
आ�दवासी बु��म�ा संवध�न �क� (TMNP)

मा�हती पु��का २०२०-२१

वं�चत ��तभावानांसाठी �वशेष काय��म



"भारतातील ��ेक ��तभावान �व�ा��ला ओळखून,
संव�ध�त क�न, देश उभारणासाठ� �ास सश� केले जाते."

-डॉ. नारायण रा. देसाई, सं�ापक TMNP

आ�दवासी बु��म�ा संवध�न �क� अथा�त TMNP हा दोन महापु�ष, त�� यां�ा
दूर��ीला एक��त करणारा एक अ�भनव �क� आहे. ते दोन महापु�ष �णजे
महा�ा गांधी व �ामी �ववेकानंद होत. महा�ा गांधीनी �यं�स� गाव यावर भर �दला
तर �ामी �ववेकानंद यांनी तळागाळातील �ेय सम�प� त युवकांचा देशाला �यंपूण�
बनव�ात मह�ाचा वाटा ओळखून �ावर भर �दला. �ामीण भागात माग�दश�क,
नेतृ� घडवणे हा दोघांचाही �वचार या �क�ातून सा� हो�ास मदत होते.  

वं�चत समुदायातील ब�तांश �व�ा�ा�कडे दुल�� केले जाते जे कदा�चत ��तभावान
असू शकतात. �ांचे संवध�न होत नाही व तसेच वं�चत जगणे �ां�ा वा�ास येते.
अशा मुलांना संव�ध� त करणे हे �ामीण पातळीवर आव�क ठरते व समाजाबरोबरीने
जग�ात तसेच खे�ा-पा�ांना �वकासासाठी शहरावर अवलंबून न ठेवता �यं�स�
बनवणे या �दशेने माग��मण कर�ात फाय�ाचे ठरते. TMNP ने अशी �णाली
�वक�सत केली आहे �ातून �ामीण भागातील बु��मान नेतृ� व माग�दश�क, �व�ाथ�
दशेतच ओळखले जाऊन संव�ध� त केले जातात व अशा संव�ध� त बु��म�ा असलेला
नेता,माग�दश�क समाज �वकासासाठी मोलाची भर घालू शकतो.      

वं�चत ��तभावानांना ओळखणे व �ांचा �वकास करणे याचे खरे मू� हे �ांची
����र�ा पारख के�ा�शवाय सांगता येणे अवघड आहे. मुली व मुले हे �ां�ातील
�मता ओळख�ासाठी तसेच �ांचा �वकास कर�ासाठी संव�ध� त केले जातात तसेच
�ातून �ांनी �श��त �ावे व समाजात �तः�ा काया�तून योगदान �ावे हा
संवध�नामागील हेतू असतो. TMNPतून ����र�ा �नमा�ण झाले�ा अशा �व�ाथा�ची
सं�ा मया��दत ��पाची असली तरी TMNP मुळे होणा�ा प�रणामात �दवस��दवस
वाढ होत आहे.  भारतातील �व�वध भागांम�े चाच�ा, �क�ाला मागणी, �श�क-
मानसोपचार त�ांना ��श�ण व संयु��र�ा अनेक काय��म घेतले जात आहेत.      
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��ी :

�ेय :

ल� : 

उ��� े: 

TMNP हा मे�ा इं�डयाचा एक �वशेष उ����त गट आहे जो केवळ वं�चत
��तभावानांसाठी काय�रत आहे. अशा वं�चत उ� बु��म�े�ा मुलांम�े
�ामीण भागाचे नेतृ� कर�ाची �मता असते परंतु गरजा भागव�ासाठी
�ांना संघष� कर�ातच आयु� ��तत करावे लागते.   

आम�ा �वषयी :

ओळख व संवध�नातून भारतातील वं�चत ��तभावानांना सश� क�न
देश उभारणी�ा काया�त योगदान देणे, जेणेक�न देशातील एकाही
��तभावानाकडे दुल�� होणार नाही. 

वं�चत ��तभावानांनी �ांची पूण� �मता उपयोगात आण�ासाठी व �तचा
�वकास कर�ासाठी भारतात �ांना �ासपीठ उभे क�न देणे.  

देश उभारणीसाठी आ��नभ�र काय��णाली �नमा�ण करणे �ातून वं�चत
बु��मान ओळखले जाऊन संव�ध�त होतील व �ांचे शै��णक व आ�थ�क
सबलीकरणासाठी संगोपन करणे. 

