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नमस्कार! 

तसं पहायचं झालं तर अडथळा हा शब्द TMNP ला नवा नाही. मानसशास्त्र 

त्याच बरोबर आिदवासी व ग्रामीण भागातील बुिद्धमत्ता या क्षेत्रात स्वत:ला 

पिहल्यांदा प्रस्थािपत केले व त्याचा िवस्तार केला. यात अनेकदा अडथळे 

िनमार्ण झाले. वेळोवेळी प्रत्येकावर मात केली गेली. तसेच TMNPचे वषार्नुवषेर् 

कायर् सुरू आह.े परतं ुया नव्या शैक्षिणक वषार्त एिप्रल २०२० मध्ये (Covid 

19 Pandemic) या रूपात अगदीच अनपेिक्षत अडथळा TMNP समोर 

आला. आपल्याला कल्पना आहचे की या काळात सोशल िडस्टिनं्सगचे पालन 

करण्यास सांिगतले गेले. भौितकदृष््टय़ा सवर् जण इतक्या दूर असताना प्रत्येक 

िवद्याथ्यार्ंशी पूवीर् इतकेच जोडले जाणे ह े एक कठीण होते. प्रत्येक उपक्रम 

activity िजवंत ठेवणं त्याच बरोबर त्यांना प्रेरणा देणं ह े िततकंच 

आव्हानात्मक होतं. त्यामुळे content, logistics, finance सवार्ंनाच आव्हान 

िमळालं. पण तरीही या सार्याकडेच सकारात्मकतेने उत्तर द्यायला TMNPने 

सुरूवात केली. थांबून न राहता वाट बदलून वाटचाल सुरू ठेवली. याच मागील 

सहा मिहन्यातील प्रवासाचा आढावा आपण या दहा D’s च्या माध्यमातून घेऊ 

शकतो.



1. Development

Book Reading Club चार िभंतींमध्ये सुरिक्षत 
राहून बाहरेचं जग बघण्याची, अनुभवण्याची आिण ते 
इतर िमत्रमैित्रणींमध्ये व्यक्त करण्याची कृती म्हणज े
TMNP  पुस्तक वाचन गट. TMNP चे संवधर्न पूणर् 
झालेले सवर् िवद्याथीर् या वाचन गटाचा भाग आहते. या 
उपक्रमा अंतगर्त त्यांनी वाचलेल्या, वाचत असलेल्या 
बोधकथा, कथा पुस्तक, ते वाचून सवार्ंसोबत share 
करतात. त्यासाठी ते छोट्या-छोट्या भागांचे audio 
तयार करून TMNP व्हॉट्सऍप ग्रुपमध्य ेते पाठवतात. 
यात फक्त वाचनच नाही तर त्याचे भावही सवार्ंपयर्ंत 
पोहोचतात. ह े ऑिडओ इतर TMNP शाळांच्या 
ग्रुपमध्येही पाठवले जातात. उदा. मारूती िचत्तमपल्ली 
यांच्या पक्षांिवषयीच्या कथा, मािहतीचे अनेक भाग 
TMNPच्या मुलांपयर्ंत पोहोचले आहते.
Buffersheets: िदवसभर घरीच असताना मुलांना 
अभ्यासाचा कंटाळा आल्यावर मध्य े ताजेतवान े
वाटण्यासाठी Buffersheets तयार करून मुलांना त्या 
सोडवण्यासाठी िदल्या जात आहते. या दहा ते पंधरा 
िमिनटात सोडवता येण्याजोग्या आहते. िविवध िवषय 
आकृती यांच्यावर आधािरत या sheets  तयार केल्या 
जात आहते.

Moral Stories: पौरािणक िकंवा रामायण, 
महाभारत काळातील बोधकथांचा यांमध्ये समावेश 
आह.े बौिद्धक खेळ, कोडी यांच्या बरोबरीन ेमुलांना बोध 
िमळावा यासाठी हा कथेचा उपक्रम तयार केला जात 
आहे. कथांबरोबरच त्याखाली िवचार करायला 
लावणार ेप्रश्नही िदले आहते.

