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प्रस्तावनता

‘कताजूच्ता गोष्टी’ ‘सव्थसमतावहेशक शशक्ण’ आणण ‘शताश्वत ववकतास शशक्ण’ (Education for Sustainable Development 
(ईएसडटी)’ या दोन वविािधािांना एकत् आिून  मुख्यत: इयत्ा ९ व १० च्ा ववद्ार्थगांसाठटी तयाि केिेिे शैक्षणिक साहित्य आिे. 

पुस्तकाच्ा नावावरून िे काजूबाबत माहितटी देिािे पुस्तक असिे असे वाटेि! पिंतु, यामध्यये ‘काजू’ च्ा माध्यमातून वनस्पतटीशास्त्र, 

इवतिास, िाज्यशास्त्र, शेतटी, जागवतक व्ापाि, हनष्पक्ष व्ापाि आणि िवामान बदि यांसािखे ववववध ववषय िातळण्यािा प्रयत्न केिेिा 

आिे. िे असे शैक्षणिक साहित्य आिे ज्यामध्यये काजूच्ा अनुषंगाने भाित, जम्वनटी, मेक्क्सको आणि दणक्षि आमरिका या िाि देशांतटीि 

पयमाविि, सामाणजक, आचथ्वक, िाजकीय स्स्तटी-परिस्स्तटी, सांस्ृवतक वाताविि इत्याहद पैिू समजून घेण्यािा प्रयत्न केिा गेिा आिे. 

या मोडू्ििटी ििना किताना ववद्ार्थगांमध्यये लिंग, धम्व, संस्ृतटी, भाषा, अपंगत्व आणि/�कंवा सामाणजक व आचथ्वक परिस्स्तटी याबाबत 

असिेिे वेगळेपि आड येिाि नािटी, यािटी खबिदािटीिटी घेतिेिटी आिे. ववद्ार्थगांिे जगाबद्दििे भान वाढावे, त्यांना जागवतक प्रश्न समजावेत 

आणि या ज्ानातून त्यांिटी नवे लशकण्यािटी उत्ुकता व उमेद आिखटी वाढावटी, अशा वविािातून या मोड्ूििटी आखिटी केिेिटी आिे.  

या एका ििानशा  आणि  वविक्षि िव असिेल्ा पदाथमाच्ा माध्यमातून जागवतक पिस्पि संबधं िे व यासािखे गुंतागुंतटीिे ववषय 

खिंि लशकता येतटीि? िोय, नक्ीि येतटीि! भाित, जम्वनटी, मेक्क्सको आणि दणक्षि आमरिका या िाििटी देशांिा काजूशटी वेगवेगळ्ा 

प्रकािे घहनष्ठ संबंध आिे - भाित िा काजूिे सवमाधधक उत्ादन कििािा देश आिे, जम्वनटी प्रमुख ग्रािक आिे, मेक्क्सकोच्ा दणक्षि भागात 

काजिूटी राडे मोठ्ा प्रमािावि असून वाढत्या मागिटीमुळे या देशाने काजिूे उत्ादन व आयात वाढविटी आिे, आणि काजूिे नफ्ािे 

अथ्वकािि िक्षात घेऊन दणक्षि आमरिकािटी या व्ापािामध्यये उतििटी आिे. िे गुंतागुंतटीिे वास्तव लशकिाऱांच्ा पद्धतशटीि क्षमता शाश्वत 

ववकासामभमुख लशक्षिा’ (ईएसडटी) च्ा िौकटटीत वाढवण्यािटी सधंी खुिटी कितो.

जात, वग्व, लिंग, धम्व, क्षमता इत्यादींच्ा आधािे कोितािटी भेदभाव न किता प्रत्येक बािकािा लशक्षि ममळेि अशटी िमटी ‘लशक्षि 

िक् अधधहनयम २००९’ कायदा देतो. िे पाऊि सव्वसमावेशक समाज बांधण्यासाठटीिे साक्ष देते. देशािटी शैक्षणिक धोििे सव्वसमावेशक 

आिेत आणि असे उपक्रम, त्यांिटी प्रत्यक्ष अनुभूतटी देऊ कितात. सव्वसाधाििपिे, आणि सव्वसमावेशकतेच्ा संदभमाने, लशक्षि आनंददायटी 

आणि सव्व मुिांना त्यांच्ा लशकण्याच्ा प्रयत्नात साथ देिािे असिे पाहिजे.  शाळांनटी अविंमबिेल्ा शैक्षणिक पद्धतटी व साहित्य  

सव्वसमावेशकता साध्य किण्यासाठटी अत्यंत मित्वाच्ा आिेत. सामग्रटी आणि काय्वपद्धतटीवि िक्ष कें हरित किण्यािा माग्व कोिता आिे? . 

ते िक्षात घेऊन, काजू वि आधारित या सव्वसमावेशक ईएसडटी मोड्ूििटी आखिटी केिेिटी आिे. 

या आखिटीच्ा सुरुवातटीिा प्रकल्पाच्ा टटीम समोि जो प्रश्न उपस्स्त िोता तो म्हिजे - काजूच्ा माध्यमातून लशकायिा ववद्ार्थगांना 

खिंि आवडेि का? भाितािा वविाि किता गोव्ात व अन्य िाज्यातिटी काजूिे उत्ादन िोते आणि काजूबद्दि सवगांनाि माहितटी आिे. या 

वविािातून काजू िे माध्यम लशकायिा मुिांना आवडेि असे आम्हािा वाटिे. 

टटीमसमोि आिखटी एक प्रश्न िोता की, “या शकै्षणिक साहित्यातनू ववद्ार्थगांना नववन कािटी लशकल्ािा अनभुव ममळिे का?” अभ्ासक्रमामध्यये 
काजबूद्दिच्ा  माहितटीजस ेकी, आकृतटी ववज्ान (मॉफमािॉजटी), पयमाविि, सामाणजक-आचथ्वक व सासृं्वतक बाज ूइत्यादटीिा  समावशे 

ठळकपि ेमोड्िूमध्यये नािटी. तटी समजनू घ्ायिा ववद्ार्थगांना आवडेि, त्यामळेु त्याचं्ा णजज्ासवूतृ्टीिा िािना ममळेि, अस ेआम्हािा वाटि.े 

ईएसडटी ववषयातटीि तज्ज्ञ  या नात्याने प्रकल्पाच्ा टटीमच्ा  सदसांसाठटी िे मित्वािे िोते की पयमावििटीय, सामाणजक, आचथ्वक आणि 

सांसृ्वतक पैिू   लशक्षकांना व ववद्ार्थगांना मनोिंजक आणि ज्ानवध्धक वाटतटीि. िाि देशांतटीि पिस्पि सांस्ृवतक देवािघेवािटीतून तयाि 

रािेिे िे शैक्षणिक साहित्य ववद्ार्थगांना आवडेि, समजून घ्ावे वाटेि, असे किण्यािा टटीमिा प्रयत्न िोता. या मोड्ूिमध्यये समावेश 

असिेल्ा पद्धतटी, उपक्रम आणि साहित्य यांिा वापि िवचिकपिे कििे शक्य आिे. आम्हटी आशा कितो की सव्वसमावेशकतेिा सववोच्च 

प्राधान्य देऊन यातटीि आशय व उपक्रम  सव्व मुिांच्ा गिजांिटी पूत्वता कितटीि, ववशेषकरून  लशकण्यामध्यये मागे पडिाऱा ववद्ार्थगांच्ा. 

शाश्वत ववकासासाठटी सव्वसमावेशक शैक्षणिक साहित्य तयाि किण्याच्ा या प्रकल्पात मित्तािे योगदान कििाऱा या पुस्तकाच्ा 

सव्व िेखकांिे ESD Expert Net व bezev यांच्ातफफे  मन:पूव्वक आभाि. ‘काजूच्ा गोष्टी’ तयाि किण्यामध्यये योगदान देिाऱा आमच्ा 

पुढटीि सव्व सिकाऱांिे, िेखकांिे मनापासून आभाि : मिेनटी बारर्व, डॉ. एिि भरुिा, िाजेश्विटी एन गोिाना, सुणजत कुमाि डोंगिे, स्टीफ 

ग्रहॅससअस, डॉ. थॉमस िॉफमन, अंजा काश्ेक, नॉममा ए. माठट्वन्, कहॅ थिटीना मर्व, बेनेवडक् ममिांडा, कहॅ टरिना िोन्ेव्व्क, व्हॅिेन्टीना स्ोकोज, 

लशवम वत्वेदटी, डॉ. सटी. जे. व्ािोस, हकम वॉड्व, उि्टीक वेस्िबािकी आणि हक्रस्टीन वेस्िमायि.



22

प्रस्तावनता                                                                                                                                         १

काज:ू ‘शाश्वत मवकासामिमखु  मशक्षि’ (ईएसडी) अभ्ासक्रमाच्ा सव ्वसमावशेक मशक्षिासाठीच ेससंाधन
जागवतकीकििाच्ा युगातटीि आधुहनक जगात जगताना. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .३
शाश्वत भववष्यकाळ हनमम्वतटीसाठटीिे हनयोजन : ‘शाश्वत ववकास C{Ôï>o’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .५
शाश्वत ववकासामभमुख लशक्षिासाठटी (ईएसडटी) क्षमतािंा ववकास . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .५
काजूच्ा सोबतटीने सव्वसमावेशक बहुशाखटीय अभ्ासक्रम . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ७
काजूच्ा सिाय्याने शाश्वत भववष्यासाठटी मुद्दे ओळखिे, पडताळिटी कििे आणि कृतटी कििे . . . . . . . . . . . . . . . . . . .८
काजू मोडू्िच्ा आधािे कृतटीशटीि लशक्षिािटी आखिटी किि े . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .८
‘समग्र शाळा’ दृष्ष्कोनाशटी काजू मोडू्ििे एकात्टीकिि . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .९
सव्वसमावेशक लशक्षिासाठटी काजूच्ा मोड्ूििटी हनवड व मेळ बसविे. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .१०

काजबूाबतची कािी तथ्े
नसैर्रक शास्त्र 
पद्धतटीमटीमांसा आणि प्रबोधक माग्वदलश्वका  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . २७
इमतिास
पद्धतटीमटीमांसा आणि प्रबोधक माग्वदलश्वका  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .३१
लारवड, कापिी, ससं्करि 
पद्धतटीमटीमांसा आणि प्रबोधक माग्वदलश्वका  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ३७
राजकारि
पद्धतटीमटीमांसा आणि प्रबोधक माग्वदलश्वका  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .४१
जारमतक व्ापार
पद्धतटीमटीमांसा आणि प्रबोधक माग्वदलश्वका  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ४५
मनष्पक्ष व्ापार
पद्धतटीमटीमांसा आणि प्रबोधक माग्वदलश्वका  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ४८
िवामान बदल
िवामान बदि आणि त्यािे काजूच्ा िागवडटीविटीि परििाम  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ४९
पद्धतटीमटीमांसा आणि प्रबोधक माग्वदलश्वका  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ५२
ममस्टरी/रढू
सािेबद्धता व पूव्वग्रि  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ५४
ममस्िटी मेथड - गूढ पद्धतटी - काजू कथा . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ५५
पद्धतटीमटीमांसा आणि प्रबोधक माग्वदलश्वका  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ५६



3

© माइकि एमके खोि (CC BY 2.0) www.flickr.com/
photos/mk-creatures/8335753869/

ध

3

कताजू: ‘शताश्वत ववकतासताभिमुख  
शशक्ण’ (ईएसडटी) 
अभ्तासक्रमताच्ता सव्थसमतावहेशक 
शशक्णतासताठटीिहे संसताधन

“सवगांना लशक्षिािा िक् आिे” - मानवटी िक् जािटीिनामा, १९४८ असे ठामपिे सांगतो. लिंग, धम्व, वि्व, 

अपंगत्व, सामाणजक व आचथ्वक स्ति इत्यादींच्ा आधािे कोितािटी भेदभाव न किता सव्व बािकांना समान 

िक् आिेत. लशक्षि मित्तािे का आिे, कािि “पयमायहनवड किता आल्ाखेिटीज स्ातंत्रािा अथ्व नािटी आणि 

ज्ानालशवाय पयमायहनवड शक्य नािटी” (काडवोरो २०००:१०४). म्हिूनि, लशक्षि िा मूिभूत िक् आिे : मानवटी 

ववकास आणि पयमाविि व ववकास या दोन्टी ववषयांमध्यये लशक्षि आणि ज्ानाज्वनािे मित्व अनन्यसाधािि 

आिे.” जात, वग्व, लिंग, धम्व, काय्वक्षमता इत्यादींच्ा आधािे कोितािटी भेदभाव न किता लशक्षिािा िक् 

प्रत्येक बािकािा ममळेि अशटी िमटी भाितातटीि ‘लशक्षि िक् कायदा २००९’ देतो. िा कायदा सव्वसमावेशक 

समाजहनमम्वतटीिा पुिावा देतो. देशातटीि शैक्षणिक धोििे िटी कागदावि जिटी सव्वसमावेशक असिटी तिटी िटी 

सव्वसमावेशकता प्रत्यक्षात रूजण्यासाठटी बिेि कािटी किण्यािटी गिज आिे. 

पयमाविि लशक्षिािा [एन्व्ायिमेंटि एज्युकेशन (ईई)] वविाि किता, सववोच्च न्यायाियाने १९९१ मध्यये 
आपल्ा हनकािात (ईई) िा ववषय औपिारिक लशक्षिक्रमामध्यये सक्तीिा ववषय असिा पाहिजे, असे म्हटिे 

आिे. त्यानुसाि या ववषयािा अभ्ासक्रमात अंतभमाव किण्यात आिा आणि ‘शाश्वत ववकासामभमुख लशक्षि’ 

(ईएसडटी) िा आधाि ममळािा. ईएसडटी साठटी िागािािटी मूल्-आधारित ओळख आणि िा अंतभमाव िाष्ट्रटीय 

अभ्ासक्रम आिाखडा (एनसटीएफ) २००५ मूत्व रुपात साकाितो. 

या उपायांमुळे अभ्ासक्रमात ‘पयमाविि लशक्षिा’िा अंतभमाव ति रािा. पिंतु ववशेष शैक्षणिक गिजा 

असिेल्ा ववद्ार्थगांच्ा आणि सव्वसमावेशक लशक्षिाच्ा दृष्टीने तो तुरपुंज ठितो. (सव्वसमावेशकतेिे तत्वज्ान 

अधधक खोिात जाऊन समजून घ्ायिटी गिज आिे, मात् त्याबाबतटीत आपि अजूनिटी सुरुवातटीच्ा पायऱांवि 

आिोत). सव्वसमावेशकतेच्ा दृष्टीने दोन घटक मित्तािे ठितात - लशक्षिािटी साधने आणि प्रहक्रया. लशक्षिािटी 

साधने म्हिजे लशक्षक, शाळेतटीि पायाभूत संििना, शैक्षणिक साहित्यािटी उपिब्धता इत्यादटी आणि लशक्षिािटी 

प्रहक्रया म्हिजे अभ्ासक्रमािा आशय, लशकविाऱांिटी मानससकता इत्यादटी. सव्वसमावेशक लशक्षिाच्ा 

दृष्टीने या दोन्टीिटी पातळ्ांवि सुधाििा िोण्यािटी गिज ति आिेि, लशवाय लशक्षकांिटी तयािटी व सज्जता अजून 

वाढिेिटी वततकेि जरूिटीिे आिे. सव्वसाधाििपिे, आणि ववशेषकरून सव्वसमावेशकतेच्ा दृष्टीने, लशक्षि 

आनंददायटी आणि सव्व प्रकािच्ा मुिांच्ा लशकण्यािा पोषक असिे पाहिजे. अशटी सव्वसमावेशकता साध्य 

किण्यामध्यये शाळांनटी अविंमबिेल्ा लशक्षि पद्धतटी आणि आशय यांिा मित्तािा वाटा आिे.
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प्रत्येक बािकाच्ा शैक्षणिक गिजांिटी पतू्वता कििे आणि कोिटीिटी लशकण्यापासून दिू िाििाि नािटी 

वा वगळिे जािाि नािटी यािटी काळजटी घिेे, िे सव्वसमावेशक लशक्षिािे ध्ययेय आिे. िे साध्य किण्यासाठटी, 

अभ्ासक्रमािटी आखिटी योग्य रितटीने रािटी पाहिजे, लशक्षकांना प्रलशक्षि व माग्वदश्वनासि योग्य शैक्षणिक 

साहित्यिटी उपिब्ध रािे पाहिजे. अशा प्रकािे आवश्यकतेनुसाि िे ववषय अभ्ासक्रमात िवचिकतेिा वाव 

देतात िटी वस्तुस्स्तटी असल्ामुळे सव्वसमावेशकता साध्य किण्यािा अवकाश ईई/ईएसडटी या ववषयांमध्यये 
ममळू शकतो. त्याबिोबिि या लशक्षिािा आशय िोकांच्ा पयमावििटीय, सामाणजक, सांस्ृवतक व आचथ्वक 

जटीवनाशटी हनगवडत असल्ाने िे लशक्षि लशकिाऱािा सक्षम करू शकते. 

‘काजूच्ा गोष्टी’ िा िाि देशांिा प्रकल्प आिे. या िाििटी देशािंा काजूशटी वेगवेगळ्ा प्रकािे संबंध आिे 

(जम्वनटी िा काजूिा मोठा ग्रािक देश आिे ति भाित, मेक्क्सको आणि दणक्षि आमरिका काजूिे उत्ादन कििािे 

देश आिेत). त्यामुळे या िाििटी ठठकािटी काजू िा परिचित खाद्पदाथ्व आिे.

