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1. सिोत्तमपररपाटेः शीर्षकम-्  िैयविक-व्यािसावयककौशलयोः विकासः । 

2. सिोत्तमपररपाटेः उदे्दश्यावन -  अभ्यासस्य मखु्योद्दशेम ् आत्मििश्वासस्य िनमााणम ् आत्मििकासकरणञ्च 

िर्ारे् । प्रिर्भाििनाां समग्रव्यिित्िस्य ििकासः सम्मानश्च अिस्र् । प्रिर्भाििनम ् औपचाररकरूपेण 

सामािजकव्यािसाियकमञ्चे उिचर्व्यिहारििषये सांिदेनशीलर्ायिुां  कुयाािदिर् । 

3. सन्द्दभषः - सांस्कृर्स्य अिधकाः छात्ाः मखु्यर्या ग्रामर्ः आिच्छितर्, अर् एि रे् िििभतनििर्िििधमाध्यमेष ु

सांचारकौशलेष ु भािग्रहणां करणीयिमिर् न स्िीकुिाितर् । िनधानर्ा  सांचारकौशले छात्ाभािस्य एका िििशष्टा 

समस्याऽिस्र् । कुशलप्रिशक्षणप्रिशक्षकस्य च अभािोऽिप िनधानर्ाकारणनेैि, यस्य ियां अनभुिां कुमाः । 

तयनूभािग्रहणम ् एकमतयर् ् कारणमिस्र् यर् ् रे्षाां सांिेदनशीलव्यिित्िििकासे बाधामतु्पादयिर् । यनूाां 

पाश्चात्त्यसांस्कृिर्ां प्रिर् प्रिधामाना रुिचरिप रे्षाां व्यिित्िििकासे बाधास्िरूपाऽिस्र् । येषामनुभिः छात्ाणाां 

स्िकीयसाांस्कृिर्क-नैिर्कमलू्यानाां पररिर्ाने भििर् । 

4. पररपावटः – यदा केषािञ्चदिप  अतयेषाां महानभुिानाां  जनानाां ििचारां अिधकारां भािनाञ्च च स्िीकुिार्ा 

स्िस्य अत्यतर्ां अिधकां  साफल्यमनभुयूरे् र्दा र्दपुरर ििचाया अनपु्रयोिरूपेण सांस्थानस्य छात्ाणाां 

शकै्षिणकसाांस्कृिर्कसामािजकििर्िििधष ु भािग्रहणाथं र्दिभप्रेरणां ििधीयरे् रे्षाां समग्रव्यिित्िििकासाय । यर्ो 

िह र्े छात्ाः साांस्कृिर्कनैिर्कमलू्यािन आत्मसात्कर्ुं समथााः भियेुः । एिञ्च च र्ान् प्रिर् मानिजार्ेः कृरे् 

स्िकीयकर्ाव्यबोधो भिदे ्। पररसरेऽिस्मन ्समिुचर्ाध्ययनाध्यापनाथं िषापयातर्ां अतर्रजालीयकक्षाणामायोजनमभरू्् 

, 2019-20 र्म ेशकै्षिणकसते् कोरोनाकारणार् ्। पररसरः िििभतनसाांस्कृिर्कशकै्षिणककायाक्रमञ्च आयोिजर्िान ्। 

यथा  .अतर्ाराितन्य योििदिसः, स्िर्तत्र्ािदिसः, सांस्कृर्सप्ताहसमारोहः, राितन्यिशक्षािदिसः, िीर्ाजयतर्ी, 

राितन्यैकर्ािदिस, स्िािमिििकेानतदजयतर्ी, पराक्रमिदिसः, छत्पिर्िशिाजीमहाराजजयतर्ी, 

मार्भृाषािदिसादयः । 

शैक्षविक सते्र  ऄन्द्यगवतविधयः 

संस्कृतभार्ाबोधनिगषः 

 िशक्षाशास्त्रििभािने अतर्जाालमाध्यमने सांस्कृर्भाषाबोधििाः 30.03.2021 िदनाङ्कर्ः 19.04.2021 

िदनाङ्कपयातर्म ्समायोिजर्ः । 

वशक्षिाभ्यासिगषः 

 10.02.2021 िदनाङ्कर्ः 10.03.2021 िदनाङ्कपयातर्ां िशक्षाशास्त्रििभािने लनलाईनमाध्यमने 

केतरीयििद्यालयस्य पाठ्यक्रमानसुारां छात्िशक्षणाभ्यासििाः समायोिजर्ः । 

ऄवन्द्तमप्रायोवगकपरीक्षा  

 ममु्बईनिरस्थानाां िििभतनकेतरीयििद्यालयानाां सहयोिने िशक्षाशास्त्रििभािीयाां छात्णाम ्