Nurturing Games Protocol गेल्या 
वषार्ंपयर्ंत TMNPचे खेळ ह े फक्त वकर् शॉपमध्ये 
Mentor समोर असताना त्यांच्या सूचना व 
मागर्दशर्नामध्ये खेळले जात होते. तेव्हा खेळाचे 
सािहत्य तेच असल े तरीही प्रत्येकवेळी खेळण्याचे 
स्वरूप, त्याचा बोध ह े वेळ, प्रसंग व मुलांच्या 
प्रितसादानुसार बदलत होते. परतंु इथून पुढे या 
कायर्शाळांचे स्वरूप लक्षात घेता मुलांना इतरही 
वेळी त्यांचे त्यांना बौिद्धक खेळ खेळता यावेत या 
दृष्टीकोनातून या संवधर्न खेळांची िनयमावली 
िवकिसत करण्यात येत आह.े यात तयार असलेल्या 
७० खेळांपैकी प्रत्येक खेळाची पद्धत, िनयम, 
िविवधता व स्तर यांचे िवश्लेषण करण्यात येत आह े
त्याचबरोबर तो खेळ का खेळायचा, त्यातून काय 
िशकायचे इत्यादी सवर् मािहती िलहून प्रत्येक 
खेळासाठी िनयमावली िवकिसत केली जात आह.े
Puzzles: Buffersheets प्रमाणेच अभ्यासातील 
तसेच इतर िवषयांवर कोडी तयार केली जात 
आहते. त्या त्या िवषयाशी संबंिधत शब्द लक्षात 
राहण्याच्या दृष्टीने त्या शब्दांची कोडी बनवली 
जातात . उदा . भारतीय संसृ्कतीची ओळख 
होण्यासाठी देशभरातील मंिदर,े अलंकार, पदाथर्, 
बोलीभाषा, आिदवासी जमाती इ. प्रत्येकी एक कोडे 
तयार केले आह.े या सवार्ंची वगीर्करणानुसार 
पुिस्तका तयार करून िवद्याथ्यार्ंना देण्यात येणार 
आह.े 

Ethics stories: या िवद्याथ्यार्ंकडे असलेल्या बुिद्धमत्तेबरोबर 
िनतीमूल्यांची जोड नसेल तर त्या बुद्धीचा गैरवापर होऊ शकतो. त्यामुळे 
नैितक िशष्टाचार, कतर्व्ये यांची जानीव करून देणार्या पौरािणक गोष्टींचा 
यात समावेश केला आह.े या कथांची एक पुिस्तका तयार होत आह.े 
Socio Economic Assessment: TMNPच्या कायर्शाळांमध्ये 
सहभागी झालेल्या प्रत्येक िवद्याथ्यार्ंपयर्ंत TMNPची सेवा योग्य िरतीने 
योग्य प्रमाणात पोहोचावी यासाठी ही नवीन Socio-economic 
assessment िवकिसत करण्यात येत आह.े या माध्यमातून िवद्याथीर् 
Underprivileged असल्याची खात्री करून घेता येईल. व त्यानुसार 
िशष्यवृत्ती देण्यास मदत होईल. यात िवद्याथ्यार्ंची कौटंुिबक मािहती, 
घरातील शैक्षिणक, सांसृ्कित वातावरण, पालकांचे मािसक उत्पन्न इत्यादी 
मुद्दय्ांचा समावेश आह.े 
Donor’s Docket: TMNP ला देणगी देणार्या बर्याच Donors ची 
अशी इच्छा असते की आपण ज्या िवद्याथ्यार्ंसाठी देणगी देत आहोत त्यांची 
प्रगती आपल्याला कळावी. हा मुद्दा लक्षात घेऊन ह े Donors Docket 
तयार करण्यात येत आह.े यातून त्या त्या donorsना देणगी िदलेल्या 
िवद्याथ्यार्ंची प्रगती वेळोवेळी जाणून घेता येईल.यात TMNPमध्ये िनवड 
झालेल्या िवद्याथ्यार्ंची नावापासून, त्याची संवधर्ना दरम्यान होणारी प्रगती, 
सवर् assessment reports इत्यादीचा समावेश आह.े
TMNP Creativity Club: TMNP मधील प्रत्येक िवद्याथीर् हा 
िनरिनराळ्या माध्यमातून creativity सादर करण्यासाठी उत्सुक असतो. 
यात तो त्याने तयार केलेली कलाकृती ग्रुपवर पाठवतो. या उपक्रमात 
एखादी activity िकंवा िविशष्ट िवषयच असावा असे िनयम लागू केलेले 
नाहीत. सवर्जण उसु्फतर्पणे िवषय िनवडतात व त्यावर आधािरत िचत्र 
काढणे, रगंवणे, किवता, गाणे,, कथा, वस्तू बनिवणे, इत्यादी कलाकृती 
तयार केल्या जातात. ह े व्हॉट्सऍपच्या माध्यमातून सवार्ंसमोर सादर 
केल्याने िवषय, िवचार, अिभव्यक्ती यांची देवाणघेवाण सातत्याने सुरू 
राहते. 