या प्रकल्पामध्यये लशक्षकांना कें रिस्ानटी मानिेिे आिे. त्यांच्ासाठटी या काजू मोड्ूिच्ा सिाय्याने 

एक िोिक आणि उपयुक्त शैक्षणिक साहित्य उपिब्ध करून देिे िा िेतू आिे. ईई/ईएसडटी साठटी विनबद्ध 

लशक्षकांिटी फळटी तयाि कििे िे ईई सहुनसश्त किण्यासाठटी सवमात मजबूत उपायांपैकी एक आिे. ईई/ईएसडटी 

समाववष् किण्यासाठटी शैक्षणिक अधधपत्ािे अवकाश अधधक व्ापक किण्यासाठटी लशक्षक पाया आिे ‘यशस्टी 

पयमावििटीय लशक्षिािटी गुरुहकल्टी म्हिजे वग्वलशक्षक िोय,’ असे ववले् (व अन्य १९८७) यांनटी म्हटिे आिे.

शैक्षणिक साहित्य सव्वसमावेशक करून ईएसडटी िे अंवतम ध्ययेय साध्य किण्याच्ा उद्देशाने ‘काजूच्ा 

गोष्टी’ या मोड्ूिमध्यये कािटी गोष्ींकडे ववशेष िक्ष हदिेिे आिे. यामध्यये ववववध प्रकािच्ा ववशेष शैक्षणिक 

गिजा जसे की कमटी वा अणजबात ऐकू न येिािे, दृष्टी कमजोि असिेिे, अधं, लशक्षिात मागे पडिेिे ववद्ाथणी 

इत्यादटी. असिेल्ा ववद्ार्थगांसोबत काम कििाऱा लशक्षकांिा समावेश किण्यात आिा आिे. ‘काजू’ ‘शाश्वत 

ववकास लशक्षिा’साठटी एक संधी आिे! ब्ारटीिमधीि िबि गोळा कििाऱा�िा नेता आणि पयमावििवादटी चिको 

मेंडेस यािे याबाबतिे प्रेििादायटी शब्ं पिा.

“आधी मिा वाटिे की मटी िबिािटी राडे वािवण्यासाठटी िढा देत आिे, मग माझ्ा िक्षात आिे की मटी 

अ हॅमरेॉनिटी वषमावने वािववण्यासाठटी िढतोय, मात् आता मिा समजिंय की, मटी मानवतेसाठटी िढतोय.”

या शब्ांमुळे आपल्ािा िे िक्षात येईि की आपल्ा काय्वक्रमात ‘काजू’ िा कें द्स्ानटी का आिे 

ते ! तमु्हािा सुरुवातटीिा आपि काजूबद्दिि कािटीतिटी लशकतोय असं वाटेि, नंति वाटेि की आपि या 

िाि देशातल्ा काजू मपकाववषयटी, वतथल्ा पयमावििटीय, सामाणजक, आचथ्वक, िाजकीय आणि सांस्ृवतक 

गोष्ींबद्दि लशकतोय आणि eodQ>r तुम्हािा िे उमजेि की या मोड्ूिमध्यये काजू िे केवळ लशक्षिािे एक 

माध्यम आिे, ज्याद्ािे आपि सव्वसमावेशक रितटीने शाश्वत ववकासामभमुख लशक्षिािे धडे घेतोय. ववषय 

उिगडून दाखवण्यासाठटी िटी पद्धतटी आम्हािा उपयोगटी वाटिटी आणि लशक्षकांना तटी मदत किेि असेिटी वाटिे. 

जतागवतकीकरणताच्ता युगतातटील आधुननक जगतात जगततानता

जागवतकीकििाच्ा युगातटीि आजिे जग बदिते आिे. या बदित्या जगात जगिाऱा लशक्षकािंे व 

ववद्ार्थगांिे अनुभव व वास्तव िक्षात घेऊन िे मोड्ूि तयाि किण्यात आिे आिे. जागवतकीकििािा अनुभव 

मांडताना िॉफमहॅन (२०१७) यांनटी मं्हटिे आिे की:

“आपिे दैनंहदन जटीवन जागवतकीकििाच्ा प्रभावाखािटी आिेिे आिे. पवूफेच्ा एका कोपऱातल्ा 

देशात तयाि रािेल्ा घडाळ्ाच्ा गजिाने आपिटी सकाळ सुरू िोते ति िटीन �कंवा तैवानमध्यये उत्ाहदत 

पि यूएस मध्यये वडजाइन केिेल्ा स्ाट्वफोनवि हदवसाच्ा घडामोडटी पिात हदवसािटी सुरूवात िोते. आपि 

परिधान कित असिेिे कपडे बांगिादेश अथवा व्व्एतनाम वा िटीनमध्यये तयाि रािेिे असतात, ति नाश्त्याच्ा 

वेळटी आपि खात असिेिे हनदान कािटी पदाथ्व युिोप वा त्यापिटीकडटीि देशातून आिेिे असू शकतात. 
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आलशया खंडात तयाि रािेल्ा एखाद्ा वािनातून आपि आपल्ा कामाच्ा ठठकािटी पोिोितो. अशाि 

प्रकािे जगातटीि कोट्ावधी िोकांच्ा हदवसािटी सुरुवात िोत असते. अनुरूप लशक्षि म्हिजे लशकिाऱा 

व्क्तीच्ा जटीवनानुभवाशटी, पूव्वज्ानाशटी व उद्देशांशटी जोडिेिे लशक्षि: आधुहनक जागवतकीकििाच्ा जगातटीि 

समाजािा भववष्यकािटीन शाश्वत समाजाकडे नणे्यासाठटी अशाि प्रकाििे अनुरूप लशक्षि िवे आिे, ज्यािटी 

आखिटी ‘शाश्वत ववकास उहद्दष्ा�िटी’ (एसडटीजटी) साधने वापरून कििे शक्य आिे.” 

‘शताश्वत ववकतास उद्दिष्हे, अरथात शताश्वत िववष्यकताळ ननरम्थतटीिता नकताशता

शाश्वत ववकासासाठटी लशक्षि (ईएसडटी) िे त्याच्ा उदयापासूनि वैसश्वक लशक्षिातटीि एक वेगाने 

ववस्ताििािे आणि शाश्वत भववष्यािा वविाि कििािे क्षेत् िाहििेिे आिे. काजूच्ा गोष्टी िे मोड्ूि सव्वसमावेशक 

लशक्षिावि भि असिेिा अनुकूिनक्षम असा ईएसडटी साहित्यािा संग्रि आिे, असे म्हिता येईि. ईएसडटी िटी 

एक सिभागात्क आणि लशक्षिातून बदि घडविािटी प्रहक्रया िािटीि, 

िटी भूममका ठेवून या मोडू्ििटी आखिटी किण्यािा प्रयत्न केिेिा आिे. 

ज्यामध्यये शाश्वत ववकास उहद्दष्ा�च्ा संदभमाने शाश्वत काय्वक्षमता, लशक्षि 

उहद्दषे् आणि साध्य संपाहदत किण्यावि भि हदिेिा आिे. 

शाश्वत ववकास उहद्दष्ा�च्ा (एसडटीजटी) संबधंाने जे ववववध शैक्षणिक 

साहित्य हनममाि रािेिे आिे. या प्रत्येकािटी उहद्दष्े व अपणेक्षत साध्यानुसाि 

त्यांच्ामध्यये कािटी प्रमािात फिक असू शकतात.

एसडटीजटीशटी संबधंधत शैक्षणिक कथांमध्यये सूक्ष्म फिक ईएसडटीच्ा 

ववस्तारित संदभगांमध्यये क्षमता ववकससत किण्यासाठटी लशकण्याच्ा 

काय्वक्रमांच्ा हनयोजनासाठटी क्षमता, क्षमता आणि लशक्षि उहद्दष्े �कंवा 

परििाम यािंा संदभ्व देतात.

शताश्वत ववकतासताभिमुख शशक्णताकररतता (ईएसडटी) 
कताय्थक्मततांिता ववकतास

आज, ईएसडटीकडे क्षमता म्हिून पािण्यािा दृष्ष्कोन शािेय 

अभ्ासक्रमात आणि समाजात दोन्टीमध्यये आढळतो आिे आणि िटी भूमटीका 

साधािािपिे ‘लशक्षिासाठटी युनेस्ो 2030 िा अजेंडा’ या द्ािे तयाि रािटी.‘अजेंडा २०३०’ आल्ानंति आणि 

एसडटीजटी (युनेस्ो, २०१७) औपिारिकरित्या स्टीकािल्ानंति ईएसडटी बळकट िोण्यास सुरुवात रािटी. त्यामुळे 

आता प्रलशक्षि काय्वक्रमांमधून शाश्वत काय्वक्षमतांिा अंतभमाव किण्यास आणि अध्ययन हनष्पत्ींतून मूल्ांकन 

किण्यास सुरुवात रािटी आिे. तसेि, नागिटी समाज/समुदाय यांच्ासाठटी ज्या शैक्षणिक काय्वक्रमांिटी आखिटी 

केिटी जाते त्यातिटी सिभागटी िोकांमध्यये स्ाहनक शाश्वततेच्ा संदभमाने आवश्यक काय्वक्षमता ववकससत 

िोण्यावि भि हदिा जाऊ िागिा. 

ईएसडटी मधीि काय्वक्षमता म्हिजे अशा सव्व स्रूपातटीि ज्ानािा, मानससकतेिा आणि सामूहिक कृतींिा 

समावेश जे आत्सात केल्ाने सिभागींमध्यये आपिे प्रश्न समजून घेण्यािटी आणि त्यांिे मूल्ांकन करून कृतटी 

किण्यािटी क्षमता तयाि िोते (स्क्रिबि अँड सटीज, २०१६, पृ. ९१). दे िान (२०१०), ववक व अन्य (२०११) आणि 

िटीकमन (२०१२) यांनटी या संदभमाने उपयुक्त काय्वक्षमता कोित्या आिेत यांिा संि तयाि केिेिा आिे. शाश्वत 

भववष्यासाठटी क्रममक आणि ववस्तारित पद्धतटीने या काय्वक्षमतांिा ववकास कसा साधिा जाऊ शकतो, िे 

त्यांच्ा िेखनातून समजून येते.

भूक िनमू�लन

२

दािर�य िनमू�लन
१

शा�त िवकासासाठी 
पर�र सहकाय� व  
भागीदारी

१७
शांतता 

आिण �ाय

१६

जिमनीचा 

शा�त वापर

१५
शा

�त
 म

हास
ागर

ी 
जी

वन

१
४

निवन उ�ोग आिण पायाभूत सुिवधा
९ चांग	ा नोक�ा, 

रोजगार आिण आिथ�क 

िवकास ८

चांगले आ
रो�

 व 

�
ा�

३

दज दार 
िश�ण

४
ल�िगक 

समानता
५

�� पाणी व 
आरो�दायी ��ता

६

�� व 

�� ऊजा�

७

असमानताकमी 
करणे

१०
शा�त श

हरे 
व 

समाज

१
१

उप
ल�

 स
ंसा

धन
ांचा

 

जब
ाबद

ारी
पूण

� वा
पर

१
२

हव
ाम

ान
ाचा

 
पिर

णा
म

१
३

आकृतटी १ : काजूमोड्ूि - 

सव्वसमावेशक लशक्षिासाठटी 

ईएसडटी शैक्षणिक साहित्यािा 

अनूकूिनक्षम संग्रि

शाश्वत ववकास उहद्दषे्, अथमात शाश्वत भववष्यकाळ हनमम्वतटीिा नकाशा  
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शाश्वत भववष्यासाठटी नमूद केिेल्ा आवश्यक क्षमता खािटीिप्रमािे आिेत : 

0 समाजातटीि ववववध व्वस्ािें ववश्षेि किण्यािटी क्षमता (ससस्स्म चथंहकंग कोम्टीटेंसटी) 

0 भववष्यवधेी उहद्दष्-अपेक्षटी दृष्टीतून शाश्वततेच्ा प्रश्नांिे मूल्ांकन करून त्यावि वविािववहनमयाने सामूहिक उपाययोजन आखण्यािटी क्षमता 

(एटंटीससपटेिटी कॉम्टीटेंसटी) 

0 शाश्वततेिटी मूले्, ध्ययेय, कृतटी सामूहिक वविािववहनमयाने ठिवण्यािटी क्षमता (नॉमफेठटव कॉम्टीटेंसटी ) 

अपेणक्षत बदिासाठटी कृतटीिटी आखिटी व अंमिबजाविटी किण्यािटी धोििात्क क्षमता (स्ट्हॅटेणजक कॉम्टीटेंसटी ) 

0 समन्वय क्षमता (कोिहॅबोिेशन कॉम्टीटेंसटी)

0 चिहकत्क वविाि किण्यािटी क्षमता (हक्रठटकि चथंहकंग कॉम्टीटेंसटी)

0 आत्भान क्षमता ( सेल्फ-अवेयिनेस कॉम्टीटेंसटी)

0 एकात्त्क रितटीने समसा-हनवािि किण्यािटी क्षमता (इंठटग्रेटेड प्रॉब्ेम-सॉल्वंग कॉम्टीटेंसटी) (यूनेस्ो, २०१७, पृ. १०).

आकृतटी २ : वफनिँडमधीि मूिभूत 

लशक्षिामध्यये अंतभू्वत असिेल्ा  

काय्वक्षमता (िहॅलिनेन, २०१७)

इिमिेटी िहॅ लिनेन (२०१७) यांनटी ‘मूिभूत लशक्षिामध्यये ईएसडटी’ या युनेस्ो केस-स्डटीमध्यये शाश्वत भववष्य आणि 

जागवतक नागरिकत्वाच्ा दृष्टीने व्क्तीमध्यये आवश्यक मूिभूत काय्वक्षमता कोित्या िे नमूद केिे आिे (आकृतटी 

२ पिा).

ववद्ार्थगांमध्यये, स्ाहनक व व्ापक शाश्वततेच्ा समसांकडे भववष्यामभमुख दृष्टीने पािण्यािटी क्षमता ववकससत 

कििाऱा या मूिभूत क्षमता म्हिून ओळखल्ा जातात. या मूिभूत क्षमतांिा ववकास किण्यासाठटी लशक्षकांना 

अंतवव्वषयक ईएसडटी काय्वक्रम कशा प्रकािे ववकससत किता येईि याववषयटी िहॅिटीनेन म्हितात : 

“प्रत्येक ववषय त्यातटीि ववलशष् संकल्पना, आशय आणि पद्धतींच्ा माध्यमातून ववद्ार्थगांच्ा मिूभूत क्षमता 

ववकससत कितो. क्षमता ववकासािटी प्रहक्रया िटी केवळ ववद्ाथणी जो ववषय अभ्ासतात त्यातटीि आशयातूनि 

घडते असे नािटी, ति ते कशा प्रकािे काम कितात आणि ववद्ाथणी व पयमाविि यांच्ातटीि पिस्पि हक्रयांिे 

स्रूप कसे आिे यावििटी ठिते. ववद्ार्थगांना लशकताना ममळिािे माग्वदश्वन आणि सिाय्य, त्याबिोबिि 

ममळिािा प्रवतसाद या सगळ्ांिा प्रभाव त्यांिटी लशकण्यािटी प्रवृत्टी, प्रेििा आणि कृतटीिटी इच्ाशक्ती यावि 

पडतो.” (िहॅलिनन, २०१७, पृ. २७) 
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काजूच्ा साथटीने सव्वसमावेशक बहुशाखटीय अभ्ासक्रम

इथेप्रत्येक लशक्षक ववलशष् ववषयाच्ा अनुषंगाने एसडटीजटी व शाश्वततेच्ा समसेवि काम करू शकेि �कंवा 

बहुशाखटीय पद्धतटीने ववषयाच्ा शैक्षणिक क्षमता ववकससत किण्यावि भि देऊ शकेि, ज्यामध्यये ववषयाशटी 

संबधंधत क्षमतांच्ाबिोबिटीनेि विटीि आकृतटीत दश्ववल्ाप्रमािे व्ापक, मूिभूत क्षमता ववकास साधण्यावि 

भि असिे. िे कसे किायिे याबाबत िहॅ लिननने म्हटिे आिे की : 

“बहुशाखटीय शैक्षणिक मोडू्ि आणि क्षमता ववकास साधिे यािा अथ्व शाळेिे ववषय पूि्वत: बाजूिा टाकिे 

असा नािटी. ति, यािा अथ्व असा की, आता ववषयांिटी भूममका बदित आिे, आणि ववषयांमधीि पिस्पि 

सिकाय्व, देवािघेवाि अधधक वाढवण्यािटी गिज आिे.” (पृ. ३१) 

शाश्वत भववष्याच्ा दृष्टीने ईएसडटी अभ्ासक्रम आखिटीमध्यये मिूभतू, बहुआयामटी व सदंभ्व-स्ततं् क्षमता व एसडटीजटी 

यािंा सदंभ्व स्पष् िोण्याकरिता युनेस्ो (२०१७)िा शकै्षणिक उहद्दष्ासंबंधंातटीि अिवाििटी उपयकु्त आि.े 

कताजूच्ता सतारटीनहे सव्थसमतावहेशक बहुशताखटीय अभ्तासक्रम 

ससााहहततइइ

ननवव ततीीशशाा
जजाागगततकक  

ाापपाारर

  णणरराा
कक

जजाारर

आकृतटी ३ : काजूिटी सवगांगटीि 

माहितटी घेण्यासाठटीिटी ‘ममस्िटीमेथड’

काजूच्ा गोष्टी या मोड्ूिमधीि शैक्षणिक उपक्रमांिटी आखिटी किताना ज्या काय्वक्षमता दृष्टीकोनािा 

अविंब केिा आिे तो िॉफमनच्ा (२०१७) सव्वसमावेशक बहुशाखटीय अभ्ासक्रम आखिटीच्ा दृष्टीकोनाशटी 

ममळताजुळता आिे. यामध्यये लशक्षकांना आणि ववद्ार्थगांना ईएसडटी मोड्ुिवि काम किण्यास उद्ुक्त केिे 

जाते, ज्यातून त्यांच्ा शाश्वत भववष्यासाठटीच्ा क्षमता ववकससत िोण्यास मदत िोते. या मोड्ूिमधीि आशय 

लशक्षकांना शाश्वत भववष्य आणि सामाणजक न्यायाच्ा उद्देशाने बौठद्धक वाढटीिा िािना देिािा वाटेि. यातून 

त्यांिटी सामाणजक-भावहनक दृष्टी व्ापक िोईि आणि प्रत्यक्ष कृतटीतून बदि घडवण्यािटी समज वाढेि.