१. वं�चत ��तभावान �क�ासाठी ��तभावान ओळख चाचणी व मू�ांकन
प�तीची रचना करणे  

२. �ाचीन सनातन धमा�वर आधा�रत ��तभा संवध�न काय��म �वक�सत करणे

३. आ�थ�क व शै��णक सबलीकरणासाठी ��तभा संगोपन �ासपीठ तयार करणे

४. �क�ा�ा लाभाथ�साठी देश उभारणीसाठी उपयोगी जीवन उ���ांना
मूत��प देऊन �ांची अंमलबजावणी करणे    

५. देशपातळीवर अंमलबजावणी कर�ासाठी ��तभावान ओळखणे, संवध�न,
संगोपन व सहकाय� �णालीची �न�म�ती करणे  

"भारतातील ��ेक ��तभावान �व�ाथ� ओळखून, संव�ध�त क�न, देश उभारणासाठ� सश� केला जातो."
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��तभा ओळख ��तभा मू��कन

��तभा संवध�नTMNP सेवा

��तभा उ�ादने :

अमूत� व ताक�क �वचार चाचणी

तरल बु��म�ा ऑनलाईन चाचणी 
मान�सक �मता चाचणी

मनोवै�ा�नक रेखाटन

��तभा गुणवै�श�े

काय�शाळा �भावीपणा

यो�ता 

�च� ता व तणाव

���त�ब�ब

पंचकोश 

��श�� मू�ांकन

�ेरणा
नी�तशा� व नै�तकता

वत�णूक तपासणीसूची

���म� तपासणीसूची

काय�संघ ��त�ब�ब मू�ांकन

आरा�-आदश� मू�ांकन

��तभा ओळख 
��तभा मू�ांकन
��तभा संवध�न 
��तभा समुपदेशन
��तभा संशोधन
��तभा अ�ास कौश�
��तभावान �श�क ��श�ण
��तभा �काशन
��तभा पालक�
��तभावान जीवन उ��� संकल्
��तभा गु�-�श� (Mentor-Mentee)

��तभा अ�भमुखता 
मी व मा�ाब�ल जाग�कता
�नरी�ण कौश�
�� �वचार�ाची �मता
�वचार कर�ाचे कौश�
�व�ेषण
संभाषण कौश�
�ृतीवध�न
सम�ा प�रहार
सृजनशीलता
नेतृ� 
जुळवून घे�ाचे डावपेच 

३५० �न अ�धक घरी खेळता येतील असे प�े,ठोकळे, कागद, ��तकृत�चे खेळ
आ�ण १०० �न अ�धक मैदानी खेळ 
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��तभा ओळख व संवध�नाची गरज :
��तभावान �हणजे एखा�ाची अशी �मता जी �यास नै�तक,
शारी�रक,भाव�नक, सामा�जक, बौ��क व मनु�याचे आयु�य
स�दय�पूण� बनवणा�या कृतीशील क�पनांचा सवा�नी �शं�सत असा
सादरकता� व अनुकरणीय �नमा�ता हो�यास मदत करते.   

येथे ल�ात घे�यासारखी बाब अशी क� केवळ �नसग�द� �मता
असणे हे पुरेसे नाही. ��तभावान मुला�या सभोवतालचे घटक �या�या
�वकासात मह�वाची भू�मका बजावतात �यामुळे ��तभावानाला �याची
�मता ओळखून �यातून काहीतरी सा�य कर�यासाठ� माग�दश�न व
सहकाया�ची आव�यकता असते. 

"बु��म�ा चाचणी अथवा शाळेतील गुणांव�न उ� काम�गरी
करणारी मुले ओळखणे तुलनेने सोपे आहे परंतु, दुल���त
��तभावानांना शै��णक साधने पुरवणे व आ�ाने �ीकार�ासाठी
�ो�ाहन देणे हा �ां�ा �मता वृ�ीसाठीचा यो� माग� आहे.
कोण�ाही �े�ात उ�ृ�ते�ा पातळीवर पोहोच�ासाठी मुलांना
�शक�ाची साधने आव�क असतात, �ात उ�-�रीय �श�ण,
सात�पूण� आ�ान आ�ण �ो�ाहन यांचा समावेश होतो." 