2.Database 

Online Donors Database: वषार्नुवषेर् िनयिमतपण े
देणगी देणार े प्रत्येक वषीर् नव्यान े वाढत जाणार े व 
कोणत्यातरी कारणास्तव कमी झालेले देणगीदार या सवार्ंची 
वेळोवेळी नोंद ठवण्याच्या दृष्टीने donors database 
तयार करीत आहोत. याचे स्वरूप पूणर्तः online  असणार 
आह.े यामुळे TMNPशी जोडलेल्या प्रत्येक donorsची 
नोंद, मािहती एकाच िठकाणी िमळवण ेसोप ेहोईल. 
Online Gifted Database : Mensa IQ Testमध्ये 
९५% व त्यावर IQ असणार ेिवद्याथीर् TMNP मध्ये िनवडल े
जातात. Donors database प्रमाणेच या िनवडलेल्या 
प्रत्येक मुलाच े नाव, शाळा, Percentile या सवार्ची नोंद 
असणारा online gifted database तयार होत आह.े 
यामु ळे दरवषीर् नवीन येणा रा प्रत्येक िवद्याथीर् या 
databaseचा भाग होतो व सवर् Batches च्या शाळांच्या 
िवद्याथार्ंची मािहती एकाच िठकाणी उपलबध होते. 
What’s app Group Formation: What’s app 
च्या माध्यमातून TMNP या महामारीच्या काळातही प्रत्येक 
िवद्याथ्यार्ंच्या संपकार्त आह.े यात २०२०-२१ या शैक्षिणक 
वषार्त nurturing workshop साठी पात्र असलेल्या 
िवद्याथ्यार्ंचा गट, study skills workshop साठी पात्र 
असलेला गट व माजी िवद्याथ्यार्ंचा गट असे प्रत्येक शाळेचे 
तीन what’s app group तयार केलेल े आहते. एकूण 
१८-१९ गृप तयार आहते व त्यामध्ये जवळजवळ साडेसातशे 
िवद्याथीर् एकत्र आल े आहेत. त्यातून सूचना, संवाद, 
सादरीकरण यासाठी ह े what’s app groups म्हणज े
पिरणामकारक मंच बनला आह.े 

3. Digitisation 

Nurturing Workshops: या महामारीकडे एक 
संधी म्हणून बघत आत्तापयर्ंत सुरू असलेल्या संवधर्न 
कायर्शाळेच े िडिजटायझेशन करण्याच े काम या 
एिप्रल मिहन्यात हाती घेतले. यामध्ये सवर् बारा 
संवधर्न कायर्शाळा digitise केल्या आहते. प्रत्येक 
कायर्शाळेच्या संचात त्या िवषयासंबंिधत ऑिडओ, 
िव्हिडओ, स्लाईड यांचा समावेश आह.े त्याचबरोबर 
त्या िवषया व रील चचार् , सं भा षण यांच्या ही 
एकित्रकरणाचे काम सुरू आह.े  प्रत्येक कायर्शाळा 
िदड तासाची आह.े त्यात मुलांना assignments, 
बौिद्धक खेळ सांिगतले आहते. त्यामुळे ही मुले 
४-४:३० तास मग्न राहतील.याचा आणखी एक उदे्दश 
म्हणज े या सवर् कायर्शाळा TMNPच्या सध्या 
असलेल्या शाळांपुरत्याच मयार्िदत राहणार नाहीत. 
भौिगिलक, व्यवस्थापन यांची मयार्दा न पडता 
भारतभरातील जास्तीत जास्त िगफे्टड मुलांपयर्ंत ही 
सेवा पोहचवता येईल.  
Assessments: मागील दोन वषार्ंमध्ये TMNP ने 
बर्याच assessments िवकिसत केल्या आहते. 
परतंु त्या पेपर-पेिन्सल टेस्ट या स्वरूपात होत्या. या 
सहा मिहयात त्यापैकी दोन टेस्ट , पंचकोश 
assessment व ित्रशक्ती assessment या 
digitise केल्या आहते व या दोन्ही टेस्ट TMNP 
च्या वेबसाईटवर मराठी व इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये 
ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहते. 

Gifted Evaluation Score: मी गीफे्टड आह े िकंवा नाही ह े
प्रत्येकालाच जाणून घ्यावेसे वाटते. तेव्हा आपण गीफे्टड आहोत का 
ह ेस्वतःच स्वतः शोधता यावे साठी गीफे्टड वैिशष्ट्ये, गुणधमर् यांच्या 
सहाय्याने टेस्ट तयार केली जात आह.े तसेच याचे digitisation 
केले जात आह.े 

I am Aptitude Test: I am नावाची aptitude test आह.े 
TMNP तफेर्  गेल्या दोन वषार्ंपासून दहावीच्या िवद्याथ्यार्ंसाठी ही टेस्ट 
घेतली जात आह.े याचा उपयोग career counselling साठी केला 
जातो. त्यामुळे या सवर् dataचे digitisation केले जात आह.े याचा 
उपयोग TMNPच्या researchसाठी करण्यात येणार आह.े
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4.Documentation 

TMNP Model: TMNP चे मॉडेल म्हणजे नक्की काय? िकंवा 
कशाप्रकार े कायर् केले जाते इत्यादी प्रश्नांिवषयी बर्याच जणांना 
जाणून घेण्याची उत्सुकता असते. त्यामुळे TMNP मॉडेलचे 
documentation करण्यािवषयी खूप आधीपासूनच िवचार सुरू 
होता.यापुवीर् वेळेनुसार व गरजेनुसार अगदी तुकड्यामध्ये ही मािहती 
िलहीली होती. परतंु या सहा मिहन्यात संपूणर् मॉडेलचा एकत्र एकसंध 
दस्ताऐवज तयार करीत आहोत. 