काजूच्ा गोष्टी िे मोड्ूि bezev (वडसमबलिटटी एंड डेवेिपमेंट कू-ऑपिेशन) आणि ESD Expert Net 

(ईएसडटी एक्स्पट्व नेट) यांनटी सव्वसमावेशक लशक्षिाच्ा िेतूने तयाि केिे असून लशक्षकांना त्यांच्ा गिजांनुरूप 

बदि करून त्यािा वापि किता येऊ शकेि. ईएसडटी एक्स्पट्व नेटच्ा प्रकल्पात सिभागटी देशांतटीि (जम्वनटी, 

मेक्क्सको, भाित आणि दणक्षि आमरिका) अभ्ासक्रम आखिटीच्ा उद्देशाने िे मोड्ूि तयाि केिे आिे. 
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कताजू मोड्ूल हहे प्रतामुख्तानहे इयत्ता ८ तहे १० वटीच्ता वगगांच्ता सव्थसमतावहेशक शशक्णतासताठटी तयतार 
करण्तात आलहेलहे होतहे  असहे असलहे तरटीहटी त्तातटील उपक्रम हहे आधीच्ता इयत्तांसताठटी द्कंवता एकतापहेक्ता अधधक 
इयत्हेच्ता वगगांसताठटीहटी (मल्टिग्हेड क्तासरूम) वतापरतता यहेऊ शकततात  

काजू या प्रामुख्याने श्टीमंत िोकांच्ा आिािातटीि एका खाद्पदाथमािे अनेकववध पिैू आिेत. त्यांच्ा 

सिाय्याने मोड्ूिमधीि ववषयांिटी आखिटी केिेिटी असून तटी ग्रावफकच्ा सिाय्याने स्पष् केिटी आिे. 

शािेय अभ्ासक्रमातटीि ववववध ववषयांमध्यये सामाणजक-पयमावििटीय आणि सामाणजक न्यायािे मुद्दे समजून 

घेण्यासाठटीिटी या शैक्षणिक साहित्यािा वापि किता येईि, जसे की जागवतक व्ापाि, िवामान बदि आणि 

हनष्पक्ष व्ापाि इत्यादटी. याखेिटीज, ववद्ार्थगांना मोड्ूिमधून काजूच्ा अनुषंगाने वनपस्पतटीशास्त्र, इवतिास, 

िागवड आणि िाजकािि अशा ववववध बाबींिे ज्ान ममळायिा मदत िोईि.

मोड्ूिमध्यये ववषयांिटी सखोि मांडिटी केिेिटी आिे. िा ववषय लशक्षकांनटी सिभागटी व ििमात्क पद्धतटीने 

ववद्ार्थगांना लशकवावा, ज्यामुळे ववद्ार्थगांिे ज्ान, दृष्टीकोन आणि क्षमता ववकससत व्ायिा मदत िोईि. इथे 

‘ममस्िटी मेथड’ िटी पद्धत वापििटी आिे, ज्यातून ववद्ार्थगांना काजू उत्ादन, व्ापाि आणि सेवन या संबधंात 

जागवतक ईएसडटी समसांच्ा गुंतागुंतटीिे वास्तव समजून येईि. या मोड्ूििटी ताकद त्याच्ा आशय व 

ििनेमध्यये आिे - िे मोड्ूि, लशकिाऱािा शोध घणे्यास प्रवतृ् कििािे म्हिजेि ओपन-एंडेड आिे. लशक्षकांना 

शािेय ववषयांच्ा संबधंाने, एका वा ववववध ववषयांसाठटीिटी, या सव्वसमावेशक मोड्ूििा वापि किता येईि. 

कताजूच्ता सहताय्तानहे शशकूयता : शताश्वत िववष्यतासताठटी समस्ता समजून घहेऊयता, 
मूल्हे पडतताळून पताहूयता आणण कृतटी करूयता

अभ्ासक्रमाच्ा माध्यमातून सियोगात्क लशक्षिाधारित बदि घडवण्यािे हनयोजन कित असताना, 

लशक्षिािे ध्ययेय िे ववद्ार्थगांमध्यये बहुववध काय्वक्षमता ववकससत कििे िे असते, ज्यामुळे ववद्ार्थगांना ववववध 

पयमाय पडताळून पाहून आणि एकूि मानवतेच्ा शाश्वत भववष्यािा वविाि करून कोितटी कृतटी योग्य ठिेि िे 

समजण्यास आणि तटी कृतटी किण्यास मदत िोते. या ववलशष् काय्वक्षमता आणि त्यांिटी िढतटी श्ेिटी (ओळख, 

मूल्ांकन आणि संबंधधत योग्य कृतटी) ववद्ार्थगांच्ा िक्षात येिे िे लशक्षिाधारित बदि घडवण्यासाठटी उपयुक्त 

ठिते. काजू मोड्ूि व त्यासािख्या शैक्षणिक काय्वक्रमांमध्यये अभ्ासक्रमाकडे पािण्यािा जो क्षमताधारित 

दृष्टीकोन आिे, तो खािटीि बाबटी साध्य किण्यासाठटी मित्तािा आिे :

0 ज्यामुळे ववद्ार्थगांना स्ाहनक समसांिटी ओळख (जािटीव व समज) िोते, अशा ववलशष् आकिनािा 

(ज्ान) समावेश;

0 या समसांिे त्यांच्ा संदभमात मूल्ांकन (भावना आणि प्रासंवगकता/औचित्य) किता यणे्यासाठटी 

त्यांच्ा सामाणजक-भावहनक क्षमतांना िािना व सिाय्य; आणि 

0 आपिे भववष्य शाश्वत िोण्याकरिता नागरिक या नात्याने ववद्ार्थगांमध्यये कृतटीिटी (काय्व कििे) क्षमता 

आणि योग्य वत्वनबदि येण्यास सिाय्य. 

कताजू मोड्ूलच्ता आधतारहे कृतटीशटील शशक्णतािटी आखणटी करणहे

या मोड्ूिमधून लशकिे व कृतटी या पिस्पिसंबधंधत प्रहक्रयेच्ा खािटीि पैिूंवि काम िोईि : 

0 जे माहितटी आिे त्यािटी ओळख करून घेिे; 

0 त्यािे मित्त पडताळिे, समजून घेिे; 

0 काय्व/कृतटी किण्याच्ा सज्वनशटीि क्षमतेिा िािना देिे.  

ईएसडटी िे जे मध्यवतणी तत्तज्ान आिे - ज्यानुसाि ववद्ार्थगांना गोष्ींतटीि अथ्वपूि्वता समजून यिेे, त्या गोष्ींिे 

सामाचयक समसांच्ा अनुषंगाने मूल्ांकन कििे आणि त्याआधारित कृतटी कििे - िे खािटीि ववधानामध्यये 
प्रवतमबंमबत िोते आिे:
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आकृतटी ४ :  कृतटीशटीि लशक्षिािे 

५ तत्व

��

��� � ������
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त�५

“ज्ान ममळवण्यासाठटी िोक जटी पद्धतटी अविंबतात, तटी त्यांच्ाकडे आधीपासून असिेल्ा ज्ानाशटी, ववशेषत: 

जगाबद्दििटी जटी प्रवतमा त्यांच्ा मनात आिे वतच्ाशटी, संबधंधत असते.” (इलियास, १९७८, पृ. ६४) 

कृतटीशटीि लशक्षिािटी ५ ‘तत्व’ आधारित जटी ‘नेक्सस महॅटस्व ऑफ कंसन्व’ (मित्वपिू्व ववषयांमधीि 

दवुा)  योजना आिे (पिा आकृतटी ४) तटी दश्ववते की ववद्ार्थगांिे पूवमानुभव आणि त्यांना आधीपासून कोित्या 

ज्ानािटी आवड आिे याभोवतटी काजू मोड्ूििटी शैक्षणिक प्रहक्रया कशटी गुंफता येते, आणि पोषक शािेय 

वातावििातून ववषयािे ज्ान (संकल्पना) कसे ग्रिि किता येते. अशा प्रकािे संवादटी लशक्षिातून शाश्वत 

भववष्याच्ा कळटीच्ा मुद््ांवि कृतटीशटीि िोऊन लशक्षक व ववद्ाथणी एकवत्तपिे त्यांना िवे तसे अनुकूि शािेय 

पयमाविि कसे हनममाि करू शकतात.

या ५ ‘तत्व’ योजनेच्ा कृतटीशटीि लशक्षिातून ववद्ार्थगांना त्याचं्ा समसांच्ा अनुषंगाने वविाि किायिा 

प्रवृत् किता येते. काजू मोडू्िमधीि एकेक उपक्रम घेत जात, िढत्या भाजिटीने कृतटीकडे जाता येते. त्यामध्यये 
समसेववषयटी ििमा व ‘संवाद’ कित, ‘वविाि’ प्रवृत् कित, त्या वविािािा ‘कृतटी’ आणि ‘कायमानुभवा’िटी जोड देत, 

अपणेक्षत बदि (आपल्ा सवगांच्ा कल्पनेतटीि सुिणक्षत, हनष्पक्ष आणि शाश्वत भववष्य) साध्य किण्यासाठटीच्ा 

योग्य कृतटीिा शोध घिेे, अशा िढत्या श्ेिटीने पुढे जाता येते. अभ्ासक्रमातटीि पयमावििटीय व शाश्वततेच्ा 

इति घटकांप्रमािेि यािटी मोड्ूिमध्यये संपूि्व शाळा िा कायमानुभवातटीि एक मुख्य भाग असू शकतो. 

संपूण्थ शताळहेच्ता दृभष्कोनतातून कताजू मोड्ूलिता अवलंब करणहे
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संपूि्व शाळा ववकासाच्ा दृष्टीकोनातून शाश्वत ववकास लशक्षिािटी (ईएसडटी) आखिटी करून लशक्षिािटी 

िोिकता अधधक वाढवता येते. यासाठटीिटी काजू मोड्ूि सिाय्यक ठिते. ईएसडटीिटी शैक्षणिक उहद्दष्े व 

आशय आणि अभ्ासक्रमातटीि ववषय यांिटी पिस्पिहक्रया लशकण्यासाठटी देखटीि ते सिाय्यक ठिते. ववषय-

आधारित बहुशाखटीय अभ्ासातून ववद्ार्थगांिे आकिन वाढते, सामाणजक-भावहनक लशक्षि िोते आणि शाश्वत 

भववष्याच्ा अपणेक्षत ध्ययेयाच्ा िोखाने कोितटी कृतटी किायिटी िे ठिवता येते.

शाळेच्ा सांस्ृवतक संदभगांनुसाि ववद्ार्थगांिे अनुभव आणि त्यांिटी रूिटी िे शैक्षणिक प्रहक्रयेिे आिंभमबंद ूकसे 

असतात यािटी नोंद घ्ावटी आणि त्यानुसाि उहद्दष्े व आशय यांिा अंतभमाव शैक्षणिक साहित्य व प्रहक्रयेत केिा 

जावा. याबिोबिटीनेि शाश्वत भववष्यासाठटी हनहद्वष् केिेल्ा पिूक क्षमता ववकससत िोतटीि यावि भि हदिा जावा.

सव्थसमतावहेशक शशक्णतासताठटी कताज ूमोडू्ल्सिटी ननवड व रूपतातंरण कसहे करतावहे 

यासािख्या अभ्ासक्रम प्रहक्रयांतून िे स्पष् िोते की श्टीमंत देशातटीि सुस्स्तटीत असिाऱा िोकांच्ा 

आिािातटीि एक पौष्ष्क पदाथ्व असिेल्ा काजूच्ा अनुषंगाने आपल्ािा ववववध बाबींिे आकिन किता 

येते, जसे की काजू मोड्ूिसािख्या मोड्ूिच्ा आधािे इवतिास, वनस्पवतशास्त्र, जागवतक व्ापाि आणि 

िाजकाििािे पैिू, तसेि काजू िागवडटीच्ा पद्धतटी यांिे ज्ान ममळण्यास मदत िोऊ शकते.

जसे ज्ान वाढत जाते तसतसे जागवतक व्ापािामधीि हनष्पक्षपिा व एक जागवतक पटीक म्हिून काजू 

उत्ादनावि िवामान बदिािे संभाव् परििाम या व अशा अधधक गुंतागुंतटीच्ा समसांिटी उकि िोत जाते. 

शैक्षणिक मोड्ूल्सिटी ििना मुक्त प्रश्नांिटी (ओपन एंडेड) आणि बहुशाखटीय असल्ाने ववद्ार्थगांना ज्ानवदृ्धीस 

मदत िोते, ज्याआधािे त्यांना काजू उत्ादन आणि वापि यासंबधंीच्ा कािटी गुंतागुंतटीच्ा बाजूंवि ििमा, वविाि 

किण्यास सिाय्य िोऊ शकते.

काजूबद्दििे प्रश्न िे मुक्त उत्ि असिेिे प्रश्न आिेत. इथे एकि स्पष् उत्ि �कंवा एकमत िोिािे मुद्दे 

असिाि नािटीत, ज्यामुळे गुंतागुंतटीच्ा बाजूंवि वविाि किण्यास ववद्ाथणी उद्ुक्त िोतटीि. ववद्ार्थगांना त्यांना िवे 

असिेल्ा भववष्यािे पैिू समजून घेण्यासाठटी, त्याकरिता समाजातटीि ववववध व्वस्ांिे ववश्ेषि किण्यािटी, 

चिहकत्क वविाि किण्यािटी आणि एकात्त्क समसा-हनवाििािटी क्षमता ववकससत िोण्यासाठटी ‘ममस्िटी 

मेथड’ िटी उपयुक्त पद्धतटी आिे.

एसडटीजटी च्ा संदभमाने तयाि केिेिे काजू अभ्ासक्रम मोड्ूि िे सव्वसमावेशक लशक्षिािे एक खुिे 

संसाधन आिे. सव्वसमावेशक म्हिजे ववववध क्षमता असिेल्ा सव्व ववद्ार्थगांच्ा शैक्षणिक गिजािंटी पूत्वता 

कििािा असा िा अभ्ासक्रम आिे. 

नैसर्गिक शास्त्र 

इतिहास

राजकारण

लागिवड
कापणी
संस्करण 

जागितिक व्ापार

ननष्पक्ष व्ापार

हवामान बदल
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 मशक्षिातील एक जारमतक आव्ान 

शताश्वत ववकतास उद्दिष्हे — सस्हेनहेबल डहेवहेलपमेंट गोल्स (एसडटीजटी)

दा�र�य 
�नमूर्लन१ ध्येय १ : सव्व स्रूपातटीि गरिबटी नष् 

कििे िागवड WS ३

जागवतक व्ापाि WS 

१-३ ममस्िटी

भूक 
�नमूर्लन२ ध्येय २ : उपासमाि नष् कििे, 

अन्नसिुक्षा आणि सधुारित पोषियुक्त 
आिािािटी उपिब्धता साध्य कििे 
आणि शाश्वत शेतटीिा िािना देिे

नैसवग्वक ववज्ान WS ७

िागवड WS ३

चांगले आरो� व 
�ा�३ ध्येय ३ : सव्व वयोगटातटीि िोकांसाठटी 

आिोग्यपूि्व आयुष्य आणि 
जटीवनमानािटी िमटी देिे

नैसवग्वक ववज्ान WS ७

हनष्पक्ष व्ापाि WS १-२

दज�दार 
�शक्षण४ ध्येय ४ : सवगांसाठटी सव्वसमावेशक व 

गुिवत्ापूि्व लशक्षिािटी िमटी आणि 
आजटीवन लशकण्याच्ा सधंीिा 
िािना देिे

नैसवग्वक ववज्ान WS 

१-७
इवतिास WS १-२ 
ममस्िटी

ल��गक 
समानता५ ध्येय ५ : िैंवगक समता साध्य कििे 

आणि महििा व मुिींिे सक्षमटीकिि 
कििे

िागवड WS ३
हनष्पक्ष व्ापाि WS १-२

�� पाणी व 
आरो�दायी ��ता६ ध्येय ६ : सवगांना पािटी व 

शौिाियांच्ा उपिब्धतेिटी िमटी देिे

�� व 
�� ऊजार्७ ध्येय ७ : सवगांना पिवडिाऱा दिातटीि, 

खात्टीशटीि, शाश्वत आणि आधुहनक 
ऊजफेिटी उपिब्धता

चांग�ा नोक�ा, 
रोजगार आ�ण आ�थ�क 
�वकास

८ ध्येय ८ : सवगांसाठटी शाश्वत 
सव्वसमावेशक आणि शाश्वत आचथ्वक 
वृद्धी पिू्व वेळ व उत्ादक िोजगाि 
आणि प्रवतष्ठापूव्वक काम या गोष्ींना 
िािना देिे

इवतिास WS १-२
िागवड WS २
जागवतक व्ापाि  
WS १-४
हनष्पक्ष व्ापाि WS १-४
िवामान बदि WS १-२
ममस्िटी