- �ा. जोआन ि�मन
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TMNPची ठळक वै�श�े :
१. मुलां�ा �नसग�द� गुणवै�श�ांची जाणीव व संवध�न यावर आधा�रत �क�.
२. अशै��णक अनुभवा�क �श�णावर आधा�रत �ा�प (मॉडेल).
३. ��तभावान ओळख व मू�ांकना�ा मे�ा आंतरा�ीय मानांकनाचा �ामीण भागासाठी वापर.
४. संवध�ना�ा दीघ�कालीन फाय�ासाठी ���या हेच सा� यावर �व�ास.
५. २० वषा��ा काय��े�ीय अनुभवातून �स� झालेले �ा�प.
६. भारतीय सं�ृती व संदभा�चा संवधा�नासाठी उपयोग.
७. वं�चत ��तभावान समुदाय हे क� ��ानी.
८.  ��तभा संवध�न काय� सम�प�त, अनुभवी, �ेयवे�ा व �तत�ाच जबाबदार ���ची संघटना.
९.  ��तभा संवध�न व मू�ांकना�ा उ�ादन �वकसनात अ�ेसर.
१०. ��तभावानांसाठी �ांचा आ��व�ास वाढव�ा�ा अ�ास कौश� काय�शाळांचे �वकसन. 
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सादर�करणे, मा�ता व पुर�ार :
१. २००२ साली भारतातील प�ह�ा चार आ�दवासी ��तभावान मुल�ना ओळख�ाब�ल देशभर ��स�ी. 
२. २००७ म�े रा�ीय वृ�प� "टाई� ऑफ इं�डया" म�े TMNP वर लेख ��स�.
३. २००८ सालची टे��ेटॉन आंतररा�ीय �श�वृ�ी. 
४. २००८ सालापासून बे�लन-�ँक स�टर, यु�नव�स� टी ऑफ लोवा यांचेसह एक��त संशोधन काय�.
५. फे��वारी २०१४ म�े आंतररा�ीय वृ�प� "�ूयॉक�  टाई�" म�े लेख ��स�.
६. २०१६ साली युरो�पअन टॅल�ट सपोट� नेटवक�  म�े सहयोगी सद�ता : युरो�पअन कौ��ल ऑफ हायर
ऍ�ब�लटीजची मा�ता, �ामुळे TMNP युरो�पअन देशातील ��तभावान समुदायाशी उ�म प�ती,
संशोधन, कौश� यांची देवाण-घेवाण कर�ासाठी जोडली गेली व जाग�तक नकाशावर �तचे �ान
�नमा�ण झाले.
७. �ाई�सवा� �व�ापीठ,जम�नी, क�ल �व�ापीठ,जम�नी, डेपॉल �व�ापीठ,�शकागो-अमे�रका, रॅडबॉड
�व�ापीठ,नायमेघन-नेदरलँ�स, युरो�पअन टॅल�ट सपोट� नेटवक� ,बुडापे�-हंगेरी, �े�ीक-ऍले�झँडर �व�ापीठ
एल�ँगन,�ुमबग�-जम�नी, लँडलाईफ �� �ल�रपूल-युके. कॅनॉस �व�ापीठ,�लथुए�नआ, डबलीन
�व�ापीठ,आयल�ड, २००७ ते २०१९ या काळात युरो�पअन कौ��ल ऑफ हायर ऍ�ब�लटीज प�रसंवाद व
मे�ा आंतररा�ीय वा�ष�क सव�साधारण सभा, बुडापे� हंगेरी येथे सादरीकरण.
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संर�क (�ानाचे देणगीदार)

उषा �खरे (पीएचडी) (भारत)
सेवा�नवृ� स�ाननीय �ा�ा�पका
�ान�बो�धनी मानसशा� सं�ान 

�ा. जोआन ��मन (पीएचडी,एफपीजपी, युके)
सनदी मानसशा��
लाईफ अ�चवम�ट अवॉड� �वनर
मे� इंटरनॅशनल

�ी. ��वण वेपारी (भारत)
सनदी लेखपाल (CA)
लोकक�ाणकारक (Philanthropist)

डॉ. �गरीश बापट (पीएचडी)
चेअरमन, मे�ा इं�डया 
संचालक, �ान�बो�धनी

�ा. रेना सुबॉट�नक (पीएचडी,यूएसए)
पीएचडी संचालक
स�टर फॉर सायकोलॉजी इन �ू� ऍंड ए�ुकेशन,
अमे�रकन सायकोलॉ�जकल असो�सएशन. 