TMNP - Panchakosha Philosophy: TMNP 
चे मॉडेल ज्यावर आधािरत आह े ती म्हणजे पंचकोश 
िफलॉसॉफी. आता पंचकोश म्हणजे काय? त्यात काय 
सांिगतले आह?े याचा भारतीय तत्त्वज्ञानात कुठे संदशर् 
आढळतो? यािवषयी थोडक्यात व सोप्या पद्धतीन े
मािहती देण्यासाठी पंचकोश िफलॉसॉफीचे लेखन सुरू 
आह.े 
TMNP Experience: Underprivileged gifted 
मुलांचे अशैक्षिणक पद्धतीने संवधर्न करणारी TMNPही  
एकमेव संस्था आह.े २०२० मध्ये national education 
policyमध्ये काही महत्वपूणर् बदल झाले. यानंतर काही 
िहतिचंतकांकडून TMNPचा आत्तापयर्ंत म्हणजे गेल्या 
वीस वषार्तील अनुभव share करण्याचा सल्ला देण्यात 
आला. जेणेकरून या underprivileged gifted 
मुलांसाठी policy िवकिसत करण्यात ही मािहती 
उपयोगी होईल. त्यामुळे याच उदे्दशाने TMNPच्या 
मागील २० वषार्ंच्या अनुभवांचा अहवाल बनवण्यास 
सुरूवात झाली आह.े 

TMNP Processes: TMNP मॉडेल प्रमाणेच 
TMNPच्या संपूणर् कायर्पद्धती िवषयी सवार्ंना औत्सुक्य 
आह.े त्यामुळे TMNPशी प्रत्यक्ष िकंवा अप्रत्यक्षिरत्या 
संबंिधत असणार्या सवार्ंना या कायर्पद्धतीची ओळख 
क रू न दे ण्या सा ठी T M N P P r o c e s s चे 
documentation केल ेजात आह.े यात िवद्याथीर् िनवड 
पद्धतीपासून संवधर्न पूणर् होईपयर्ंतची प्रक्रीया, कायर् व 
त्यातील पायर्या यांचा समावेश आह.े

TMNP Pamphlet: TMNPची जुनी मािहती पुिस्तका ही चार ते पाच 
वषेर् पूवीर्ची होती. या सहा मिहन्यांच्या काळात या मािहती पुिस्तकेची नवी 
आवृत्ती तयार करण्यात आली. TMNPच्या नवीन  activities, 
structure नवे प्रकल्प व नव्याने TMNP मध्ये सामील झालेली माणसे 
इत्यादीचा उल्लेख यामध्ये केलेला आह.े 
TMNP Success Story : TMNP मध्ये संवधर्न झालेल्या 
िवद्याथ्यार्ंमध्ये वेळोवेळी सकारात्मक बदल िदसून येतात. पण या 
बदलांिवषयी नेहमी िवचारणा होते. अथार्त एखाद्या िगफे्टड मुलाची काय 
व िकती प्रगती झाली ह ेसवर् संबंिधतांना जाणून घ्यावेसे वाटते. त्यासाठी 
TMNPने संवधर्न केलेल्या िवद्याथ्यार्ंमध्ये िविवध क्षेत्रात, कायार्त यश 
संपादन केलेल्यांचा मािहती अहवाल तयार केला जात आह.े यात अशा 
िवद्याथ्यार्ंचे मनोगत अनुभव ह े audio, video या स्वरूपातही एकित्रत 
केले जात आहते. 
Testimonials: TMNP िवषयी अिभप्राय कळण्यासाठी व तो एका 
िविशष्ट रचनेत येण्यासाठी online testimonialsची सुरूवात केली 
आह.े यात unprivileged gifted, privileged gifted िशक्षक, 
देणगीदार यापैकी प्रत्येकासाठी स्वतंत्र form तयार केलेला आह.े याद्वार े
TMNP शी संबंिधत कोणतीही व्यक्ती वेबसाईटला जाऊन केव्हाही 
आपला अिभप्राय TMNPला कळवू शकते. 
TMNP Annual Report 2019-2020: यामध्ये िविवध माध्यमातून 
TMNPशी जोडले गेलेल्या सहकायर् करण्यार्या व्यक्तीस धन्यवाद 
देण्यासाठी व TMNPची वषर्भरातील प्रगती कळवण्यासाठी April-
Mayमध्ये 2019-2020चा वािषर् क अहवाल तयार केला. यामध्ये यावषीर् 
केलेल्या activities, नवे projects, तसेच testing, nurturing 
assessments यांचा संख्यात्मक आढावा व िमळालेले donations 
यांचा उल्लेख केला आह.े

5.Designing 

गितमान गितशील: गतीमान गितशील ही acceleration 
ची एक पद्धत आह.े गीफे्टड मुलांच्या अभ्यासासाठी ही 
नवी पद्धत TMNP Design करत आह.े ही पद्धत पूणर्पणे 
Indigenous असून पौरािणक सािहत्याच्या आधारावर 
याची रचना केली जात आह.े यात अभ्यास कसा करावा, 
त्यात कोणकोणत्या activities कशा पद्धतीने केल्या 
जाऊ शकतात इत्यादीचा समावेश आह.े 