अितर्मप्रायोििकपरीक्षा  26.04.2021 र्ः  29.04.2021 पयातर्ां सांचािलर्ा । 

संकायानामुपुलव्धः- 

अिस्मन ् िशक्षणसते् पररसरीयाः िशक्षकाः निीनोतमेषसमितिर्शोधपत्प्रकाशनपरुस्सरां अथ च सांिोष््ठयािदष ु

भािग्रहणपरुस्सरां च िनर्ातर्मििर्ीयोपलि्धां प्राप्तितर्ः अिस्मन् 

कोरोनाििषाणजुिनर्करालकालेऽतर्जाालमाध्यमनेैि इम ेििर्िििधय सम्पतनर्ामिःु ।  

सिोत्तमपररपाटेः साफल्यस्य प्रमािम्-  



केतरीयसांस्कृर्ििश्वििद्यालयः, क. ज.े सोमयैा पररसरः, छात्ाणाां कृरे् सामािजकसाांस्कृिर्कनैिर्कमहत्िानाञ्च  

समािशेििधौ प्रििर्शीलो िर्ार्े । पररसरोऽयां ििििधशकै्षिणकलक्ष्याणाां प्राप्तयथं साांस्कृिर्कसामािजकििर्ििधीनाां 

सांकल्पना र्त्पररिर्ानां पररिधानञ्च  करोिर्  । छात्ाणाां सांशयशमनाय अथ च श्रोर्सृमक्षां प्रस्र्रु्ीकरणाथं पररसरः 

सममरे्ि यथाकालां ििििधििभािीयकायाक्रमानायोजयिर् । पररसरीयाः छात्ाः सदिै ििििधकायाक्रमषे ु भािां 

स्िीकृत्य प्रिर्िष्ठर्ां स्थानां प्राप्तितर्ः पररसरेऽिस्मन ्अतयत्ािप च । प्रिर्िष ं ििििध कायाक्रमषे ुछात्णाां सहभाििर्ा 

पररसरस्य िािञ्छर्ां पररणामां अिाप्तुां सांस्थायाः समपाणकथाां कथयिर् । छात्ाणाां कमाचाररणाञ्च  

व्यािसाियकििकासां केतरीकृत्य ििििधाः कायाक्रमाः आयोज्यतर्े  । 

ऄवभमुखीकृताः समस्याः अिश्यकावन संसाधनावन च- दबुालसांचारकौशलम ् एका महर्ी समस्याऽिस्र् । 

पररसरोऽयां यस्या साक्षात्कारां समये समय े करोिर् । ग्रामीणपररिेशार् ् समािर्ाः पररसरीयाः छात्ाः 

सामािजकसाांस्कृिर्कििर्िििधििषयां प्रिर् अतयमनस्काः दृश्यतर्े । व्यािसाियकिशक्षणाभािः अिभितृ्तरेभािश्च  

एका मखु्या समस्याऽिस्र् । छात्ाणाां रृदयसांशयस्र् ुछात्ाणाां व्यिित्िस्य लक्ष्यप्राप्तौ बाधकोऽिस्र् । यनूाां पाश्चात्य 

सांस्कृिर्ां प्रिर् प्रिधामाना रूिचस्र्ेषाां सिार्ोभािनेोत्कष े बाधामतु्पादयिर् । यर्ो िह छात्ा अपेिक्षर्मतु्कषं न 

प्राप्निुितर्, एर्दथं छात्ाणाां कृरे् व्यािसाियककौशलििकासाय कायाशालानामािश्यकर्ाऽिस्र्, यासाां आयोजनां 

पररसरे कर्ाव्यम ् । साञ्चाररकसाफ्टकौशलकायाक्रमाणामिप आयोजनां कर्ाव्यम ् । अस्य िनमााणाय छाते्भ्यः 

अस्माकां  रातन्स्य सांस्कृिर्ििषयकां  ाानां दार्व्यम ्। यर्ो िह सांस्कृिर्रस्माकां  िनर्ातर्मिे िििशष्टाऽिस्र् । छात्ः स्िस्य 

िनमााणां समाजस्य सांिदेनशीलमानिरूपेण कर्ुं समथााः भियेुररत्यिर् पररकल्पनीयम ्। 

वनष्कर्षः - 2020-21 र्म ेिशक्षणसते् कोरोनाििषाणोः ििश्वव्यािप सांक्रमणां दृष्टां यर् ्अस्याः शर्ा्द्याः िम्भीरर्मा 

महामारी अिस्र्। सर्र्प्रयासपिूाकां  क. ज.े सोमयैापररसरोऽयां स्िस्य कर्ाव्यपालनां कृर्िान ् । 

पररसरीयच्छात्ाध्यापकानाां सहयोिां रे्षाां सिाििधसतर्षु्टयै प्रयासमिप  च पररसरः कृर्िान ्। 

 िैयविक-व्यािसावयककौशलयोः विकासाय कायषक्रमाः 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