न�वन उ�ोग आ�ण 
पायाभूत सु�वधा९ ध्येय ९ : स्स्तटीस्ापक पायाभूत 

सुववधा ंिे हनममाि कििे, शाश्वत 
औद्ोवगकििािा िािना देिे आणि 
नवनवटीन कल्पनांना प्रोत्ािन देिे

इवतिास  WS २
िाजकािि WS ५
जागवतक व्ापाि  
WS १-४
ममस्िटी

असमानता कमी 
करणे१० ध्येय १० : शििे व मानवटी वसाितटी 

अधधक सव्वसमावेशक, सिुणक्षत, 
स्स्तटीस्ापक आणि शाश्वत बनविे

िागवड WS २, ४
इवतिास WS १
िाजकािि WS २, ४
हनष्पक्ष व्ापाि WS १-४
जागवतक व्ापाि  
WS १-२

शा�त शहरे व 
समाज११ ध्येय ११ : शििे व मानवटी वसाितटी 

अधधक सव्वसमावेशक, सिुणक्षत, 
स्स्तटीस्ापक आणि शाश्वत बनविे

उपल� संसाधनांचा 
जबाबदारीपूणर् वापर१२ ध्येय १२ : शाश्वत उपभोग व 

उत्ादनािा आकृतटीबंध सुहनसश्त 
कििे

हनष्पक्ष व्ापाि WS १-४
जागवतक व्ापाि   
WS १-२ 
ममस्िटी

हवामानाचा 
प�रणाम१३ ध्येय १३ : िवामान बदि व त्यािे 

दषु्परििाम िोखण्यासाठटी तत्ाळ 
कृतटी कििे

शा�त महासागरी 
जीवन१४ ध्येय १४ : मिासागि, समुरि आणि 

समुरिटी संसाधनािंे जतन व शाश्वत 
वापि कििे

ज�मनीचा 
शा�त वापर१५ ध्येय १५ : जंगिांिे शाश्वत 

व्वस्ापन, वाळवंटटीकिि िोखिे, 
जममनटीिटी िानटी िोखून कस वाढविे 
आणि जैवववववधतेिा ऱ्ास िोखिे

नैसवग्वक ववज्ान  
WS १-६

शांतता 
आ�ण �ाय१६ ध्येय १६ : शाश्वत ववकासासाठटी 

शांततापिू्व व सव्वसमावेशक 
समाजहनमम्वतटीिा प्रोत्ािन देिे, 
सवगांसाठटी न्याय पुिविे आणि 
परििामकािक, जबाबदाि आणि सव्व 
स्तिांवि समावेशक संस्ांिटी उभाििटी 
कििे

शा�त �वकासासाठी 
पर�र सहकायर् व  
भागीदारी

१७ ध्येय १७ : शाश्वत ववकासासाठटी 
जागवतक पातळटीविटीि सियोग 
पुनरुज्जटीववत कििे

काजू मोड्ूििा अविंब कििे
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ववशहेष शैक्णणक गरजता

आकलन व गुंततागुंत 

मूलतत्हे 
आकिनािटी समसा असिािे ववद्ाथणी िा एकरूपता नसिेिा समूि असतो. त्यांच्ा क्षमता, कौशल्े 

आणि प्रवतभा यामध्यये बिेि वैववध्य असते. या ववद्ार्थगांच्ा शैक्षणिक व मानससक ववकासासाठटी ववशेष मदतटीिटी 

गिज असते. प्रत्येकाच्ा गिजािटी वेगवेगळ्ा स्रूपाच्ा असतात. सिज समजेि अशटी सोपटी भाषा, स्पष् 

ििना आणि छोटे उपक्रम यांिा वापि करून त्यांच्ाबिोबि यशस्टीपिे काम किता येते. प्रत्यके ववद्ार्थमािा 

वैयवक्तकरित्या प्रवतसाद देता यावा यासाठटी मोड्ूिमधीि उपक्रमांिटी वेगवेगळ्ा काठठण्य पातळटीनुसाि तटीन 

प्रकािात वग्ववािटी केिटी आिे. गट १ म्हिजे सव्व बाबतटीत सक्षम असिेल्ा ववद्ार्थगांिा गट, गट २ िा मध्यम 

स्तिाविटीि ववद्ार्थगांिा गट, आणि गट ३ िा मयमाहदत वािनक्षमता व आकिनक्षमता असिेल्ा ववद्ार्थगांिा 

गट. कािटी उपक्रमातटीि वक्व शटीट केवळ दोनि गटांमध्यये ववभागिेिटी आिे.  

सूिनता 
आकिन अक्षम ववद्ार्थगांसाठटी ववषयातटीि घटक हकमान आवश्यक तेवढेि ठेवावेत आणि त्यानंति 

तपशटीि घ्ावेत. ववद्ार्थगांना ववषय घटक परिचित व आत्सात करून घेण्यासाठटी आवश्यक वेळ हदिा गेिा 

पाहिजे. दैनंहदन जटीवनाशटी संबंध स्ामपत कििेदेखटीि अत्यावश्यक आिे, ज्यामुळे ववद्ार्थगांना ववषयािटी 

आवड हनममाि िोते आणि लशकण्यािा आनंद ममळतो.  

शशक्ण 
ववशेष गिजा असिेल्ा बहुतेक ववद्ार्थगांना शैक्षणिक सिाय्य ममळिे गिजेिे असते. अशा ववद्ार्थगांना 

सव्वसमावेशक वगगांमध्यये लशकविे जाते, णजथे त्यांच्ाकरिता लशकण्याच्ा ववववध संधी उपिब्ध केल्ा जातात. 

सिाय्य देण्याव्वतरिक्त, अन्य बौठद्धक अक्षमता हनममाि िोऊ नयेत यािे भानिटी सव्वसव्वसमावेशक वगमात िाखिे 

गेिे पाहिजे. शाळांमध्यये सव्वसाधािि ववद्ार्थगांसाठटी जटी ववकास व लशक्षि ववषयक उहद्दष्े असतात, तटीि 

उहद्दष्े ववशेष सिाय्य असिेल्ा ववद्ार्थगांसाठटी िागू किावटीत आणि तटी साध्य किण्याकरिता अशा प्रत्यके 

ववद्ार्थगांिा जे आवश्यक असेि ते सिाय्य हदिे जावे. 

शैक्षणिक सिाय्य गिजेिे असिािे ववद्ाथणी िा एकणजनसटी समूि नािटी, या ववद्ार्थगांमध्यये बिटीि ववववधता 

असते. कोितेिटी नवे साहित्य समजून घेताना त्यांना येिाऱा समसा हकतटी गंभटीि व जटटीि आिेत, िे तपासून 

त्यांच्ा गिजांिे हनदान केिे जाते. प्रत्येक बािकािा येिाऱा अडििटी ववलशष् स्रूपाच्ा असतात. अध्ययन 

अक्षमता प्रदटीघ्व काळ िािण्यािटीिटी काििे जशटी आकिन क्षमता, स्ायूवापिािटी कौशल्े (मोटि स्ीिस्) व 

समज यांच्ाशटी हनगवडत असतात, तशटीि तटी भावहनक व सांस्ृवतक परिस्स्तटीशटीिटी हनगवडत शकतात. कािटी 

मुिांना भाषेिटी समसा असल्ामुळे शैक्षणिक समसा हनममाि िोतात. शैक्षणिक सिाय्यािटी गिज असिेिे 

ववद्ाथणी बहुतेकदा खूप मंदपिे काम कितात (ववशेषत: वािन व िेखन), त्यांना उपक्रम वा ववषय समजून घेिे 

व त्यावि प्रहक्रया देिे अवघड जाते. लशकिेिा ववषय पुन्ा आठवायिािटी कठटीि जाते. कािटी शैक्षणिक व 

स्ििशक्तीशटी संबंधधत गोष्ींिा अविंब वगमामध्यये करून या ववद्ार्थगांना त्यांच्ा लशकण्याच्ा प्रहक्रयेत सिाय्य 
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पिू्व हकंवा अंशतः कि्वबचधि ववद्ाथणी 

किता येते. शैक्षणिक सिाय्य िागिाऱा बहुतेक ववद्ार्थगांना सवगांगटीि स्रूपािे सिाय्य िागते. अशा वेळटी 

प्रत्येक ववद्ाथणीहनिाय शैक्षणिक उहद्दष्े ठिवावटी िागतात. कािटी ववद्ार्थगांना केवळ मयमाहदत भागांसाठटीि 

सिाय्य िागते. अशा ववद्ार्थगांना दोष देिे अथवा त्यांना ‘कािटीि येत नािटी’ असे िेबि िाविे लशक्षकांनटी 

टाळिेि पाहिजे. त्यािबिोबि कोित्या ववद्ार्थमािा कोित्या प्रकाििे सिाय्य गिजेिे आिे, या वैयवक्तक 

गिजा िक्षात घेऊन ते उपिब्ध केिे पाहिजे. 

शैक्षणिक सिाय्य गिजेिे असिेल्ा ववद्ार्थगांना लशकवताना खािटीि मुख्य पाि तत्वांिे पािन किावे : 

0 वेगळेपिािा अविंब कििे / फिक कििे (वेळ, पद्धतटी/माध्यम, उपक्रमांिटी संख्या,  

ववषय घटक)

0 घटक कमटी कििे/ सूट देिे (संख्या, स्पष्ता, उहद्दष्े) 

0 प्रेरित कििे, प्रोत्ािन देिे (मित्त, दैनहंदन जटीवनासाठटी समप्वक, स्पष्ता, सवगांगटीि लशक्षि) 

0 कृतटीवि भि देिे (सक्रीय सिभागािा प्रोत्ािन, उपक्रम हनयोजनात प्रलशक्षि,  

जबाबदािटीिा स्टीकाि)

0 पुनिावृत्टी, सिाव कििे (आशय, अवकाश व वेळ, रूिटी/आवड व प्रेििादायटी पुनिावृत्टी,  

स्पष् हनयम) 

पूण्थ द्कंवता अंशतः कण्थबधिर ववद्तारथी 
मूलतत्हे 
ज्यांना जन्ापासून कमटी ऐकू येते �कंवा नंतिच्ा आयुष्यात कमटी ऐकू येऊ िागते त्यांना इतिांशटी संवाद 

साधताना ववववध समसांिा सामना किावा िागतो. आपल्ा दैनंहदन सामाणजक जटीवनात आपि ऐकण्याच्ा 

क्षमतेवि ववसंबून असतो. त्यामुळे जि पूि्वत: �कंवा अंशत: देखटीि ऐकू येत नसिे ति पिस्पिसंवादातटीि एक 

मित्तािा घटक कमजोि पडतो. यािा परििाम माहितटी ममळण्यावि िोतो, मग तटी माहितटी िेतूत: घेतिेिटी असो 

वा प्रासंवगक स्रूपात ममळािेिटी असो. 

कि्वबधीि मुिांमधीि आिखटी एक ववशेष उपगट म्हिजे ज्यांिे पािकिटी कि्वबधीि आिेत अशटी मुिे. 

अशा मिुांना जन्ापासून सांकेवतक भाषा परिचित िोते, जटी ते मूळभाषा म्हिून अवगत कितात. त्यामुळे जग 

समजून घेण्यासाठटी भक्म आणि सुिचित अशटी पहििटी भाषा त्यांच्ाकडे असते. बोिटी भाषेवि आधारित िेखटी 

भाषा लशकण्यािटी प्रवृत्टी या मिुांमध्यये हदसून येते आणि िे काम कि्वबधीि पािक अशा सिववद्ार्थगांपके्षा 

अधधक कुशितेने करू शकतात. आिखटी एक ववशेष ववद्ाथणी उपसमूि म्हिजे कि्वबधीि पािकांिटी ऐकू 

येिािटी मुिे. िटी मुिे बोिटी भाषा लशकण्याच्ा आधीि चिन्ांिटी भाषा लशकतात. मोठे िोत असताना अधूनमधून 

त्यानंा बोिटी भाषािटी ऐकायिा ममळते. बोिटी भाषेिा िा त्ोटक परििय शाळेत आल्ावि वाढत जातो. या 

समूिाकडे चिन्ांिटी भाषा व बोिटी भाषा अशा दोन मूळभाषा असतात.    

गंभटीि व तटीव्र कि्वबधीित्व असिेल्ा ववद्ार्थगांिे लशक्षि चिन्ांच्ा भाषेत असिे पाहिजे. त्या त्या 

देशातटीि परिस्स्तटीनुसाि चिन्ांिटी जटी भाषा ववकससत रािेिटी असेि त्याच्ा वापिातून अभ्ासक्रम 

लशकविा गेिा पाहिजे. याकरिता लशक्षक आणि शाळेतटीि अन्य िोकांना चिन् भाषेिा अस्खलित वापि 

किता आिा पाहिजे. पिंतु मध्यम ते सौम्य स्रूपािे कि्वबधीित्व असिेल्ा, व ज्यांना ‘कमटी ऐकू येते’ असे 

म्हटिे जाते अशा ववद्ार्थगांना इति ऐकू येिाऱा ववद्ार्थगांच्ा समवेत एका वगमात सामावून घेता येईि व त्यांना 

आवश्यक सिाय्य देऊन लशकण्यास मदत किता येईि. असे सिाय्य किण्यामध्यये कि्वयंत्ािा वापि कििे, 

लिप-रिडींग (ओठांच्ा िाििािटीवरून बोििाऱांिे बोििे समजून घेिे) आणि संदभमानुसाि जरूिटी सुववधा ंिा 

वापि आवश्यक आिे, यासाठटीिे तपशटीि पुढटीि भागात हदिेिे आिेत.  

कण्थयंत्र 
श्वियंत् िे सिाय्यक उपकिि संवाद साधायिा मदत किते, पिंतु कि्वबधीित्व कमटी कित नािटी. कमटी 

ऐकू येिाऱांना अत्याधुहनक व प्रगत कि्वयतं्ांच्ा सिाय्यानेिटी पूि्व श्विशक्ती प्राप्त किता येत नािटी.
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ललप-ररडींग (ओष्-वतािन) 
खूप कमटी ऐकू येिाऱांशटी आवाजाच्ा सव्वसाधािि पट्टीति आणि तोंडाच्ा अवतशयोक्त िाििािटी 

न किता बोििे पाहिजे. कािि मोठ्ाने बोििे �कंवा अवतशयोक्त िाििािींमुळे ओठािंटी िाििाि आणि 

िेिेऱाविटीि िावभाव ववपय्वस्त िोऊन समोिच्ािा बोििाऱाच्ा ओठािंे वािन कििे अवघड िोते. कमटी ऐकू 

येिाऱा व्क्ततींशटी बोिताना, त्यांना ओष्-वािन किता येण्यासाठटी त्यांच्ासमोि िेिेिा ठेवून बोििे गिजेिे 

आिे. त्यामुळे लशक्षकाने फळ्ावि लिहिताना (म्हिजेि ववद्ार्थगांकडे पाठ असताना) बोिू नये. लिहिण्यापूवणी 

�कंवा लिहून राल्ावि ववद्ार्थगांकडे तोंड असताना बोिावे.     

बैठक रिनता 
कमटी ऐकू येिाऱा ववद्ार्थगांना अशा ठठकािटी बसू द्ावे णजथून त्यांना खोिटीतटीि प्रत्येकजि हदसेि. 

इंग्रजटी ‘यु’ अथवा अध्धगोिाकाि पद्धतटीने बैठक ििना असल्ास पुढटीि भागातटीि जागेवि बसविे सगळ्ात 

िांगिे िािटीि, पि ख्खडकीतून येिाऱा प्रकाशाने िेिेऱांवि अधंाि येिाि नािटी, यािटीिटी खबिदािटी घ्ावटी.

लक् वहेिणहे 
कमटी ऐकू येिाऱा ववद्ार्थगांिे िक्ष वेधून घेण्यासाठटी, ववशेषत: जेव्ा ववद्ाथणी बोििाऱा व्क्तीकडे 

पािात नसेि अशावेळटी, ववद्ार्थमाच्ा समोि बाकावि टकटक किावे, अथवा खांद्ावि ििक्या िाताने थाप 

द्ावटी. ववद्ार्थगांना खोिटीच्ा समोिच्ा बाजूस िक्ष देण्यािा संकेत म्हिून खोिटीतटीि हदवे वेगाने उघड-राक 

किता येतटीि. कािींच्ा मते ववद्ार्थगांिे िक्ष वेधण्यासाठटी त्यांना स्पश्व कििे योग्य नािटी, कािि त्यामुळे त्यानंा 

व्क्ततींच्ा पिस्पि संबधंातटीि सामाणजक सटीमा समजून घेण्यात अडिि येऊ शकते. 

दृश्य संकहे त 
कमटी ऐकू यिेाऱा ववद्ार्थगांसाठटी दृश्य सकेंत वा सदेंशिटी मित्तािे ठितात, जस ेकी वस्तिेू चित्, प्रत्यक्ष वस्त,ू 

आणि मित्ताच्ा सिूना, गिृपाठ �कंवा हनकाि इत्यादींिे िखेटी फिक इत्यादटी. सावंगतिेिटी गोष् नटीट समजिटी 

आि ेकी नािटी ि ेतपासनू पािण्यासाठटी अशा दृश्य सकेंतािंा या ववद्ार्थगांना खपू उपयोग िोतो. ववषय घटकातटीि 

कािटी शब् समजिे नसतटीि ति अशा िखेटी/दृश्य सदेंशातनू त्यािंा अथ्व समजनू घणे्यासिटी त्यानंा मदत िोत.े 

मोठहे  गट / गट कताय्थ 
कमटी ऐकू येिाऱा ववद्ार्थगांना गटकायमाच्ा वेळटी संवाद व आकिन किण्यात बऱाि अडििटी येतात 

कािि त्यांना एकाि वेळटी ववववध गोष्ींवि िक्ष द्ावे िागते व कोि बोिते यािा वेध घ्ावा िागतो. ‘टॉकतींग 

स्ोनस्’ म्हिजेि कोि बोितंय िे दश्वविे गिजेिे आिे. तसिे बोिािटी व्क्ती सतत हदसेि यािटीिटी खबिदािटी 

घ्ायिा िवटी. कमटी ऐकू येिािटी व्क्ती जि एफएम ससस्टीमिा वापि कित असिे ति त्यािा मोबाईि 

मायक्रोफोन बोििाऱा व्क्तीकडे िािटीि अशा रितटीने वफिता ठेवावा. वगमातटीि ििफेच्ा वेळटी लशक्षकांनटी 

बोििेल्ा मित्ताच्ा गोष्टी, ववधाने यांिटी पुनिावृत्टी करून त्या पुन्ा सांगाव्ात.