भगवद्गीता आिण काऊिन्सिलंग: गीफे्टड मुलांमध्ये सतत 
भाविनक चढ-उतार होत असतात. अशावेळी त्यांच्या 
भावना, िवचार, प्रश्न, समस्या या सवार्ंवर भगवद्गीता ह े
एकच उत्तर असू शकतं. म्हणूनच गीफे्टड मुलांच्या 
काऊिन्सिलंगसाठी नवी Indigenous पद्धत design 
केली जात आह.े यासाठी भगवद्गीतेमध्ये श्रीकृष्ण व अजुर्न 
यांच्यातील प्रश्नोत्तररूपी संवादांचा आधार घेत या 
श्लोकांचा काऊिन्सिलंगसाठी कसा उपयोग करता येईल 
याचा अभ्यास केला गेला आह.े

Gifted Self Assessment: एखादा परीक्षेत नापास 
झालेला मुलगाही गीफे्टड असू शकतो. मग परीक्षेवर िकंवा 
फक्त standardise test वरच का अवलंबून रहायचं? 
आपण गीफे्टड आहोत का? याचं उत्तर स्वतःच शोधता 
आलं तर? याचं उत्तर शोधण्यासाठी giftedness च्या 
िनकषांना तडा देत व बारीकसारीक तपशील िवचारात 
घेऊन मुलांच्या self-assessment साठी मापदंड तयार 
केले जात आहते.



6. Delivery 

Goods: मागील सहा मिहन्यात TMNP प्रकल्पातील िवद्याथ्यार्ंच्या 
पालकांच्या नोकर्या गेल्या रोजगार बंद झाले या पिरिस्थतीत काही 
कुटंुबांमध्ये घरखचार्ची कमतरता होती. अशा 80 कुटंुबासाठी TMNP 
कडून िकराणासामानाचे वाटप वेळोवेळी करण्यात आले. त्याचबरोबर 
काही गरजू मुलींना अभ्यासासाठी वह्या-पुस्तके पुरवण्यात आली. 
Services: या सािहत्याबरोबरच online psychological 
services ही पुरवण्यात आल्या. मुलींना सातत्यान ेप्रोत्साहन, मागर्दशर्न 
करण्यात आले. त्यांना अभ्यासा संबंिधत मनोधैयर् वाढवण्यासाठी 
inputs देण्यात आले. या व्यितिरक्त काही िवद्याथ्यार्ंच्या कुटंुबाना 
आिथर् क मदत तर काहीजणींची शाळा, कॉलेजची फी करण्यात आली. 

भारती प्रकल्पातील मुलींना त्यांच्या online lecture साठी मोबाईल 
फोनची व्यवस्था करून देण्यात आली. 
Life Goal: Life goal ठरवण्यासाठी ित्रगुणात्मक ही पद्धत तयार 
केली आह.े दहावी-बारावी नंतर काय िशक्षण घ्यायचं? िकंवा मला 
आयुष्यात काय करायचं आह े याचं उत्तर शोधण्यासाठी ही पद्धत 
उपयोगी आह.े त्यामुळे आत्ता दहावी, बारावीत असणार्या मुलींना ही 
पद्धत समजावून त्यांच ंध्येय ठरवण्यासाठी त्यांना मागर्दशर्न केले जात 
आह.े 
Study skills: दहावीतील िवद्याथ्यार्ंनी अभ्यास कसा करायला हवा ह े
कळण्यासाठी study skills हा pattern तयार केला आह.े त्यात 
प्रत्येक िवषयाचे कठीण ते सोपे अशी धड्यांची िवभागणी केली आह.े व 
त्यानुसार पूणर् वषर्भराचे अभ्यासाचे िनयोजन तयार केले आह.े यात 
प्रत्येक धड्यातील concept map, notes, activities इ, 
सािहत्याचा समावेश आह.े ह े सवर् सािहत्य व ते समजावून सांगणार े
audios वाई, सातारा, पुण ेयेथील सवर् दहावीच्या िवद्यािथर् नींना पाठवले 
आहते. 

Moral Stories: TMNPने पौरािणक सािहत्याचा 
आधार घेऊन त्यातील छोट्या बोधकथांचा संग्रह केला 
आह.े उदा. ध्रुवबाळाची कथा, श्रीकृष्ण व सुदाम्याची 
गोष्ट व त्याबरोबर कथेच ेतात्पयर् व प्रश्न िदले आहते. या 
कथा photo, pdf िकंवा audio या स्वरूपात दर 
आठवड्यास प्रत्येक शाळेच्या व्हॉट्सऍप ग्रुपवर पाठवल्या 
जातात. 
Research Paper: TMNPने मागील सहा मिहन्यात 
तीन िरसचर् पेपसर्चे report writing केले आह.े एक, 
TMNP impact assessment व दुसरा  TMNPच्या 
overnight workshopचे structure व effectivityचा 
अभ्यास यात केला आहे. ह े दोन्ही िरसचर् पेपर 
European Council for High Ability Journal ला 
पाठवण्यासाठी तयार आहते. तर ितसर्या पेपरमध्य ेnew 
mediaचा िगफे्टड मुलींवर होणारा impact अभ्यासला 
आह.े हा िरसचर् पेपर िलहून पूणर् होत आला आह.े 