�ा. पीटर स�म�ली (पीएचडी,हंगेरी) 
अ��, युरो�पअन कौ��ल ऑफ हाय ऍ�बलीटी

�ा. लॉरी �ॉ� (पीएचडी,युएसए)
सहयोगी संचालक, �ोफेशनल डे�लपम�ट फॉर
�ग�ेड, यु�न��स� टी ऑफ लोवा.

�शला  फुझेक (हगेरी)
स�चव, युरो�पअन टॅल�ट सपोट� नेटवक�  

�ी. आनंद देसाई (भारत)
अ��, TMNP
�व�ापक�य भागीदार, �डएसके �लगल

�ी. का�थ�क शमा� (�स�गापूर)
उपा��, मानव संसाधन, ले�ी ��ॉस ऍंड कंपनी

�ीमती सोनवी देसाई (भारत)
�व��, खेर फाऊंडेशन 
सं�ापक,इंडस सोस� प��केशन हाऊस.

डॉ. देवसेना देसाई (पीएचडी,भारत)
�ग�ेड कौ��लर व टीचर �ेनर 

�ी. �नतीन देशपांडे (वैमा�नक अ�भयंता, भारत) 
नेटवक�  ऍंड सोशलवक�  क�लटंट

डॉ. �म�ल� द मोडक (एम.एस,भारत)
ऑथ��पडीक सज�न.

डॉ. अ��नी जोशी (मधुमेह त�, भारत)
सं�ापक, क�पला नारी 
भागीदार, आलोहा हे� स�टर
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अ�मय कोश 

�ाणमय कोश 

मनोमय कोश 

�व�ानमय कोश 

आनंदमय कोश 

सवा�गीण �वकसनाचे "पंचकोश" त��ान

"मी" जाणीव �णाली

��ीकरण �णाली

ओळख व सहभाग
�णाली

�ारं�भकरण �णाली

पर�रसंवाद �णाली

आनंदमय देह

बु��मय देह

मनोमय देह

�ाणमय देह

जडमय देह

समृ� ��तभा (अ�मय कोश) : स��य मनाला चांग�ा व आरो�दायी �दनचय�ची आव�कता असते. या ���येत
आप�ा शरीरा�वषयी समजून  घेतले जाते व सकस आहार, ��डा व योग या साधनांचा वापर क�न तंदु��ी व
ताकद कशी वाढवावी हे �शकवले जाते. यात अनेक मनोरंजना�क खेळ घेतले जातात पण �ातून मुलाला आप�ा
�दनचय�मागील हेतू व सं�ृती समज�ास मदत होते. 

अ�े�षत ��तभा (�ाणमय कोश) : पर�र संभाषण-संबंध कौश�ांवर काम केले जाते �ातून मुले वैय��क
अथवा सामू�हक �रतीने आपली इं��ये वापरायला �शकतात �ामुळे �ांना साचेब� �वचार करता येतो व एक
ता�क� क �वचार ���या �वक�सत होते. यातून �धा��कता वाढते व अ�ास कौश� �वकासात याचा �ांना उपयोग
होतो.

�ापक ��तभा (मनोमय कोश) : ��तभावान मन हे ��तभा �� कर�ात मह�ाची भू�मका बजावते. भावनांची
अ�ु�ता, उ�ृ� संवेदनशीलता व याबरोबरीने असणारी सव��म क�कता ही मोठी ताकद आहे परंतु जर ही ताकद
यो��कारे �� झाली नाही तर हीच ताकद काम�गरीत अडथळे �नमा�ण क� शकते. ����ाचे मह� समजून घेणे
व ऊज�ला यो� �दशेला �वा�हत करणे हे ��तभावानाला �तः व इतरांबरोबर सौहाद�पूण� �रतीने जगता यावे यासाठी
आव�क असते. ही ���या ��तभावानाला मनावर व भावनांवर �नयं�ण आण�ात मदत करते. 