दृष्टी व बोि
मूलतत्हे 
दृष्टी व बोध यासंबंधी कमजोिटी असल्ाने ववशेष शैक्षणिक सिाय्य गिजेिे असिेल्ा ववद्ार्थगांिा िा 

समूि आकािाने सगळ्ात ििान असिािा असतो. यामध्यये अंध ववद्ाथणी येतात, तसेि ववववध पातळ्ांिे दृष्टी 

अधूत्व असिेिे आणि मेंदशूटी हनगवडत दृष्टीववकाि असल्ाने (CVI) दृश्य संदेशािंे आकिन किण्यािटी क्षमता 

कमजोि असिेिे ववद्ाथणीिटी येतात. दृष्टी अधू असल्ामुळे या सवगांनाि त्यांच्ा आसपासच्ा वा दिूच्ा 

परिसिातून माहितटी ममळण्यावि मयमादा येतात, ज्यामुळे भोवतािाबद्दििा त्यांिा बोध िुकीिा वा अपूि्व असू 

शकतो. दृष्टी व बोध यासंबंधी ववशेष गिजा असिेल्ा ववद्ार्थगांसाठटीच्ा लशक्षिववषयक दृष्टीकोनामुळे या 

नेमक्या व ववलशष् वैयवक्तक समसांिे हनिाकिि किता येते, ज्यात त्यांच्ाकडे असिेिे ज्ान पुढे आिून ते 

अधधक ववस्तृत वा पिू्व किता येते. ववषय घटक प्रथम कृतटीतून व सिुभ रितटीने सांवगतिा जातो आणि त्यातून 

त्यांना संपाहदत केिेिे ज्ान क्रमाक्रमाने सक्षम व ववस्तृत केिे जाते. पुस्तके सािरूपात उपिब्ध करून हदिटी 

जातात अथवा अन्य माध्यमांिा वापि करून आशय पोिोिवण्यािा प्रयत्न केिा जातो, ज्यामुळे ववद्ार्थगांच्ा 

दृश्य कामवगिटीवि अधधक ताि न पडता त्यानंा मित्ताच्ा ववषय घटकावि आपिे िक्ष कें हरित किता यते.े
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दृष्टी व बोि

गंभटीि दृष्टीदोष असिेल्ा व्क्ती काळ्ा िंगाच्ा छपाईतटीि मजकूि वािू शकतात, ववरुद्ध िंगातटीि व 

िांगल्ा छपाईतटीि चित्े वा आकृत्या ओळखू शकतात आणि परिचित जागेत स्त:िटी दृश्यसाधने, जसे की 

िष्ा, मभंग, व्व्वडओ ममेनिफायस्व �कंवा मोनोक्युिि यांच्ा सिाय्याने, स्तंत्पिे वफरू शकतात. आवश्यक 

असिे ति मदतिटी मागू शकतात. शाळेमध्यये दृष्टी व बोध संबंधी ववशेष गिजा असिेल्ा ववद्ार्थगांना त्यांिे 

लशक्षि ववववध साधनांच्ा आधािे हदिे जाते, त्यांच्ा गिजा िक्षात घेऊन ववलशष् वैयवक्तक आवश्यकतांनुसाि 

वग्वसाहित्यात अनुकूि बदि केिे जातात, बोिून आणि शक्य वततके कृतटी-आधारित लशकवण्यावि भि हदिा 

जातो. ववषय, साहित्य आणि वगमािा स्ति िक्षात घेऊन शैक्षणिक साहित्यात आवश्यक व शक्य तटी कपात 

किण्यािा प्रयत्न केिा जातो. दृष्टीअधू ववद्ाथणी मोठे धडे वािताना दमतात व आशयावि िक्ष कें हरित करू शकत 

नािटीत, िे टाळण्यािा प्रयत्न केिा जातो.             

सूिनता  

दृष्टीदोष असिेल्ा ववद्ार्थगांना लशकवताना खािटीि बाबटी वविािात घ्ाव्ात व लशकण्यािटी प्रहक्रया 

अधधक सुकि व यशस्टी किावटी. दृष्टी व बोध यासंबंधी ववशेष गिजा असिेल्ा ववद्ार्थगांसाठटी खािटी हदिेल्ा 

पद्धतटी, शैक्षणिक तत्वांिा व सूिनांिा अविंब जरूि किावा.

कृतटी-कें द्रित पद्धतींिता अवलंब केल्ाने पिस्पिसंबंध समजून येतात आणि लशकण्याच्ा प्रहक्रयेत सव्व 

पंिेहरियािंा वापि िोतो (स्पश्व, ऐकिे, दृष्टी, िव व वास)

पुरहेसता प्रकताश उपलब्ध करतावता, प्रखि/तटीव्र प्रकाश नसावा; कािींना मंद प्रकाश आवश्यक असतो.

शशकण्ता, शशकवण्तािटी प्रनक्रयता छोट्ताछोट्ता पतायऱतांिटी असतावटी; वािन, पिटीक्षि व हनिटीक्षि, साहित्य व 

वस्तूंच्ा वापिािा उपक्रम, अन्य ज्ानेंहरियांच्ा आधािे तसिे माहितटी संकिन आणि त्यांिे एकवत्त ग्रिि करून 

आकिन कििे, या सगळ्ासाठटी ३०% अधधक वेळ द्ावा. 

कृतटीलता व दृश्य मतानहतटीलता शताब्दिक स्पष्टीकरणतािटी जोड द्तावटी, ज्यामुळे जटी माहितटी नजिेिा हदसिािटी 

नसेि तटी ऐकण्यातून ममळेि.

प्रत्क् वसू्िता द्कंवता लहतान मॉडहेल्सिता वतापर, हतातताळणटी करतायलता लतावून संकल्पनता स्पष् करता आणि 

मूिभूत संकल्पना स्पष् िोण्याच्ा ववववध संधी उपिब्ध करून द्ा.

ववरुद्ध रंगतातटील, कताँट्तास् जतास् असलहेल्ता चित्रतांिता वतापर सतादरटीकरणतात करता, उदािििाथ्व काळा व पांढिा, 

काळा व मपवळा, स्च् कागद, स्च् फळा वापिा, तसेि व्ाईटबोड्ववि वा स्ाट्वबोड्विा वापि किा.  

सुस्पष् संरचित काय्वपवत्का व चित्े वापिा. 

शताब्दिक संवताद संदहेशतांिता वतापर करता, जसे की ववद्ार्थमािे नाव घेऊन वविाििे वा सांगिे.

कृतटीमध्हे हतालितालटी व ववशतांतटीिता समतावहेश करता, ज्यामुळे दृष्टीवि आिेिा ताि हनवळेि व ववद्ार्थगांिे िक्ष 

वविलित िोिाि नािटी. दृष्टी बोधातून घटनांिे वि्वन किायिा उद्ुक्त किावे.

ववद्तार्थगांनता सतत आठवण करून द्ता की त्यांनटी त्यांच्ा वैयवक्तक दृश्य साधनांिा वापि किावा. आपल्ािा 

त्यांिटी गिज नािटी असे ववद्ाथणी बहुतेकदा समजतात. पिंतु, त्यासि काम केल्ाने ताि कमटी िोतो, थकवा येत 

नािटी आणि लशकण्यावि िक्ष कें हरित िािते. िटीि गोष् मभंगातून वािायच्ा मजकुिािािटी िागू िोते. ववद्ाथणी 

म्हितात की शब् मोठे आिेत, पि मभंग न वापिता वािल्ाने त्यांच्ा डोळ्ावि अधधक ताि येतो, वािनािा 

वेग मंदावतो �कंवा कधी कधी वाििेि शक्य िोत नािटी. 
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दृष्टी अिू असलहेल्ता ववद्तार्थगांसताठटी ततांरत्रक सताहताय् उपलब्ध आहहे, जे इिेक्ट्ॉहनक �कंवा ऑष्टिकि 

स्रूपातटीि असते : िष्ा (वधध्धत क्ोज-अप वािनासाठटी), मभंग (िातात धरून वािायिे, जवळच्ा 

वािनासाठटी देखटीि वापििे जाते), मोनोक्युिि (दिूच्ा वस्तू पिाण्यासाठटी वापििे जाते) �कंवा एज वफल्टि 

िेन्ेस (िकाकी मुळे िोिाऱा त्ासािा दिू किते आणि कॉंन्ट्ास् दृष्टी सधुािते). काठटीिा वापि केल्ाने हदशेिा, 

मागमािा अंदाज येतो. याव्वतरिक्त कािटी साधने म्हिजे वापिण्यास सुिभ असिेल्ा इमेणजंग वडव्ाइस (उदा. 

वडणजटि कहॅ मिेा, स्ाट्वफोन), वडणजटि मजकुिासाठटी आउटपुट मटीवडया (उदा. संगिक, ई-बुक िटीडि, टहॅबे्ट), 

ब्ेि वडस्प्े असिेिे पटीसटी, मोबाइि कहॅ मेिा वािन प्रिािटी, व्व्वडओ मेमनिफायस्व इत्यादटी. 

वहेगळहेपणतािता अवलंब करणहे - ववववधतेिा उद्देशून अंवगकाििेिटी मुख्य काय्वनटीतटी, ज्यानुसाि अभ्ासक्रमामध्यये 
सुधाििा, अनुकूिन, ववस्ताि केिा जातो. 

िौवतक जतागता अनकूुल करणहे, ज्यामळेु दृष्टीअध ूववद्ार्थगांना िाििािटीिटी मोकळटीक िािटीि, अडसि दिू िोतटीि.   

खोलटीतटील फनननििर जतागच्ता जतागटी ठहेवतावहे, ज्यामुळे गोंधळ िोिाि नािटी. 

द्दशता मताग्थदश्थन व हतालितालटीकररतता शशक्ण, म्हिजे परिसिात स्तंत्पिे िाििाि किण्यािटी मोकळटीक 

ममळण्यासाठटी ववद्ार्थगांना हदशा व परिसिािा परििय करून द्ावा. 

दृश्य सतानहत् वतापरतासताठटीिता दृष्टीकोन :  

चित्र द्कंवता आकृतटी समजण्तास सोपटी जताईल अशता पद्धतटीनहे दताखवतावटी �कंवा वेगळ्ा प्रकािे दाखवावटी, 

िेखटी वि्वननाच्ा ऐवजटी आकृतटी द्ावटी, �कंवा पूिक िेखटी स्पष्टीकिि द्ावे, आकृतटीऐवजटी प्रत्यक्ष वस्तू वा 

मॉडेििा वापि किावा, जि आकृतटीिा वापि न किता ववषय घटक लशकवता येत असेि ति आकृतटी वगळावटी 

अथवा अिूक मापनासाठटी त्यात सधुाििा किावटी.

पायाभििटी टप्प्ात स्पलश्वक साहित्य सादि केिे जावे.

स्पशशेंद्रियतांच्ता सहताय्तानहे वतापरतायच्ता सतानहत्तािता परििय लशक्षिाच्ा पायाभूत टप्प्ावि करून द्ावा. 
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ववद्तार्थगांनता पुढटील बताबतटीत सवलत द्तावटी :

अधधक वेळ प्रश्नपवत्कांिे आणि प्रश्नांिे रूपांति िेखहनक/वािक - जे ववद्ाथणी 
वािू आणि लिहू शकत नािटीत 
त्यांच्ासाठटी 

ब्ेि

संगिक अहॅपेक्स बे्ि नोट आय-पाि सोिो मोठ्ा अक्षिातटीि छपाई

िटीडि तोंडटी पिटीक्षा - Üd{Z‘wÐU टेपिटी मदत ऑवडओ पुस्तके 

दृष्टी व बोध
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चित्ि: © इयान्ा नायकि दणक्षि आमरिका

19

कताजूबताबतिटी कताहटी 
गमतटीदतार मतानहतटी 
मेक्क्सकोमध्यये Nuez de la India अथमात ‘इंवडयन नटस्’ या नावाने काजू ओळखिा जातो. पि िटी ओळख 

दोन दृष्टीने िुकीिटी आिे; पहििे म्हिजे काजू िे नटस् म्हिजे दािे नसून मबया आिेत (नटस् म्हिजे दािे 

ज्यात बटीज व त्याविटीि कठटीि कवि असते जे सिजपिे उघडता येत नािटी) आणि दसुिे म्हिजे काजू 

उत्ादनात भाित जगातटीि वतसऱा क्रमांकािा देश असिा तिटीिटी काजूिे राड िे मुळातिे अहॅमेराहॅनमधीि 

सखि प्रदेशातिे आिे. जगभिाति आज काजूिा एक ववशेष फळ मानिे जाते, त्यािटी ववववध काििे आिेत: 

त्यािा वैलशष्ट्यपूि्व आकाि, आिोग्यवध्धक गिु, आणि अलिकडच्ा काळात आचथ्वक भिाभिाटटीमुळे वाढिेिटी 

काजिूटी मागिटी व िोकमप्रयता. काजूिटी वैलशष्ट्ये आणि त्यािा जगभिातून असिािटी मागिटी व त्यातून हनममाि 

िोिािा जागवतक व्ापाि िक्षात घेता काजूच्ा अनुषंगाने आपल्ािा आजच्ा जागवतहककििातटीि युगािटी 

कािटी मध्यवतणी सूते् नक्ीि समजून घेता येतटीि.

काजिूटी जटीवशास्त्रटीय वैलशष्ट्ये, त्यािे जागवतक ववतिि, इवतिास, उत्ादन आणि आचथ्वक मित्त तसेि वैसश्वक 

व्ापािािे ववववध प्रकाि, िाजकीय परििाम, भववष्यातटीि काजू उत्ादनावि िवामान बदिािे परििाम अशा 

ववववध बाजूंिा वविाि केल्ावि असे िक्षात येते की शाश्वत ववकासामभमुख लशक्षिासाठटी काजू िा ववषय 

उपयुक्त ठरू शकतो. या मोड्ूिच्ा शैक्षणिक िौकटटीमध्यये काजूच्ा वेगवेगळ्ा बाबटी समजून घेिे िे माध्यम 

असून त्याद्ािे शाश्वत कृतटीिा माग्व ववकससत किण्यासाठटी आपल्ा जागवतकीकिि रािेल्ा जगातटीि 

संििना आणि प्रहक्रया यांिे मूल्ांकन किण्यािा यात प्रयत्न केिेिा आिे. या आंतिशाखटीय संकल्पने 

मध्ययेिहनिंग एरिया ग्ोबि डेवेिपमेंट च्ा माग्वदश्वक िौकटटीतटीि “ओळख”, “मलू्ांकन” आणि “कृतटी” 

(“िेकमनिशन, असेसमेंट एंड अ हॅक्शन”) या क्षमतांिा समावेश आिे. त्यािबिोबि यामधीि ववववध ववषयघटक 

आणि ते लशकवण्याच्ा पायऱांिटी आखिटी िटी १७ शाश्वत ववकास ध्ययेयांच्ा (एसडटीजटी) संदभमाने केिेिटी आिे. 
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काजू या ववषयामध्यये अनेक गुंतागुंतटीिे घटक आिेत : िागवडटीिटी आणि प्रहक्रयेिटी वैलशष्ट्ये (फायटो-

वफणजकि), काजूच्ा जागवतक प्रसािावि व आचथ्वक मित्तावि पडिेिा वसाितटी इवतिासािा प्रभाव आणि 

जागवतक व्ापािाच्ा आखिटीिे धोिि. िटी गुंतागुंत जािून घेण्यासाठटी प्रिािटी लशक्षिाच्ा ववववध सुस्ामपत 

लशक्षिपद्धतींिा अविंब कििे गिजेिे आिे. गुंतागुंतटीच्ा मुदद्ांच्ा लशक्षिासाठटी भक्म ज्ान व समज 

असावटी िागते, म्हिूनि नैसवग्वक ववज्ान, िागवड व प्रहक्रया, इवतिास, जागवतक व्ापाि, हनष्पक्ष व्ापाि, 

िाजकािि आणि िवामान बदि या उप-ववषयांच्ा संदभमाने मध्यवतणी माहितटी, घडामोडटी, संििना आणि वत्वमान 

प्रहक्रया स्पष् केल्ा आिेत. भाित, मेक्क्सको, दणक्षि आमरिका आणि जम्वनटी या देशांमधीि काजूबाबतच्ा 

किाण्यांना एक गूढतेिे अस्तििटी आिे.

गोव्तातटील कताजू लतागवडटीिता डहेटता

गोव्ात आढळिािटी काजूिटी राडे िटी खूप जुन्या प्रजातटीिटी आिेत. 