7. Detailing 

5th Nurturing Book: याआधी TMNPने 
संवधर्नाच्या दृष्टीने चार वेदांवर आधािरत चार पुस्तके 
तयार केली आहेत. िगफे्टड qualities िवकिसत 
करण्याबरोबरच संवधर्नाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे 
या मुलांना िनतीमूल्ये, िशष्टाचार यांची जाणीव असायला 
हवी या उदे्दशाने संवधर्नाच्या या पाचव्या पुस्तकाचे 
detailing या सहा मिहन्यात सुरू केले आह.े अथार्तच ह े
पुस्तक morals & ethicsवर आधािरत आह.े 

6th Nurturing Book: या पाचव्या पुस्तकाच्या 
बरोबरीने सहाव्या पुस्तकाचेही detailing  सुरू केले आह.े 
यामध्ये प्रामुख्याने पौरािणक पात्रे व िगफे्टडनेस यावर भर 
िदला आह.े त्यात प्रत्येक पात्रानुसार त्यांच्यात कोणकोणत्या 
Gifted Qualities बघायला िमळतात, त्यांच े गुण, 
वागणूक यासंबंधी मािहती आपल्याला पहायला िमळेल. 
Bharati Prakalpa: वषर्भरापूवीर् भारती प्रकल्पाची 
सुरूवात झाली. या प्रकरणातील उपक्रम, प्रिक्रया सार ेचालू 
झाले. पण या प्रकल्पाचा पूणर् तपशील िलहीला गेला नाही. 
या मे-जून मिहन्यात भारती प्रकल्पाचे details िलहायला 
सुरूवात झाली. या प्रकल्पाची संकल्पना, उदे्दश, कायर्पद्धती 
इत्यादीचा समावेश आह.े 
G-Class: २०१९-२० मध्ये कवेर् पुणे येथे भारतातील 
underprivileged gifted मुलींचा पिहला gifted class 
सुरू झाला आह.े पूणर् वषर्भर हा class, त्यातील उपक्रम 
यशस्वीपणे राबवले गेले. परतंु G-classची संकल्पना, 
अभ्यास प्रिक्रया, या classचे वेगळेपण इत्यादी तपशीलावर 
या सहा मिहन्यात मािहती िलहीली जात आह.े 
Maharshi Karve Strishikshan Sanstha - 
TMNP- Centre of Excellence: महषीर् कवेर् स्त्री 
िशक्षण संस्थेच्या िविवध शाळा, कॉलेजमध्ये TMNPचे 
कायर् गेली चार ते पाच वषेर् सुरू आह.े म्हणूनच TMNP व 
MKSS यांच्या संयुक्त सहभागातून संस्थेत Centre of 
Excellence सुरू करण्यात येत आह.े त्यािवषयावर 
detailing केले जात आह ेव याचा concept map तयार 
करून संस्थेच्या व्यवस्थापनास पाठवला आह.े



8. Distribution 

Scholarship: या सहा मिहन्यात lockdown मुळे 
बर्याच पालकांकडे नोकरी, काम नसल्यामुळे त्यांना 
शाळेची फी भरण ेशक्य नव्हते. तर यापैकी कवेर् िशक्षण 
संस्थेच्या मिहलाश्रम हायसू्कल, पुण े येथील नववी, 
दहावी, बारावीच्या मुलींची शाळेची फी स्कॉलरशीप 
स्वरूपात भरण्यात आली . याचबरोबर भारती 
प्रकल्पातील काही मुलींना मोबाईल फोनच्या 
माध्यमातून स्कॉलरशीप िदली गेली. 

10th and 12th Standard Notes : या सहा 
मिहन्यात पैशांअभावी मुलींना खाजगी क्लास सोडाव े
लागले. त्यामुळे जमत नसलेल्या िवषयांबाबत सवार्ंनाच 
िचंता होती.  त्यासाठी उत्तर म्हणजे TMNPच्या study 
sk i l ls उपक्रमातून तयार झालेल्या notes. 
Nurturing बरोबरच अभ्यासात मदत होण्यासाठी 
study skillsच्या उपक्रमात तयार केलेल े concept 
maps, notes इ. अभ्यास सािहत्य दहावी मधील कवेर् 
पुणे, वाई, साताराच्या मुलींना पाठवल े जात आह.े 
याचबरोबर भारती प्रकल्पातील मुलींपैकी बर्याच मुली 
बारावीमध्ये िशकत आहते. त्यांच्यासाठी त्यांच्यातीलच 
काही मुलींनी व यावषीर् बारावी उत्तीणर् झालेल्या मुलींनी 
नोट्स तयार केल्या आहेत. त्यामुळे science, 
commerceच्या िवषयानुसार प्रत्येक मुलीला िलिखत 
िकंवा audio स्वरूपात या नोट्स पाठवल्या जात 
आहते. 