व�ध�त ��तभा (�व�ानमय कोश) : ��तभावानाकडे असणारे �व�ीण� �ान हे �वधायकपणे वापर�ासाठी �ाला
यो� �दशा देणे आव�क असते. जटील �वचार प�ती व सम�ा प�रहार कौश� �वकसनासाठी वैचा�रक नकाशे,
�वचारमंथन, वै�ा�नक यो�ता वध�न इ�ादी साधनांचा वापर केला जातो. रोज�ा �दन�मात व अ�ासात उ�म
काम�गरी कर�ासाठी याचा उपयोग होतो. ��तभावानाची �मता �वक�सत कर�ाबरोबरीनेच �ाचे  ��
प�रणामात �पांतर करणे हेही �ततकेच मह�ाचे आहे.

अनुभवा�क ��तभा (आनंदमय कोश) : ��तभावान �व�ाथ� सतत �ा�ा आयु�ाचे �ेय शोधत असतो.
दुस�ांसाठी,समाजासाठी, �नसगा�साठी काहीतरी करावे ही उ�ट इ�ा ��तभावानाला समाधान �ा� क�न देते.
आपले आदश� कसे असावेत या�वषयी ��तभावानाचे �न��त �नकष असतात व ते �तः�ा जीवनात सा�
कर�ासाठी माग�दश�ना�ा शोधात असतात. आमचे �नर�नराळे �क� उदा. �नसग�सफर, पया�वरणीय पुजारी,
का�थ�क ��डालय, खेर वाचनालय तुम�ा मुलाला माग�दश�कांशी जोडून गु�-�श� नाते �नमा�ण करतात. �तःची
मू�े आ�ण नै�तकता �वक�सत के�ाने �ांना �ां�ा पा�तेचा आनंद अनुभवता येतो.           
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TMNP झेप
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��तभावान
बाल योगेश �क� : वं�चत ��तभावानांना योग ��श�ण दे�ासाठी हा �क� सु� झाला.
जेणेक�न ती मुले इतर मुलांना योग ��श�ण देऊन भ�व�ात योग ��श�क बनतील. यामुळे
�ांना रोजगाराची संधी उपल� हो�ाबरोबरीनेच ते �ांचे शा�ररीक व मान�सक संवध�न क�
शकतील. 

TMNP - सेवाधाम आ�मशाळा �क� :
मी TMNPला देणगी का �ावी? केवळ ��तभावानांनाच आ�थ�क लाभ का �मळावा? �ां�ात
नेतॄ�गुण आहे का? ते एखा�ा �े�ात अ�ेसर आहेत का? अशा �व�वध ��ांना आ�ाला
अनेकवेळा त�ड �ावे लागते.  या ��ाचे उ�र शोधत असतानाच आम�ा असे ल�ात आले क�
एक सं�ा �णून आ�ी आमचे नेतृ� �स� क� शकलो तर? आ�ी ��तभावान संवध�ना�ा
�े�ात अ�ेसर हो�ाचा �य� केला तर? आ�ण याच �वचाराने आ�ी एक शाळा द�क घे�ाचे
आ�ान �ीकारले. यात संव�ध�त ��तभावान �श�णासाठी व शाळे�ा सवा�गीण �वकासासाठी
काम करतात असा TMNP सेवाधाम आ�म शाळा �क� हा जगातील प�हलाच �क� आहे.
२००२ साली �थमतः TMNP ने चार ��तभावान �व�ा�ा�ना सेवाधाम शाळेतून ओळखले व
�ानंतर गे�ा वीस वषा�त ३५००�न अ�धक �व�ा�ा�चे संवध�न TMNP ने केले आहे. या
�क�ातून आ�ी वं�चत समाजाला केवळ शै��णक देणे देत नाही तर �ां�ा गरजा ल�ात घेऊन
अशा भागातील मुलांना अ�-धा�,  शै��णक सा�ह�, गणवेश, सॅ�नटरी नॅपक�न व इतर
सा�ह� पुरवतो. �श�ण हे शरीर व मनासाठी आनंदी व आरो�दायी असावे हे या �क�ातून
सा� कर�ाचा आमचा �य� आहे. अशा �श�णाचा संपूण� समाजाला फायदा होईल व �ातूनच
उ�ाचे नेतृ� �मळून ते येणा�ा �पढीस यो� �दशा देतील. सेवाधाम आ�मशाळा �� हे
भारताबाहेरील देण�ा देखील �ीकरतात. TMNPचा सेवाधाम आ�मशाळेस संपूण� पाठ�बा
आहे व आम�ा सव� �हत�च� तकांना आ�ी आवाहन करतो क� तु�ी देखील या काया�त आ�ाला
सहकाय� करावे. तुम�ा देणगीतून �व�ा�ा�चे �श�ण, आरो� व सवा�गीण �वकास साधला
जाऊन �ाचे समाज उ�ती व पया�याने देश उभारणीत मोठे योगदान  असेल! 
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TMNP ना�व�ता : 
१.��तभा संवध�नाचे पंचकोश �ा�प (मॉडेल)
२.��श�� मू�ांकन 
३.ग�तमान ग�तशील अ�ास (अ�ास�म ग�तवध�न)
४.बाल योगेश �क�
५.��तभा संवध�नाचे आंतरजालीय �ा�प (वेब मॉडेल)
६.��गुणा�क जीवन संक� 
७.जी �ास - ��तभा वग� 
८.(गु�-�श�) म�टॉर-म�टी �क� 
९.अ�ास कौश� गट 
१०.TMNP सामा�जक �क� 
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TMNP भारती �क� 