नव्ा ववकससत प्रजातटी णजतके उत्ादन देतात वततके उत्ादन िटी जुनटी 

राडे देत नािटीत. गोव्ात या मपकािा ‘आयडि महॅन् क्रॉप’ म्हटिे जाते 

कािि शेतात �कंवा शेताच्ा भोवतटीने राडे िाविटी की काम रािे, 

त्यांना खत देिे, ति काढिे इत्यादटी कोित्याि प्रकाििटी मशागत 

किावटी िागत नािटी. आज राडमािकािा एका राडापासून वषमािा 

रू. ४००० ते रू. ५००० उत्ादन ममळते. िे उत्ादन राडावरून पडिेिे 

काजू फळ यापासूनिे आिे, ज्यािा वापि मद्हनमम्वतटीसाठटी व काजू मबया 

हनमम्वतटीसाठटी कितात.

नव्ा प्रजातटीिटी काजू राडे िटी प्रवत राड १२ हकिोपयिंत उत्ादन 

देतात, ति गोव्ात आढळिािटी जुनटी राडे प्रत्येकी ३ ते ४ हकिो उत्ादन 

देतात. पिंतु गोव्ात नव्ा प्रजातींिा वापि फािसा केिा जात नािटी. 

मिािाष्ट्रातटीि समरुिहकनािपट्टीविच्ा प्रदेशात नव्ा प्रजातींिटी मोठटी 

िागवड आढळते. 

व्ापािटी उद्देशाने काजूिटी िागवड कििािटी प्रमुख िाज्ये म्हिजे 

आंध्र प्रदेश, गोवा, कनमाटक, केिळ, मिािाष्ट्र, ओरिसा, पॉंडेििटी, 

तममळनाडू आणि पसश्म बंगाि. आसाम, छत्टीसगड, गुजिात, मेघािय, 

नागािँड आणि वत्पुिा या भागांतिटी काजूिटी िागवड केिटी जाते. मात् 

काजू िागवड िटी केवळ या िाज्यांच्ा हकनािपट्टी प्रदेशात आणि 

पसश्म घाटाच्ा पसश्मेकडटीि भागाति आढळून येते. मिािाष्ट्राच्ा कमटी 

पावसाच्ा अध्ध-शुष्क दख्खन पठािाच्ा भागात काजू वाढत नािटी.

फहॅ क्िटीत िोिाऱा काजूविटीि प्रहक्रयेमध्यये (प्रोसेससंग) वििे कवि 

काढण्यापलिकडेिटी आिखटी बऱाि पायऱा असतात. आताच्ा काळात 

िटी एक आत्यंवतक तांवत्क स्रूपािटी प्रहक्रया बनिेिटी आिे. गोव्ातटीि 

अनेक काजू कािखान्यांमध्यये िे काम िंगामटी रूपाने िािते, णजथे अनेक 

तरूि मुिटी कामगाि म्हिून काम कितात. त्यांना प्रवत हकिो १५ रुपये 

अशटी िांगिटी मजुिटी ममळते, घिकाम करून ममळिाऱा कमाईपेक्षा िटी 

कमाई अधधक असल्ाने िे काम िांगिे मानिे जाते आणि अनेक 

स्ाहनक मुिटी या कामाकडे ओढल्ा जातात.

आम्हटी गोव्ातटीि िोकांशटी ििमा केिटी त्यावरून असे समजिे की 

पूवणी शेतमािकाकडे मजिुटी करून जेवढटी कमाई व्ायिटी त्यापेक्षा अधधक 

कमाई फहॅ क्िटीत काम केल्ाने ममळते, ज्यामुळे या िोकांिे जटीवनमान 

सुधाििे आिे. काजू िागवड प्रहक्रया आणि ववपिनाशटी हनगवडत 

सामाणजक-आचथ्वक व उपणजववकेच्ा मुदद्ांमध्यये रािेिा िा आमूिाग्र 

बदि आिे. काजू उत्ादन सध्या वैयवक्तक मािकीिे आिे. मात् जि 

काजू कामगािांनटी स्त:च्ा सिकािटी संस्ा तयाि करून जैवववववधता 

कायदा २००२ मधीि तितुदींना अनुसरून काजू िागवड, प्रहक्रया आणि 

����
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ववपिन स्त: केिे ति त्यांिे काजू मपकातून ममळिािे उत्न्न आिखटी 

वाढेि.    

याकरिता प्रत्येक गावात जैवववववधता व्वस्ापन सममतटीिे 

गठन किावे िागेि. स्ाहनक िोकांिे जैवववववधता िणजस्ि तयाि 

करून त्यामध्यये मागटीि मपढांपासून िािू असिेल्ा पािंपरिक काजू 

िागवडटीिटी पाश्व्वभूमटी नोंदवावटी िागेि. िटी माहितटी िाज्य जैवववववधता 

मंडळािा कळवावटी िागेि. काजू ममळण्यापासून ते त्यापासून ममळिाऱा 

िाभािे ववतिि किण्यापयिंत सव्व गोष्ींिटी एक हनसश्त व्वस्ा यातून 

उभाििटी जाईि. काजू ममळवण्यापासून ते त्यापासून ममळिाऱा िाभािे 

ववतिि किण्यापयिंत सव्व गोष्ींिटी एक हनसश्त व्वस्ा उभाििटी जावटी 

ज्याद्ािे काजूिे पहॅकेणजंग राल्ानंति त्यािटी ववक्री करून ममळिाऱा 

उत्न्नातटीि कािटी टके् िक्म िटी उत्ादक, संकिक आणि फहॅ क्िटीतटीि 

कामगाि यांना देता येईि. 

जैवववववधता कायद्ानुसाि िे बाध्य आिे की संसाधनांिे संकिन 

कििाऱा िोकांना ववपिन केिेल्ा उत्ादनाच्ा ववक्री मिसुिातटीि 

२ ते ३ टके् िक्म त्यांच्ा कामािा मोबदिा म्हिून ममळािटी पाहिजे. 

जसे की, फाम्वसटीमध्यये औषध हनमम्वतटीसाठटी िागिाऱा पािंपरिक औषधी 
वनस्पतींिे संकिन कििािे �कंवा शेतात ववववध पािंपारिक मपके घिेािे 

शेतकिटी यांना ववपिन उत्ादनांतून अधधक िांगिा मोबदिा ममळिे 

गिजिेे आिे. पिंतु, या कायद्ािटी अंमिबजाविटी िोण्यात अनेक अडथळे 

आिेत, लशवाय बौठद्धक मािमत्ा अधधकाि, शेतकिटी कायदे यांिे पािन 

कििे बधंनकािक असिे तिटीिटी त्यांिटी िोख अंमिबजाविटी िोत नािटी, 

िे वास्तव आिे. 

याकरिता सिकािच्ा पातळटीवि आणि स्ाहनक ग्रामपंिायतटीच्ा 

पातळटीवि अनेकववध गोष्ींिटी पूत्वता िोिे गिजेिे आिे, ज्यामुळे न्याय्य, 

समतापूि्व आणि शाश्वत पद्धतटीने काजू उत्ादन िोऊ शकेि. 

‘काजू कतिटी’ िटी काजूच्ा भुकटटीपासून तयाि िोिािटी ममठाई 

असून त्यािा भाितात बिटीि मागिटी आिे. अनेक ििवाई िटी ममठाई 

बनवून आपल्ा दकुानात ववक्रीस ठेवतात. त्यामुळे काजूच्ा हकंमतटी 

खूप वाढल्ा आिेत. 

काजूगिातून काजू सोिून बािेि काढण्यािे काम कष्ािे आणि 

कौशल्ािे असते, ते कििाऱा महििा कामगािांना प्रवतहकिो रू. १५ 

मजिुटी ममळते. महिन्याभिात त्या णजतके हकिो काजू सोितटीि त्यानुसाि 

त्यानंा वेतन ममळते. महििा िे काम त्यांच्ा वेळानुसाि कितात. काजूच्ा 

िंगामात ममळिािे फळ फहॅ क्िटीमध्यये वष्वभिात साठवून ठेवतात आणि 

नंतिच्ा काळात त्यावि प्रहक्रयेिे काम िािते. मशटीनमध्यये भाजून काजू 

फळ त्याविटीि टिफि काढून वा त्यासि पहॅकेणजंग करून ववकिा जातो. 

या प्रहक्रयेमुळे काजिूा वेगवेगळ्ा कीमतटी असतात. 

म्हिजे काजूगिातून काजू बटी काढण्यासाठटी हकिोिा रू. १५ हदिे 

जातात ति त्याविि प्रहक्रया करून त्या भाजिेल्ा मबया फळाच्ा 

आकाि व गुिवत्ेनुसाि प्रवत हकिो रू. ३५० ते १२०० या दिाने ववकल्ा 

जातात.  

गोव्ामध्यये सव्वसाधािि काजू हकिोिा रू. ८०० या दिाने ववकिा 

जातो. ठठकठठकािच्ा दकुानात ववक्रीिा येण्यापूवणीच्ा प्रहक्रया म्हिजे 

काजू गिातून मबया वेगळ्ा कििे, भाजिे, पहॅकेणजंग कििे आणि त्यािे 

वाितूक, ववपिन यामध्यये बिाि खि्व िोतो. महििा कामगाि साधाििपिे 

हदवसािा १२ ते १५ हकिोिा माि तयाि करू शकतात, ज्यातून त्यांिटी 

महिन्यािा रू. ६००० ते ७००० कमाई िोते. अथमात कामगाि महििा हकतटी 

वेळ िे काम कितात त्यावि त्यांच्ा मािािे प्रमाि व त्यांना ममळिािे 

वेतन अविंबून िािते. काजूच्ा ऑनिाईन ववक्रीमध्यये त्यािटी हकंमत 

कंपनटीनुसाि बदिते. गोव्ातटीि प्रत्येक कंपनटीिे दि वेगळे आिेत व ते 

काजू कशा प्रकाििा आिे यावि अविंबून असतात. काजूिे टिफि 

काढिेिे असेि ति एक दि, ति टिफिसि काजूिा वेगळा दि, तुकडा 

काजूिा दि आिखटी वेगळा इत्यादटी. काजू अखंड व मोठा असेि त्यािा 

दि सवमात जास्त, त्यािे दोन वा अधधक तुकडे रािे ति दि कमटी. यात 

प्रत्येक फहॅ क्िटी व प्रहक्रया कें रिांिे दि वेगवेगळे असल्ािे आढळते.

काजूबाबतिटी कािटी गमतटीदाि माहितटी

कना�टक

महारा�

पेडणे

बाद�स िबचोली 

फ�डा

ितसवाडी

स�ारी 

धारबांदोडा

सा�ी

मुरगाव

केपे

काणकोण

अरबी समु� सांगे

दि�ण गोवा

उ�र गोवा
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मोठे चित्: © िाफेि ववयाना क्रॉफी (CC BY 2.0)  

www.flickr.com/photos/rvc/7891233906

डावटीकडून छोटटी चित्े:

1. © हदनेश वािके (CC BY-SA 2.0)

www.flickr.com/photos/dinesh_val-

ke/598795370/

2. © अमभषेक जेकब (CC BY-SA 2.0)

www.flickr.com/photos/abhishek_ja-

cob/3453745219/

3.  © थॉमस िॉफमन
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नैसवगनिक ववज्ताननैसवगनिक ववज्तान
जूिे परिपक्व फळ पानाच्ा आवििाखािटी दडिेिे असते. फळािा िंग सुरुवातटीिा 

हििवा असतो व व फळ मपकत जाते तसा... प्रहक्रयेदिम्यान बदिून ते हििव्ािा 

मपवळा व नंति िाि िोतो. या काजूच्ा फळािा बोंडू अथवा जांबू म्हितात. त्यािा 

जोडून काजिूे बटी असते. सव्वसाधाििपिे बटी वा मबया फळाच्ा आतल्ा भागात 

असतात. पि काजू िे एकमात् असे राड आिे ज्यात काजूिटी बटी िटी फळाच्ा बािेिटीि भागात असते. जिटी 

काजिूा ‘नटस्’ म्हिजे दािा म्हटिे जात असिे तिटी वनस्पतटीशास्त्राच्ा दृष्टीने काजू िा दािा नसून बटी आिे 

आणि बदाम, मपस्ता वा पटीिप्रमािेि त्याभोवतटी कठटीि कवि, आविि असते. राड िावल्ानंति साधािि 

तटीन वषगांनटी पहिल्ांदा फळ धिते, मात् राड ८ ते १० वषमािे राल्ाविि पिू्व १५-३० हकिोिा माि वष्वभिात 

ममळतो. काजूिे राड १०-१२ मटीटि उंि वाढते. त्यािा हिवाळ्ामध्यये मोिोि येतो व फेबु्वािटी ते मे महिन्यांदिम्यान 

पटीक तयाि िोते. 

या राडािे वैज्ाहनक नाव अ ॅनाकार ््धयम ऑक्सि्ेंटयेल (Anacardium Occidentale) असून िे नाव 

काजूबटीच्ा हृदयासािख्या आकािावरून आणि पसश्मेकडटीि राडांच्ा प्रजातटीतटीि उगमावरून पडिेिे 

आिे. ईशान्य अ हॅमेरॉनिा सखि प्रदेश, ववशेषत: आजच्ा ब्ाख्रलियन िाज्यातटीि मािमानो प्रदेश, इथे या 

राडािा उगम असल्ािे मानिे जाते. इथून या राडांिा प्रसाि नैसवग्वकपिे अ हॅमेरॉनच्ा सखि प्रदेशातून मध्य 

अमेरिका ते आजच्ा मेक्क्सकोतटीि दणक्षि भाग तसिे कहॅ िेमबयन बेटे याठठकािटी रािा. वष्वभिात ५०० मममटी ते 

३००० मममटी पयिंत पडिािा पाऊस काजू िागवडटीसाठटी िाितो. समुरिहकनािटी असिेिटी वाळू असिेल्ा जमटीनटी 

सािखटी कमटी प्रतटीिटी जमटीनिटी या मपकासाठटी िािते. 

राडािटी मूळे पसििेिटी व खोिवि रूजिेिटी असल्ाने भूजिापयिंत खोिवि वाढू शकतात. मुळे मातटी 

धरून ठेवतात त्यामुळे जममनटीिटी धूप िोखण्यास िटी राडे मदतकािक ठितात. शून्य अंश तापमानाच्ा खािटी 

मात् िटी राडे जगू शकत नािटीत. ववशेषत: अगदटी ििान राडे एका िात्टीच्ा हिमवषमावातिटी गािठून जातात, 

मितात. या गुिधमगांवरूनि अ ॅनाकार ््धयम ऑक्सि्ेंटयेल (Anacardium Occidentale) िे पसश्मटी जगातटीि 

उष्णकठटबधंीय प्रदेशातटीि राड असल्ािे िक्षात येते. 
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३० अंश उत्ि आणि ३० अंश दणक्षि अक्षांशाविटीि पसश्मटी जगातटीि देशांमध्यये, ववशेषत: दणक्षि अमेरिका, 

भाितटीय उपखंड, पसश्म आणि पूव्व आमरिका मधीि उष्णकठटबंधीय प्रदेश आणि दणक्षि-पूव्व आलशयातटीि 

कािटी भाग, इिािमधीि फक्त कािटी भाग सोडून, काजू मपकांिटी मोठटी िागवड आिे. 

वरून खािटी : राड, कळ्ा, बिि, 

काजूगि

वि पासनू:
1. © एििक गाबा, (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cashew_Brazil_tree.jpg
2.–4. ©  दिनेश वािके (CC BY-SA 2.0) 
www.flickr.com/photos/dinesh_valke/3756931001
www.flickr.com/photos/dinesh_valke/3691140062
www.flickr.com/photos/dinesh_valke/8295517651
5. © मौिोगुआनंदटी (CC BY 2.0) www.flickr.com/photos/mauroguanandi/3306957960/
6. © Cकॉिटीन टॉगि (CC BY 2.0) 
www.flickr.com/photos/70268842@N00/483016375

© शटिस्ॉक
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चित् कथा : काजिेू बटी फळाच्ा बाििे 

कस ेआि ेआणि त्यानतंि काय रािे

काजूिे वजन त्याच्ा फळाच्ा आवििाच्ा वजनाच्ा एक-पंिमांश ते एक-तृतटीयांश इतकेि असते. 

काजूविटीि प्रहक्रयिेे काम गुंतागुंतटीिे आिे. गेल्ा २५ वषगांमध्यये काजूिटी िागवड कििाऱांिटी सखं्या जगभिाति 

वाढिेिटी आिे. खाण्यासाठटीच्ा काजूव्वतरिक्त अन्य ववववध घटकिटी काजूच्ा राडापासून प्राप्त िोतात. राडािे 

िाकूड बाधंकामासाठटी वापिता येत नािटी, केवळ जळिासाठटी, इंधन म्हिून वापिता येते. काजूच्ा बोंडूवि प्रहक्रया 

करून त्यापासून सुका मेवा, जहॅम, ज्यूस तसिे मद् (गोव्ािटी प्रससद्ध काजू ‘फेिटी’) यांिटी हनमम्वतटी केिटी जाते. 

काजूच्ा कठटीि आवििाखािटी असिेल्ा तेिािा अनेक काििांसाठटी वापि िोतो, ज्यािा ‘कहॅ श्यु नट शेि 

लिक्क्वड’ (सटीएनएसएि) असे म्हितात. िाकडािा हकडटीिा प्रादभुमाव िोऊ नये याकरिता नैसवग्वक सिंक्षक 

म्हिून या तेिािा वापि िोतो. उदािििाथ्व, मासेमािटीच्ा बोटींच्ा िंगकामात. तसेि ब्ेक िाइहनंग्ज �कंवा क्ि 

वडस्मध्यये वापििेिे ससंथेठटक िेणजन तयाि किण्यािा घटकपदाथ्व म्हिून या तेिािा वापि िोतो. यालशवाय 

औषधहनमम्वतटी उद्ोगामध्यये िक्तदाब कमटी किण्यािटी औषधे, िेिक व सदणी, डोळ्ांिे जंतुसंसग्व यासाठटीच्ा 

औषधांतिटी सटीएनएसएि तेिािा वापि केिा जातो. 

