याकनरता आपण र्ावतील ियुय धान्य म्हणजेच र्ाांदळाचे उतपादन व खप काढूया. 

अ.क्र र्पिीिं माशहर्ी 

१. र्ावाची एकूण लोकसंयया ९९२ 

२. एकूण कटंुब संयया २५२ 

३. र्ावाचे एकूण के्षिफळ २६२  हेक्टर

४. रेिनचे दकुान (PDS) ०१ 

५. ियुय धान्य (Staple Food) तांदळू 
नकािा : िापर्ाव, ता.अनलबार् नज. रायर्ड  



केस स्टडी नम ना: “ग्रामपांचा्र्ीर् धान््ाचे उत्पादन आशण खप”

पिूगर््ारी ग्रािपंचायातीला अभ्यासची िानहतीचे पि, दयु्यि स्िोताद्वारे निळालेल्या 
िानहतीचे पडताळणी, प्रश्नावली   

प रिठा 
र्ावातील िेती िधनू ननघणारे तांदळाचे उतपादन : िेतक्यांिी िलुाखत  

रेिन (PDS) िधनू निळणारा तांदळू : र्ावातील रेिन काडगधारकांसाठी 
एकूण नकती तांदळाची तरतदू 

खप Random पद्धतीने र्ावातील १० % कुटंुबाचा सवे : वषाकाठी नकती 
तांदळू लार्तो, उपलब्ध कसा होतो ?

शिश्िंेषण परुवठा व िार्णी (खप) यांच्या संकनलत िानहतीचे  नवश्लेषण करून 
िदेु्दसदू अहवाल तयार करू. 



अभ््ासक्रमार् केस स्टडी पद्धर्ीची गरज ि फा्दे 

❖ शिद्यार्थ््ांमध््े प्रत््क्ष पशरस्स्थर्ीिर आधाशरर्
प्रश्न समजनू रे् सोडशिण््ाची क्षमर्ा िाढेिं.

❖ स्थाशनक भागार्ीिं समस््ा ककवा पशरस्स्थर्ी
यांचा अभ्यास करता येईल.

❖ शिद्याथी व अध््ापक यांच्या शिश्िंषेक व सांिोधन
ितृ्तीीिंा चािंना निळेल.

❖ समाजोप्ोगी सांिोधन ि ज्ञान शनर्ममर्ी

❖ साम दाश्क सहभाग व सामाशजक दाश्त्ि



Case Study : कौिल्् शिकासाचे साधन

अ.क्र कौिल्् उदाहरणे

१. सिस्या ओळखणे सिस्या नवनवध अंर्ानी सिजनू घेणे, पाश्वगभिूी व सद्यस्स्िती काय आहे ते 
सिजनू घेणे, पनरणाि करणारे घटक ओळखणे. 

२. ननयोजन कौिल्य पवूगतयारी : अभ्यास आराखडा तयार करणे, अभ्यास संबनधत भार्धारक
ओळखणे, पिव्यवहार, प्रािनिक िाहीती निळवणे आदी.

३. संिोधन कौिल्य संदभग सानहतयाचे पनुगनवलोकन करणे, प्रश्नावली तयार करणे, के्षि भेट,
िानहतीचे संकलन व िांडणी तंि, िलुाखत, ननरक्षण, अहवाल लेखन आदी.

४. नवश्लेषण कौिल्य र्ोळा केलेल्या िानहतीचे नवश्लेषण करणे, सांस्ययकी वर्ीकरण व
नवश्लेषण, तक्ते, पाई चाटग, आलेख, नवश्लेषणाच्या आधारे नकािे बननवणे.

५. सिस्या  ननराकरण अभ्यासाअंती निळालेल्या ननष्ट्कषांच्या आधारे उपलब्ध पयायांिधून
योग्य व संभाव्य पयायाची निफारस करणे.

६. व्यावसानयक कौिल्य श्रवन, वाचन, लेखन, संभाषण, नेततृव र्णु, ननणगय घेणे, वेळ व्यवस्िापन,
टीि वकग , व्यवस्िापन व संस्िातिक कौिल्य आदी.



अांमिंबजािणी
1. केस स्टडी अभ्यासाकनरता Academic Slot (2 credit UGC) ओळखणे.

्ाकशरर्ा शिद्यापीठाांनी प्राधान््ाने कराि्ाच््ा बाबी :

✓ या अनषंुर्ाने योग्य कोसगची रचना करणे व तया दृष्ट्टीने आवश्यक ती तरतदू
करणे.

✓ िहानवद्यालये, अध्यापक व नवद्यािी यांना या संदभात िानहती देणे.
✓ अध्यापकांना प्रनिक्षण देणे.

2. स्िाननक भार्ातील अभ्यास करताना के्षि भेट व िानहती संकलानाच्या कायात
तेिील प्रिासनाचा सहयोर् निळणे. (उच्च ि र्ांत्र शिक्षण शिभागामाफग र् -
शजल्हाशधकारी ्ाांना सचूना)



मोठे प्रादेशिक अभ््ास
❏ व्यापक स्तरावरील अभ्यास : बहुिाखीय नवषय, नवकास कें नित 

(Development-Oriented) अभ्यासक्रि यांची रचना करणे, तसेच असे 
नवषय अभ्यासक्रिात आणणे. (उदा. Development Engineering)



के्षत्री् अभ््ास : क्षणशचते्र



धन््िाद ! 



सांदभगसचूी
⚫ Fostering Social Responsibility & Community Engagement in 

Higher Education Institution in India.

https://drive.google.com/file/d/1qNWou0pqkDVfxlBZ0ZEVIELlt9r

yZysn/view?usp=sharing

⚫ नदनांक १७ जानेवारी, २०२१ रोजी लोकसत्ता वतृ्तपिात प्रकानित झालेला लेख : 
नवद्यापीठांकडून स्िाननक अपेक्षा

https://drive.google.com/file/d/1F1QCBmEFdNIluL6RwpTRJY_Wi
cXosIUp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qNWou0pqkDVfxlBZ0ZEVIELlt9ryZysn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F1QCBmEFdNIluL6RwpTRJY_WicXosIUp/view?usp=sharing