TMNP ला एक �� नेहमी �वचारला जातो क�, संव�ध�त झाले�ा वं�चत ��तभावाना�ा यश�ीतेचे
�� प�रणाम आपण पा� शकत नसताना, दरवष� ��तभावान �नवड चाचणी का घेतली जाते? या
��ाचे रचना�क उ�र दे�ाचे आ�ान TMNPने �ीकारले? यातून TMNP ने एक अ�भनव �क�
सु� केला तो �णजे भारती �क�. 
या �क�ाअंतग�त �ांचे याआधी ३ वष� संवध�न पूण� झाले आहे अशा वं�चत ��तभावान मुली
�ां�ासाठी यो� असे सानुकू�लत संवध�ना�ा ���येतून जातात �ाचा काळ साधारणतः ८ ते ११
वषा�चा असतो �ात �ा उ� �श�ण, काय��े�ातील अनुभव व काय��े�ातील �ेय सा�
कर�ासाठी प�र�म घेतात. �ांचे जीवन �ेय व काय��े�ाचे �ेय ठरव�ासाठी TMNP ने �वक�सत
केले�ा ��गुणा�क या ���येचा अवलंब केला जातो. 

या ���येअंतग�त वं�चत ��तभावान मुली�ा आवडी-�नवडी, �भाव, ���म� व ��तभा गुणवै�श�े
ल�ात घेऊन �तचे जीवन व काय��े� �ेय ठरवले जाते. याबरोबरीनेच �ांचे काय��े� व जीवन �ेय
थोड�ात �� करणारे एक उ��� �वधान देखील �ां�ाकडून �ल�न घेतले जाते. उ� �श�ण,
जीवन �ेयासाठी लागणारी संसाधने, कौटु�बक व सामा�जक अपे�ा आ�ण अं�तमतः जीवन उ���
सा� कर�ासाठी लागणारा कालावधी, �म व शै��णक पा�ता याचा �वचार क�न �ांना आयु�ात
येणा�ा भ�व�ातील �ग�तदश�क घटना �लहायला सां�गत�ा जातात.    एकदा हे �न��त झाले क�
TMNP �ा मुलीला �ा घटनांबाबत ��ता आण�ात मदत करते व  स� प�र��ती आ�ण �तची
�ेय या�वषयीचे वा�वाचे भान देते. ��ेक मुलीला �त�ा �वषयातील माग�दश�न कसे �मळेल याची
जबाबदारी देखील TMNP घेते. या��त�र�, टीएमएनपी �ांना ��तभावान लोकां�ा �ापक रा�ीय
आ�ण आंतररा�ीय संघटना/सं�ा/���शी प�र�चत क�न देते आ�ण �ांना आव�क कामांचा
अनुभव �मळेल यासाठी व �ां�ा वैय��क �क�ांम�े मदत देखील �दान करते.