नैसवग्वक ववज्ान

© शटिस्ॉक



26

© अमभषेक जेकब 
हक्रएठटव् कॉमन् अहॅठट्बू्शन-शेअि अिाइक २.० आंतििाष्ट्रटीय पिवाना.
www.flickr.com/photos/abhishek_jacob/3453745219/

© मास्ोवा लु्डममिा
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  १ : हे काय आहे?

CC

गट १ :
लशक्षकानंटी सिूना वािावटी आणि प्रत्यके जोडटीिा काज ूफळािे 
एक छायाचित् द्ाव.े ववद्ार्थगांना की-वड्विटी मदत िोऊ शकत.े

गट २ :
जोडटीतटीि एका ववद्ार्थमान ेत्याच्ा जोडटीदािािा सिूना द्ाव्ात 
व कोित्या िकान्यात कोिता आकाि काढायिा िे सागंाव.े WS 

१ b िा जोडटीदाि तटीन वगेवगेळ्ा िकान्यािंा वापि करून तटीन 
चित् ेकाढेि.

गट ३ :
लशक्षकानंटी ववद्ार्थगांना वक्व शटीट द्ाव ेआणि त्यानंा ठटंब ंकशटी 
जोडायिटी त ेदाखवतटीि. 

लशक्षकानंटी ववववध आकाि द्ावते, जस ेआयत, वतु्वळ, कीडनटी 
आणि िौिस

D/HoH
कि्वबधधि वा ज्यानंा खपू कमटी ऐकू यते ेअशा ववद्ार्थगांना 
बोििाऱा व्क्तीि ेिििाि ेओठ पाहून ववषय समजनू घतेा 
यतेो, त्यामळेु जोडटीमध्यये अशा ववद्ार्थगांच्ा जोडटीदािान ेसमोि 
बघनू बोिाव.े चित्ािे केवळ वि्वन किायि ेआि,े चित् हदसिाि 
नािटी यािटी काळजटी घ्ावटी.

  २: आपण खातो ते काय आहे? 

CC

गट १ आणण २ :
लशक्षकानंटी वलैशष्ट्य ेव िव यािं ेवि्वन किण्यास उपयोगटी असे 
कािटी कीवड्व ववद्ार्थगांना सागंावते : अडंाकृतटी आकाि, शेंगतेटीि 
दाण्यािा आकाि, िंग, वास, दािदेाि, आनदंदायटी, कुिकुिटीत, 
आबंट, कठटीि, गोड

गट ३ :
ववद्ाथणी प्रथम ववववध पदाथगांिटी िव घतेटीि आणि पदाथ्व व नट 
/ फळािंटी प्रवतमा याचं्ा जोड्ा िावतटीि.

VP

ववववध पदाथगांिा स्ाद घऊेन ववद्ाथणी िाि वगेवगेळ्ा 
वाट्ामंध्यये त्यािंटी वग्ववािटी कितटीि. वगेवगेळटी टिफिे, आवििे 
देऊन त्यािटी वग्ववािटी किायिा सागंावटी.

पदाथमाि ेनाव, िव आणि वलैशष्ट्य ेसागंायिा सागंाव.े

शकै्णणक कताय्थपद्धतटी मताग्थदश्थक

आजच्ा काळातटीि जग पिस्पिाविंबटी असून त्यािटी समज काजूंच्ा 

माध्यमातून ववकससत िोऊ शकते. अनोखा आकाि आणि िोकमप्रय िव 

यामुळे काजूबद्दि जािून घ्ायिा कोिािािटी आवडेि. सुरुवातटीिा 

वक्क शीट १a (WS) आणण १b यांिा वापि किा. ववद्ार्थगांच्ा एका 

जोडटीिा काजूिा फोटो द्ावा. जोडटीतटीि एकजिि िा फोटो पािटीि 

आणि त्या फोटोच्ा आधािे दसुऱािा वि्वन सांगिे, त्यानुसाि दसुिा 

ववद्ाथणी चित् काढेि. चित् काढून राल्ावि चित् व फोटो यांिटी तुिना 

किावटी आणि फळाववषयटीच्ा इति गोष्टी समजून घ्ाव्ात. 

दसुऱा उपक्रमासाठटी, ववद्ार्थगांना मपस्ते, काजू, शेंगदािे, बदाम िे एकत् 

करून हदिे जाईि. िा सगळा मेवा त्यांना नंति खायिािटी देता येईि, 

पि त्याआधी त्यांना या पदाथगांिटी माहितटी घ्ायिटी आिे. WS २ वापरून 

या पदाथगांिा आकाि, िव, वलैशष्ट्ये लििायिटी आिे आणि परिपक्व सुका 

मेवा आणि त्यािे फळ यांच्ा चित्जोड्ा िावायच्ा आिेत. या दोन्टी 

उपक्रमांमुळे मिुांना ववववध प्रश्न वविािायच्ा सधंी ममळतटीि, जसे की : 

0 काजूिे राड कुठे उगवते? 

0 आपल्ाजवळच्ा परिसिात काजूिे राड येईि का? 

0 केवळ फळ �कंवा फळािा कािटी भाग वापिायिा की राडाच्ा 

इति भागांिा वापििटी किता येतो? 

0 िाि फळ कशािे आिे? 

0 काजूिे राड हकतटी उंि वाढते? 

0 काजू खािे तब्ेतटीिा िांगिे आिे का?

या व यासािख्या प्रश्नांच्ा सिाय्याने वनस्पवतशास्त्राच्ा लशक्षिािटी 

पूव्वतयािटी किता येईि.

काजूिा वैववध्यपूि्व वापि समजून घेण्यासाठटी WS ३ मधीि “चथंक, 

पेअि, शेअि” (‘धरंक-पहेअर-शहेअर’’) िा वापि करून ववषयािा माईंड 

महॅप तयाि किायिा आिे. महॅपिे सादिटीकिि किायिा सांगून त्यावि ििमा 

किावटी. काजूबद्दि ववद्ार्थगांिे ज्ान िळूिळू वाढत जाईि तसे काजूच्ा 

सवगांगटीि माहितटीिे प्रोफाईि (WS ४) तयाि िोत जाईि, यादृष्टीने ववववध 

मोड्ूि व वक्व शटीट/काय्वपते् समाववष् केिेिटी आिेत. काजूच्ा फळािे 

देखटीि जवळून हनिटीक्षि कििे आवश्यक आिे. कििेिटी जरूिटीिे आिे. 

WS ५ मध ून ववद्ार्थगांना काजूिे फळ वा बोंडू आणि काजूबटीिा भाग 

कोिता यातटीि फिक कळेि. काजू व इति नटस्/दाण्यांिटी तुिना 

करून हनिटीक्षिे नोंदवण्यासाठटी WS ६ उपयोग िोईि. 

नैसवग्वक ववज्ान
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  ३: काजूचे झाड

CC

गट १ आणण २ : मजकूि सोप्ा भाषतेटीि आि.े लशक्षक मजकूि 
वाितटीि आणि ववद्ाथणीिटी त्यानसुाि त्याचं्ा पसु्तकातटीि मजकूि 
पाितटीि. ववद्ार्थगांना वािताना राडािे ववववध उपयोग अधोिखे्खत 
किावयास सागंाव.े अधोिेख्खत किण्यािटी सिूना द्ावटी.

गट ३ : लशक्षक ववद्ार्थगांना मजकूि वािनू दाखवतटीि.
चित्ाि ेस्ततं् पान लशक्षक ववद्ार्थगांना देतटीि.
“काजिू ेराड” या ववषयटीिा ऑवडओिटी उपिब्ध आि.े

D/HoH
सवंाद हनबिंधामंळेु कि्वबधीि ववद्ार्थगांना मजकूिािटी सोपटी आवतृ्टी 
देण्यािटी गिज भास ूशकेि. 
सादिटीकििाच्ा वळेटी कि्वबधीि ववद्ाथणी बोििाि् या व्क्ततींच्ा 
समोि बसतटीि यािटी खबिदािटी घ्ावटी.
उपक्रमाि ेहनष्कष्व/हनिटीक्षि ेसव्व वगमािा दाखवि े�कंवा वगमात 
वफरून पािायिा सागंिेिटी शक्य आि.े

VP

अधं / अशंतः दृष्टी असिाऱा ववद्ार्थगांना एकमकेासंोबत �कंवा दृष्टी 
असिले्ा ववद्ार्थगांसोबत जोडटीन ेकाय्व किता यईेि.
“काजिू ेराड” या ववषयािा ऑवडओिटी उपिब्ध आि.े

  ४ : वैशशष्ट्यपूण्क काजूचे झाड 

CC

गट  १ : लशक्षक मजकूि वाितटीि आणि ववद्ाथणीिटी त्यानसुाि 
त्याचं्ा पसु्तकातटीि मजकूि पाितटीि / वाितटीि आणि सबंधंधत 
काय्व कितटीि. 

गट २ : ववद्ाथणी काजूच्ा प्रोफाइिमधीि गाळिेल्ा जागा 
भितटीि.

गट ३ : लशक्षक ववद्ार्थगांना वनस्पतटीिे चित् उदािििादाखि 
दाखवतटीि आणि ववद्ाथणी त्यािटी पान,े फादं्ा, खोड आणि मळेु 
ओळखतटीि.

लशक्षक ववद्ार्थगांना वक्व शटीट समजावनू सागंतटीि. त्यानसुाि ववद्ाथणी 
राडाचं्ा वगेवगेळ्ा भागावंि त्यािंटी नाव ेलिहितटीि.

ववद्ाथणी काज ूकोडेिटी सोडव ूशकतटीि.

D/HoH
सवंाद हनबिंधामंळेु कि्वबधीि वा कमटी ऐकू यिेाऱा ववद्ार्थगांिा 
शब्सगं्रि िा ऐकू यिेाऱा ववद्ार्थगांइतका असिाि नािटी. 
जि मजकूि खपू गुतंागुतंटीिा असिे ति कि्वबधीि, कमटी ऐकू 
यिेाऱा ववद्ार्थगांना आकिन िोिे सिुभ जाव ेयाकरिता 
लशक्षकानंटी मजकुिािटी सोपटी आवतृ्टी वापिावटी.

VP

अशंतः दृष्टी असिाऱा ववद्ार्थगांना दाखवण्यासाठटी काज ूराडािे 
चित् सटीडटी-िॉमवि उपिब्ध आि.े 
जटीवशास्त्र प्रयोगशाळतेनू काज ूफिुाि ेमॉडिे आिनू अधं 
ववद्ार्थगांना हदि ेजाव.े
नतंि त्यानंा ममळािेल्ा माहितटीच्ा आधाि ेकाज ूप्रोफाईि तयाि 
किायिा सागंाव.े 

“काज ू- एक वलैशष्ट्यपिू्व राड” या गुतंागुतंटीच्ा मजकुिािा 
ऑवडओिटी उपिब्ध आि.े

  ५ : काजू - एक ववशेष फळ

CC

गट १ आणण २ : ववद्ार्थगांच्ा मदतटीसाठटी लशक्षकानंटी फळ्ावि 
कीवड्वस ्/ मखु्य शब् लििावते.

गट ३ : लशक्षकानंटी ववद्ार्थगांना मातटीकामासाठटी मातटी द्ावटी, तसिे 
मातटीि ेतयाि मॉडेििटी द्ाव.े ( क् ेमॉडेि) 

VP

ववद्ार्थगांना मॉडेि हदिे जाईि. त्याच्ा स्पशमान ेत्यानंा माहितटी 
घतेायईेि.

साहित्य पटेटीत मॉडेि उपिब्ध आि.े 

  ६ : नटस् / शेंगदाण्यांपेक्ाही काजू खरंच अधधक पौष्टिक आहेत काय ?

CC

गट १ आणण २ : पाहकटावििे पोषि ववषयक अनावश्यक 
तपशटीि वगळून सांगावेत, लशक्षकांनटी अनावश्यक माहितटी 
सांगिे टाळावे.

गट ३ : वक्व शटीट पिू्व किण्यापवूणी ववद्ार्थगांनटी हदिले्ा पदाथगांिटी 
आिोग्यास पोषक असिेि ेव नसििे ेपदाथ्व अशटी वग्ववािटी किावटी.  

VP

सादिटीकििाच्ा वळेटी कि्वबधीि ववद्ाथणी बोििाऱा व्क्ततींच्ा 
समोि बसतटीि यािटी खबिदािटी घ्ावटी.
उपक्रमािे हनष्कष्व/हनिटीक्षि ेसव्व वगमािा दाखवि े�कंवा वगमात 
वफरून पािायिा सागंिेिटी शक्य आि.े

सतानहत् 

मपस्त,े काज,ू शेंगदाि ेव बदाम एकमेकात ममसळून

 काज ूकोडे
 काज ूचित्
 ववववध खाद्पदाथगांिटी चिते्
 काजचू्ा कोवळ्ा व पक्व फळाि ेचित् 

    “काजिू ेराड” यािा सणंक्षप्त छोटा मजकूि 
माहितटी पत्के : 

 १. मित्तपिू्व पोषक पदाथ्व  
 २. ववववध नटस ्/ दाण्यािंटी तिुना
 ३. काज ूआिोग्यासाठटी हकतटी िागंिे आिते ?
 काज ूराडािटी सोपटी/सििटीकृत आकृतटी/चित्
 काज ू- एक अनोख ेराड
 काजिू ेराड

 काज ूचित्
 काज ूमॉडेि
 काज ूकोडे
 काजिूटी स्पश्वचित् े- िातान ेस्पश्व करून आकाि समजिे अशटी चिते्
 ववववध खाद्पदाथगांिटी चिते्
 काजचू्ा कोवळ्ा व पक्व फळाि ेचित् 

माहितटी पत्के : 
 १. मित्तपिू्व पोषक पदाथ्व
 २. ववववध नटस ्/ दाण्यािंटी तिुना
 ३. काज ूआिोग्यासाठटी हकतटी िागंिे आिते ? 
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मेराहॅनिे सखि प्रदेश िे काजू राडांिे मूळ उगमस्ान. वतथून आमरिका, आलशया आणि 

ऑस्टे्लिया या उष्ण कठटबंध व त्या परिघाविटीि प्रदेशात काजिूा प्रसाि कसा रािा िा 

इवतिास १५व्ा शतकातटीि युिोमपयन ववस्तािाच्ा पाश्व्वभूमटीवि समजून घेिे आवश्यक आिे. 

पोतु्वगटीजांना १६व्ा शतकाच्ा सुरुवातटीिा ब्ारटीिमध्यये काजू राडािटी माहितटी रािटी आणि 

त्यातटीि दोन गोष्टी त्यानंा ववशषे वाटल्ा : एक म्हिज ेया राडाचं्ा मळुािंटी ििना, जटी मातटी धरून ठेवत ेव 

मातटी वाहून जाऊ देत नािटी आणि दसुि ेम्हिज ेया राडाि ेफळ ज ेमद्ाक्व हनमम्वतटीिा योग्य अस ेआि.े आमरिका, 

दणक्षि आलशयाई आणि दणक्षि-पूव्व आलशयाई हकनािपट्टीच्ा मकाओपयिंत व्ापाि शाखाचं्ा ववस्तािामुळे 

स्ानातंि वाढि,े ज्यामळेु िोक, मपके आणि सासृं्वतक िािटीरितटी या सगळ्ािटीि देवाि-घवेाि वाढू िागिटी. 

ब्ारटीिमधून काजूिे राड १६व्ा शतकाच्ा मध्यास गोव्ात आिे. भाितटीय उपखंडातटीि गोवा िे त्यावेळटी 

पोतु्वगटीजांिे मित्तािे व्ापािटी कें रि िोते. काजूिे राड इथे आिण्यािे मूळ कािि काय िोते, समुरिहकनाऱाविटीि 

प्रदेशातटीि मातटीिटी धूप थांबवण्यासाठटी या राडांिटी िागवड केिेिटी असावटी की मद्हनमम्वतटीसाठटी, िे स्पष् 

नािटी. पोतु्वगटीजांना काजूगिािे फािसे मित्त वाटत नव्ते �कंवा जगभिात व्ापाि फैिावण्यािटी त्यांिटी वृत्टीिटी 

नव्तटी. तथामप, साधाििपिे एकोिटीसाव्ा शतकानंतिच्ा काळात ववस्ताििेल्ा वसाितटी शक्ती व आचथ्वक 

संििनांच्ा पाश्व्वभूमटीवि बऱाि उष्णकठटबधंीय प्रदेशात िोिािटी काजूिटी िागवड वाढिटी. नव्ाने आििेल्ा 

राडांना त्यांच्ा किाने वाढू देण्यात आिे. 

गोव्ातून बाकी दणक्षिेकडटीि िाज्यात काजू राडांिा प्रसाि किण्यामागे ित्ींिे योगदान आिे. ित्ींनटी 

खािेल्ा, अध्धवट पििेल्ा व मिावाटे बािेि टाकिेल्ा काजू फळातटीि मबयांमुळे काजूिा दणक्षिेकडे प्रसाि 

िोत गेिा. गोव्ामध्यये काजूिे आचथ्वक मूल् िक्षात घेऊन िागवड रािटी व त्यािा ‘फेिटी’ तयाि किण्यासाठटी 

वापि िोऊ िागिा. या भागातिे ििान शेतकिटी आजिटी काजू बोंडूच्ा िसापासून मद्ाक्व हनमम्वतटीिे काम 

कितात व त्यािा शासनािे संिक्षि आिे. 

जंगिांमधून गोळा केिेिे काजू भाितातटीि गिटीब ग्रामटीि िोकांच्ा आिािािािटी भाग िोते. कॉफी �कंवा 

ििा सािख्या मपकांना जशटी सामाणजक मान्यता िोतटी तशटी काजू उत्ादनािा नव्तटी. 