9. Diversification 

TMNP समाजात चांगली सेवा देतच आह,े परतं ुत्याचबरोबर 
आपण आपले िवभागही पूणर्पणे स्वतंत्र केले पािहजेत असा 
िवचार केला गेला. ज्यामुळे प्रत्येक िवभाग हा जास्त 
चांगल्याप्रकार ेकायर्क्षम सेवा पुरवू शकेल. 
TMNP ही एक संकल्पना आह े िजथे व्यक्तीला िकंवा 
systemला पिरपूणर् बनवले जाते व त्यानंतर आत्मिनभर्र 
होण्यासाठी िकंवा स्वतंत्र अिस्तत्व समाजात िनमार्ण 
करण्यासाठी प्रोत्साहन िदले जाते. त्यामुळे TMNPच्या 
अनेक बाजू या diversification मध्ये आपल्याला 
िदसतील. 
Yuj Services: Yuj ही TMNPशी संलग्न असणारी 
स्वतंत्र संस्था आह.े यामध्ये holistic fitness व gifted 
assessments यासंदभार्तील सेवा पुरवल्या जातात. एिप्रल 
२०२० पासून या assessment servicesना सुरूवात 
झाली. यात िगफे्टड identification त्यानंतर मुलांच्या 
personality, behaviour संदभार्तील िविवध tests, 
Aptitude test व career planning साठी मागर्दशर्न 
इत्यादी प्रकारच्या सेवा उपलब्ध आहते. यामधील Tests 
Online तसेच offline  माध्यमातून घेतल्या जातात.

Indian Gifted Professional Services: हा 
TMNPचा एक स्वतंत्र िवभाग आह े असे म्हणता येईल. 
याअंतगर्त Nurturing चे सािहत्य, मािहती, खेळ, पुस्तके 
इत्यादी पुरवठा TMNPला केला जातो. याप्रमाणेच िगफे्टड 
मुलांसाठी counsellingची सुिवधा पुरिवली जाते. काही 
काळातच या सवर् सुिवधा privileged gifted मुलांसाठी 
देखील उपलब्ध होतील.

सेवा International: सेवा Internationalच्या slum area मध्ये 
सुरू असणार्या प्रकल्पात तेथील िगफे्टड मुलांसाठी सेवा देण्याचा 
TMNPचा मानस आहे. TMNPचे मॉडेल slum areaमध्ये 
चालवण्यासाठी सेवा Internationalशी प्राथिमक बोलणी झाली 
आहते. सेवा इंटरनॅशनलच्या पनवेलमध्ये सुरू असणार्या उपक्रमात 
िगफे्टड मुलांसाठी सहभागी होण्याची TMNPची इच्छा आह.े ितथे सुरू 
असलेल्या science centreसोबत संलग्नता करण्यासंदभार्त 
सकारात्मक चचार् होत आह.े 
Baya Centre of Excellence: महषीर् कवेर् स्त्री िशक्षण संस्थेच्या 
अनेक शाळा, कॉलेज मध्ये TMNPचे कायर्क्रम राबवले जात आहते. 
त्यात प्रामुख्याने मिहलाश्रम हायसू्कल, पुणे या शाळेचा मोठ्या 
प्रमाणात सहभाग आह.े त्यामुळे ितथे संस्थेचे स्वतंत्र िगफे्टड कें द्र बाया 
कवेर्ंच्या नावाने सुरू करण्यात येत आह.े ह े कें द्र चालू झाल्यानंतर 
TMNP कडून संस्थेस techniques  पुरवण्यात येतील यािशवाय 
िगफे्टड मुलींच्या या कें द्राची पूणर् जबाबदारी संस्थेची असेल. 
यासंबंिधत संस्थेच्या व्यवस्थापन मंडळाशी चचार् झाली असून यास 
primary मान्यता िमळाली आह.े 
Wisdom -TMNP Satel l i te Centre: Wisdom 
International School, नािशक यांच्या तफेर्  TMNPच्या मॉडेलवर 
आधािरत कायर्क्रम हा त्या शाळेत व नािशक जवळच्याच आिदवासी 
शाळेतील मुलांसाठी घेतला जात आह.े तेथील जवळपास पन्नास लोक 
या कायर्क्रमामध्ये सहभागी आहते. 
TMNP पराशर: TMNP पराशर नावाने मराठवाड्यातील मुलांसाठी 
िगफे्टड कें द्र सुरू होत आह.े मयुरी लोखंडे ही TMNPची िवद्यािथर् नी 
त्या भागतील असून ती या पराशर िगफे्टड कें द्राची जबाबदारी 
स्वतंत्रपणे सांभाळणार आह.े पुढील वषर्भर TMNP कडून आिथर् क, 
सािहत्य िकंवा इतर सहाय्य या कें द्राला िदले जाणार आह े आिण 
त्यानंतर हा प्रकल्प स्वतंत्रिरत्या कायर्रत होईल. 