अपे��त �न��ी : 
१) �व�ा�ा�नी �ां�ा आवडी�ा �े�ात �गती कर�ास आ�ण थेट �क� अथवा संशोधन अंमलात
आण�ास �ांना मदत कर�ासाठी मुलांचे �ां�ासाठी यो� असे सानुकू�लत संवध�न करणे
�ामुळे �ां�ा सं�ेला,समजाला व देशाला �ाचा उपयोग होईल.   
२) समप�ण, धैय� आ�ण वचनब�ता असणा�ा मुल�साठी ही आयु�ातील एकमेव संधी आहे. यातून
�ा मुली एक अशै��णक, भारतीय ��तभा संवध�न �क�, ��तभावान �व�ा�ा�ना सव��म
काय��मतेने काम�गरी कर�ात कसा उपयोगी ठरला यावर �श�ामोत�ब करणा�ा उ�ा�ा यशोगाथा
सांगणा�ा ठ� शकतात. 

वत�मान ��ती : भारती �क�ातील मुली ��गुणा�क �ा�पा�ा सहा�ाने �ांचे जीवन �ेय
ठरव�ावर काम करत आहेत. या काय�शाळांची सु�वात TMNP माग�दश�क आ�ण सु�वधाकत�
यां�ाशी संवाद आ�ण चच��ा ��पातून झाली आहे.  
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TMNP कोणते प�र�म घेत आहे?

TMNP वं�चत ��तभावानां�ा आयु�ात सुधारणा घडवून आणते. आ�म शाळांमधील मुलांना TMNP हे
�ासपीठ कुतूहलांनी भरलेले, �तथे जाऊन बोलावे, गावे व मनमोकळे हसावे असे वाटते. उ� पातळीची बौ��क
�मता ओळख�ाची चाचणी TMNP ही सं�ा �मा�णत करते व वं�चत ��तभावान मुलेही हे �स� करतात क�
�ां�ातील ज�जात �मतेचा �वकास �ायला हवा. उ� पातळी�ा बौ��क �मतेवर सं�ेकडून �मळाले�ा
�माणप�ाने �श�ामोत�ब होतो व गरीब प�र��तील वं�चत ��तभावान मुलासाठी ही आयु� बदलणारी घटना
असते �ामुळे भ�व�ातील अनेक पया�य �ा�ासाठी खुले हो�ाची खा�ी �मळते. यामुळे केवळ �ा मुलाचे
वैय��क  भले होत नाही तर �ाबरोबरीने �ा�ा कुटंुबाचे व समाजाचेही भले होते. मुलां�ा शै��णक
�वकासाचे सव� सा�ह� TMNPकडे आहे. द�रे,पु�के यां�शवाय लहान वयातच �ांचा नैस�ग�क संशोधन व
शै��णक माग�दश�नात सहभागी क�न �ांचे संवध�न केले जाते. ��तभा ओळख व संवध�न याप�लकडे TMNPने
बु��म�ेमुळे वेग�ा ठरले�ा व शै��णक आवडी-�नवड�मुळे शोषण के�ा गेले�ा मुलां�ा सामा�जक-
भाव�नक गरजांकडे �वशेष ल� �दले आहे. �शकणा�ां�ा गरजा समजून घेणे व �ा मांडणे हे सृजनशीलता
�� कर�ाचे �ार आहे हे ल�ात घेणारा TMNPचा �ापक ��ीकोन आहे. मुला�ा वैय��क कौश� व
बु��म�ा �वकासासाठी घेतले जाणारे �य� हे देश उभारणीसाठीच घेतले जात आहेत ही �ामागील भावना आहे.
बु��म�ा पारख�ा�ा �ा�पाला TMNPने �ो�ाहन �दले आहे. तसेच शै��णक व भावना�क ��पा�ा
काय�शाळां�ारे बु��म�ा संवध�न, पा�ा� देशां�ा �ा�ांप�लकडे जाऊन भारतीय प�तीने बु��म�ा समजून
घे�ा�वषयी�ा संशोधन उ���ांचा �सार व ��तभासंप�-बु��मान मुलांना समजून घे�ा�वषयीचे �ान �सारीत
करणे अशी काय� सं�ा करत आहे.       

१५



मे�ा इंिडया ही धम�दाय
सं�ा आहे.
न�दणी �म�क :
F/16550/Pune

TMNP ला देणगी
�द�ाने करात सूट
�मळते

संपक�  : 
डॉ. नारायण रा. देसाई 
आ�दवासी बु��म�ा संवध�न
�क� (TMNP),
मे�ा इंिडया, �वनायक भवन,
५१०, सदा�शव पेठ, पुणे,
महारा� - ४११०३० 

�मण�नी : ९८२२६२६८३५
ईमेल : narayan@tribalmensa.org

www.tribalmensa.org
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