10. Distilling 

TMNP ही एक उत्तम संकल्पना आह ेपण वास्तिवक कृतीत 
आणताना त्यात काही कमतरता िदसून येतात. TMNPच्या 
िविवध भागांमध्ये प्रत्येकाची कायर्पद्धत िनराळी आह.े त्यामुळे 
िकत्येकदा त्यात उणीवा जाणवतात. परतं ु सतत नवनवीन 
संकल्पना, प्रिक्रया यांच्यामध्ये कामातील या उणींवांवर काम 
करता आले नव्हते. या सहा मिहन्यांच्या काळात अशा 
कमतरता जाणीवपूवर्क कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले 
आहेत . TMNP एक कायर्प्रणाली म्हणून भक्कम 
बनवण्याकडे त्यातील अनावश्यक गोष्टी काढूण टाकण्याकडे 
लक्ष कें िद्रत केले आह.े यामध्ये खालील भागांचा िवचार केला 
आह.े 

Process: TMNPच्या gifted identification पासून 
nurturing पूणर् होईपयर्ंतच्या प्रिक्रयेत काही कारणांमुळे 
पोकळी राहते. त्या कारणांचा िवचार, अभ्यास करून त्यावर 
उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करील आह.े या प्रकल्पाची पूणर् 
प्रिक्रया जास्त कायर्क्षम होण्यामध्ये याची मदत होईल. 

Method: कोणताही िवचार, कायर्शाळा िकंवा त्यामागील 
हतेू हा िवद्याथ्यार्ंपयर्ंत िविवध मागार्ंनी, पद्धतींनी पोहचवला 
जातो. तो त्यांच्यापयर्ंत स्पष्टपण े पोहचण्यासाठी िकंवा 
त्यांनी त्यात गुंतून राहण्यासाठी या पद्धती सोप्या व पिरपूणर् 
असणे गरजेच े आह.े त्याचबरोबर एकूणच TMNPच्या 
कामाची पद्धत प्रभावी असायला हवी या हतेून यामध्ये 
सकारात्मक बदल करण्यात आले आहते. 

Communication: आत्तापयर्ंत TMNPच्या कामातील 
मोठा अडथळा म्हणजे communication gap हा होता. 
पूणर् team मध्ये, mentors-mentee, TMNP - 
School Authority, TMNP - Donors यांच्यामध्ये 
प्रत्येकवेळी व्यविस्थत communication होण े गरजेचे 
आह.े त्याच्यात खंड पडण्यामागील कारणे व त्यावर उत्तर 
शोधण्याची गरज होती. म्हणूनच communication 
chain िकंवा त्यासाठी खास कायर्प्रणाली तयार केली 
जात आह.े 

Accounting: याच distilling च्या प्रिक्रयेमध्ये सवर् 
प्रकार ेaccounts system अिधक कायर्कारी केली जात 
आह.े त्यासाठी प्रत्येक आठवड्यात सवर् accounts 
अद्ययावत केले जातात. Donors कडून आलेल्या 
देणग्या, त्याचे तपशील, कागदपत्रे यांची मािहती वेळोवेळी 
अद्ययावत केली जाते.

Policy Matters: एक दोन Policy matters असे 
आहते, ज्यावर काही कारणांमुळे याआधी फारसे काम 
करणे शक्य झाले नाही पण आता या policy तयार 
करण्याचे, त्यांची योग्य रचना करण्याचे कायर् सुरू आह.े 

Reporting: कोणतेही काम पूणर् झाल े आह े िकंवा 
नाही यािवषयी संबंिधत जबाबदार व्यक्तीस report 
करणे िकंवा प्रत्येकाने आपल्या कामाच्या प्रगतीिवषयी 
Teamला सूिचत करणे यात कमतरता जाणवत होती, 
परतंु त्यावर उपाय म्हणून ठरािवक िनयम केले आहते.

Documentation: नवनवीन संकल्पना, योजना यांच े
documentation वेळोवेळी सतत होत राहते परतंु आता 
इतरही सवर् कायदेशीर कागदपत्रे, प्रोजेक्ट प्रपोझल्स, सवर् 
प्रकारचे डेटाबेस इत्यादी सवर् काळजीपूवर्क अद्ययावत केल े
जाते. या सवर् कायर्प्रणाली पिरपूणर् करण्याचा आणखी एक 
उदे्दश म्हणजे जर donorsकडे जायचे असेल तर TMNPच्या 
संकल्पनेइतकेच पूणर् Process व  Functions 
पिरणामकारक असायला हवते. त्यामुळे या माध्यमातून 
TMNP ही Donors च्या दृष्टीकोनातूनही प्रभावी व जास्तीत 
जास्त संरचनात्मक करण्यावर भर िदला जात आह.े 