काजू राडािे पहििे ज्ात चित्,  

आंरिे थेवेट, १५५८

इवतहतासइवतहतास
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पिंतु, सोळाव्ा शतकापासून पोतु्वगटीजांनटी आपिा जागवतक व्ापाि मोरांमबक, आमरिका, वगनटी-मबसाऊ 

आणि दणक्षि-पूव्व आलशयातटीि कािटी भागात वाढवविा. तिटीिटी १९ व २० व्ा शतकात मातटी धरून ठेवण्याच्ा 

व मातटीिटी धूप िोखण्याच्ा काजू राडाच्ा गुिधममामुळेि िे राड मित्तािे मानिे जात िोते. १९९०च्ा 

दशकाच्ा सुरुवातटीपासून मात् पसश्मटी देशांच्ा बदित्या किमिुकीच्ा व खाण्याच्ा सवयींमुळे जगभिाति 

काजूगिािटी मागिटी रपाट्ाने वाढिटी. खूप मोकळा वेळ ममळिािा वग्व टेलिव्टीजन व इति माध्यमांकडे वळिा, 

ज्यातून जेविाव्वतरिक्त इति वेळच्ा खाण्यािे प्रमाििटी वाढिे.        

आपल्ा काळातटीि जागवतकीकििािटी वैलशष्ट्ये आज भाित, व्व्एतनाम आणि बऱाि आमरिकन 

देशांमधीि काजू उत्ादन व व्ापािटी पद्धतींमध्यये प्रवतमबंबटीत रािेिटी हदसून येतात : कामािटी ववषम परिस्स्तटी, 

असमान वेतन आणि असमान व्ापािटी संबधं.  

वेगवेगळ्ा देशांमध्यये काजूिा काय म्हिता
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शकै्णणक कताय्थपद्धतटी मताग्थदश्थक

वत्वमान घडामोडटी, ििना आणि घटना निेमटीि भववष्यकाळातटीि 

घडामोडींिटी िाहूि देतात. प्रत्येक गोष्टीिा इवतिास असतो यािटी 

मिूभूत समज ववद्ार्थगांमध्यये ववववध ववषयांतून ववकससत किता येते, 

ज्यािा काजू िा गुंतागुंतटीिा ववषयिटी अपवाद नािटी. आज ववववध 

देशातटीि ववववध प्रदेशांमधून उत्ाहदत काजू जागवतक बाजािपेठेत येतो, 

ज्यामुळे कािटी प्रश्न उद्भवतात, जसे की िटी काजूिटी राडे आिटी कोठून, 

उष्णकठटबधंीय देशांतटीि त्यांच्ा िागवडटीिटी व्ाप्तटी हकतटी आिे, आज 

काजिूा आचथ्वकदृष्ट्या कशा प्रकािे उपयोग केिा जात आिे?

वक्थ शटीट १ (WS) च्ा मदतटीने ववद्ार्थगांनटी एक गटकाय्व किायिे आिे. 

त्यानंा हदिेल्ा माहितटीपत्ाच्ा आधािे त्यांनटी जगभिातटीि काजू 

िागवडटीच्ा नैसवग्वक आणि मानवटी ऐवतिाससक प्रसािािा आिाखडा 

तयाि किायिा आिे.

काजू िागवडटीच्ा ववतििासाठटीिा िा नकाशा तयाि किण्यासाठटी 

जागवतक नकाशावि हनष्कष्व नोंदवविे जाऊ शकतात. काजूिे संपिू्व 

फळ आणि मातटीिटी ध ूप कमटी कििािटी या राडाच्ा मुळांिटी क्षमता या 

दोन भागांत मूळ वग्ववािटी ववभागिेिटी िोतटी. काजूिा प्रसाि ब्ारटीिहून 

भाितात आणि नंति दणक्षि-पूव्व आलशया आणि पूव्व आमरिका इथे व 

नंति बऱाि काळाने पसश्म आमरिकेत रािा.

ववद्ार्थगांना िेिटी समजेि की काजू िागवडटीिे मूळ असिेल्ा 

ब्ारटीिमध्यये आता या मपकाच्ा उत्ादनािे आचथ्वक मित्त कमटी 

रािेिे आिे ति जगातटीि अन्य देशात ते वाढिेिे आिे. पधंिाव्ा 

शतकाच्ा अखिेटीस युिोपटीय ववस्ताि आणि नंति १९ व २० व्ा 

शतकात वसाितवादािा प्रसाि यांिा आचथ्वक प्रभाव काय पडिा िेिटी 

ववद्ार्थगांच्ा िक्षात येईि. काजूंिे सध्यािे जागवतक चित् मपकांच्ा 

अवकाशटीय ववतिि तसेि त्यांच्ा उत्ादनाशटी संबंधधत अथ्वशास्त्र यावि 

आधारित आिे.

काजूच्ा राडांच्ा ववस्तािािटी ऐवतिाससक माहितटी िटी 

ऐवतिाससक अिवािांतून आणि काजूिा वेगवेगळ्ा भाषेत 

असिेल्ा संबोधल्ा जािाऱा नावातून िोऊ शकते. वेगवेगळ्ा 

भाषेत काजूिा काय म्हितात िे WS २ मध्यये हदिे आिे. काजूिे 

वैज्ाहनक नाव अ ॅनाकार ््धयम ऑक्सि्ेंटयेल (Anacardium  

Occidentale) यावरून कािटी नावे तयाि रािेिटी आिेत. िटी नावे 

जगाच्ा नकाशावि त्या त्या देशांसमोि लिहिण्यािे आणि त्यातटीि 

भामषक नमुने समजून घ्ायिे काय्व ववद्ार्थगांना किायिे आिे. या 

कायमािटी हनिटीक्षिे व हनष्कष्व WS १ च्ा हनष्कषगांशटी जोडून त्यांिटी पिस्पि 

पडताळिटी किायिटी आिे. 

काजूिा प्रसाि कसा िोता, कसा आिे िा शोध घेताना ववश्ेषिात्क 

क्षमता ववकससत िोते. जागवतक लशक्षिाच्ा बाबतटीत, जागवतक ििना 

आणि त्यांिा इवतिासाशटी असिेिा संबंध अधधक दृश्यमान आणि स्पष् 

िोतो.

कहॅ स्पि स्ािकल्डन यांिे िंगटीत 

िेखाचित् (c.१६१८ – c.१६६८) 

इवतिास
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  १ : काजू : एक जागवतक प्रवासी

CC

गट १ आणण २ :

मजकूि आणि काय्व यािंटी सोप्ा भाषतेटीि आवतृ्टीिटी आि.े 
ववद्ाथणी मजकूि वाितटीि आणि नकाशाच्ा पसु्तकािा 
(अ हॅटिस) वापि करून त्यानंा हदििेे काय्व कितटीि. काजू 
िागवड हकतटी व्ापक आिे यािटी जािटीव त्यानंा िोईि.

गट ३ :

सोप्ा भाषते हदििेा मजकूि आणि काय्व याआधाि ेववद्ाथणी 
काय्व कितटीि. त्यानंा दिा देश अिूकपि ेनकाशावि दश्ववायिे 
आिते.

“काज:ू एक जागवतक प्रवासटी” या पिू्व मजकुिािटी ऑवडओ 
आवतृ्टी उपिब्ध आि.े

VP

अधं ववद्ाथणी स्पश्ववािनािा जगािा नकाशा वापरून काय्व 
कितटीि.

“काज ू: एक जागवतक प्रवासटी” या पिू्व मजकुिािटी ऑवडओ 
आवतृ्टी उपिब्ध आि.े

  २. मला तुमचे नाव सयांगा अन् मी तुम्ाला तुमची गोटि सयांगेन

CC

वगमातटीि ववद्ाथणी िे भाितातल्ा ववववध िाज्यातंिे असू 
शकतटीि. लशक्षकानंटी त्यानंा त्याचं्ा मातभृाषते काजिूा काय 
म्हितात, त्याि ेनाव कस ेउच्चाितात ि ेशोधायिा उद्कु्त किाव.े

गट १ आणण २ :
मजकिू आणि काय्व यािंटी सोप्ा भाषतेटीि आवतृ्टीिटी उपिब्ध 
आि.े

गट ३ :
कायमाि ेिघरुूप या ववद्ार्थगांना देण्यात यईेि व त्यावि त ेकाम 
कितटीि.

VP

काय्व रुपातंरित केि ेआि.े

सतानहत्

जगािा नकाशा /अ हॅटिस

 जागवतक नकाशा “इवतिास” 
 सििटीकृत जगािा नकाशा “इवतिास”
 ऑवडओ “काज ू: एक जागवतक प्रवासटी”
 ऑवडओ “Tell me your name”

 जागवतक नकाशा “इवतिास”
 स्पश्ववािनािा जागवतक नकाशा “इवतिास”
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जूबागांिटी िागवड मोठ्ा प्रमािावि केिटी जात नव्तटी आणि जवळपास ९०% 

काजू उत्ादन िे छोट्ा शेतटीउद्ोगातून मपकत िोते. यािटी ववववध काििे आिेत - 

जसे की, आचथ्वक उत्न्न वाढवण्यासाठटी काजूच्ा राडांिा वापि किण्याबाबतिटी 

अनास्ा; भात शेतटी वा अन्य मपकांच्ा तुिनेत काजूिे काम कििाऱा कामगािांिे 

दयु्यम सामाणजक स्ान आणि गेल्ा शतकाच्ा शेवटापयिंत काजूिा जागवतक स्तिावि असिेिटी मयमाहदत 

मागिटी. िटी परिस्स्तटीजन्य काििे भाितात िागू िोतटी, तसेि पसश्म आमरिका आणि पूव्व आमरिका भागातिटी 

िागू िोतटी. आता काजूिा मागिटी वाढिटी आिे तसे काजू िागवडटीिे प्रमाि वाढते आिे. या राडांिटी फािशटी 

देखभाि किावटी िागत नािटी. गोवा, तसेि भािताच्ा अन्य काजू उत्ादक भागांमध्यये, मोठे शेतकिटी त्यांच्ा 

काजू पटीकाच्ा काढिटीिे काम ठेक्याने देतात. बोंडू ‘फेिटी’ साठटी वापििे जाते (काजूफळाच्ा िसापासून 

तयाि केिेिे पेय) आणि काजूमबया फहॅ क्िटीिा ववकल्ा जातात. फहॅ क्िटीमध्यये मबयांवि प्रहक्रया करून काजूगि 

तयाि िोतो जो देशात व पिदेशातटीि बाजािात ववक्रीसाठटी जातो.  

िागवड, काढिटी, प्रहक्रया या प्रत्येक कामांमध्यये श्मववभागिटी ठळक लिंगाधारित असल्ािे सव्वि काजू 

उत्ादक देशांमध्यये हदसून येते. काजू राडावरून तोडिे जात नािटीत, राडावरून जममनटीवि पडिेिे काजूफळ 

गोळा केिे जाते. यािे कािि जटी फळे आपसूक राडावरून गळून पडतात तटीि फळे िस काढण्यासाठटी व 

पुढटीि प्रहक्रयेसाठटी परिपक्व रािेिटी असतात. ििक्या िाताने वफिवून फळापासून बटी अिग केिे जाते. वेगळटी 

केिेिटी फळे म्हिजे बोंडू मोठ्ा दगडटी भांड्ात ठेवून िेितात. त्यापासून ममळिािा िस एकवत्त करून मोठ्ा 

ड्रममध्यये ववलशष् काळ ठेवून नैसवग्वकरित्या आंबू देतात, ज्यामुळे ‘फेिटी’ तयाि िोते. 

काजूिटी टिफिे वाळवून फहॅ क्िटीमध्यये ववकतात. णजथे तटी पुन्ा कडकडटीत उन्ात वाळवतात आणि साठवून 

ठेवतात �कंवा त्यावि पुढटीि प्रहक्रया कितात. या प्रहक्रयेमध्यये ििान भट्टी �कंवा वाफेच्ा िटीटिने टिफिांना 

उष्णता हदिटी जाते, ज्यामुळे टिफिे मऊ पडतात व त्यापासून तेि (CNSL - कहॅ श्यू नट शेि लिक्क्वड) ममळते. 

साध्या फहॅ क्िटीमध्यये तेि काढण्यािटी प्रहक्रया किता येत नािटी, त्यासाठटी स्टीम िटीटििटी आवश्यकता असते. या 

तेिावि प्रहक्रया करून त्यापासून कृवत्म वंगि तयाि िोते, जे ब्ेक िाईहनंग, क्ि वडस्मध्यये वापििे जाते.

 

लतागवड,  
कताढणटी, 
प्रनक्रयता

मोठे चित्: ©  थॉमस िॉफमन
डावटीकडून छोटटी चिते्:
©  थॉमस िॉफमन
©  एििक गाबा, (CCBYSA3.0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Cashew_roasting_trad_3.jpg
©  थॉमस िॉफमन
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यानंति काजूिे आविि फोडून आतटीि काजू बटी वेगळे किण्यािे काम 

कामगाि कितात. यासाठटी ववववध तांवत्क पद्धतटी वापिल्ा जातात. 

सवमात सोपटी पद्धत म्हिजे अडहकत्तासािख्या दोन पात्यांच्ा चिमट्ात 

पकडून काजू बटी फोडिे. पायाच्ा सिाय्याने िे यंत् िािविे जाते, 

ज्यामुळे काजूिे आविि तुटून आतटीि पातळ आवििािा काजू वेगळा 

केिा जातो. बािेििा आवििािा भाग एकति त्यातटीि उव्वरित तेि 

काढण्यासाठटी पुन्ा फहॅ क्िटीिा ववकतात �कंवा वाळवि भट्टीिा इंधन 

म्हिून वापितात. 

काजू मबया मोठ्ा गिम िवेच्ा भट्टीमध्यये वाळवतात.

वाळविे काजू नटशेि 

तेि काढिे

फेिटी कििे

ििक्या िाताने वफिवून फळापासून बटी अिग कििे

फळे म्हिजे बोंडू मोठ्ा दगडटी भांड्ात ठेवून िेििे

काढिटी
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टिफि फोडिे

सािे काढिे

खािटी: © णजम महॅकडॉगि(CC BY 2.0)  www.flickr.
com/photos/jimmcd/7653205906/sizes/l

या मबयांभोवतटी जे पातळ आच्ादन असते ते काढून, एका मोठ्ा 

टेबिावि पसरून आकाि व दजमानुसाि मबयांिटी प्रतवािटी ठिवतात. गिज 

असिे ति ममठाच्ा पाण्याने खािवतात आणि त्यािे पहॅहकंग कितात. 

काजिूा दजमा कसा आिे यावि त्यािटी हकंमत अविंबून असल्ाने, 

कामगािांना कामावि पूि्व िक्ष द्ावे िागते. त्यांना काम िािू असताना 

एकमेकांशटी बोिायिटी मनाई असते. पातळ टिफि काढून शक्यतो 

अखंड काजू वेगळे किावेत, काजू तुटू नये यासाठटी िक्ष कें हरित करून 

काम किावे िागते. काजू प्रहक्रयेमध्यये साठवि, ववक्री, वाितूक या 

मित्ताच्ा गोष्ींिा समावेशिटी िोतो. 

ववववध कामांपैकी काढिटी/संकिन, फळापासून बटी वेगळे कििे, 

िसापासून मद्ाक्व  तयाि कििे, वाळविे व वाितूक कििे िटी सव्व कामे 

पुरुष कितात. ति काजू वेगळा 

कििे, साि काढिे, प्रतवािटीनुसाि 

वगणीकिि कििे िटी कामे स्तस्त्रया 

कितात.

पाकीटात भििे

िवाबंद पहॅकतींग कििे

भाजिेकाजू नटशेि 

तेि काढिे

िागवड, काढिटी, प्रहक्रया
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© जेववयि ममवोि, सटीआयडटीएसई - जागवतक न्यायासाठटी एकत्
बोबो डायउिासो, बुहक्वना फासो २००७
ववशेषता २.० जेनेरिक
https://www.flickr.com/photos/cidse/6220114184

© टन रुल्न्
Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0) 
www.flickr.com/photos/47108884@N07/4359136005

© बेंकेटािो
ववशेषता २.० जेनेरिक (CC BY 2.0) 
www.flickr.com/photos/misskei/5612460660

© ट्टीस फॉि द फ्ूिि २०१२
ववशेषता २.० जेनेरिक (CC BY 2.0) 
www.flickr.com/photos/plant-trees/8367919448

घाना देशातटीि शेतकिटी त्याच्ा काजू राडासोबत

डायिे मधीि पेप टिूेिे शेत -  सेनेगि २०१२ 

पेप त्याच्ा शेतातटीि दोन वषमाच्ा काजू राडासमवेत उभा आिे. राड वाढेपयिंत तो खािच्ा जममनटीवि 

भाजटीपािा उगवू शकतो

पहॅकतींग व माकफे टींगसाठटी काजू साफ कििाऱा स्तस्त्रया मोरांमबकच्ा नामपुिा प्रांतातटीि काजूप्रहक्रयेिे काम 

36
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■ ४-५
■ ३-४
■ १.५-३
■ ०.५-१.५

कताजूिहे सरतासरटी उत्तादन प्रवतहहेक्टर द्कलोग्रॅममध्हे मोजलहे जतातहे 
उत्मपिे देखभाि केिेल्ा काजूच्ा राडापासून प्रवतवषणी १५-३० हकिो काजू 

ममळू शकतात. जि एक िेक्ि क्षेत्ामध्यये त्या गिुवत्ेिटी आणि देखभािटीिटी 

१०० राडे असतटीि ति त्या क्षेत्ात प्रवतिेक्ि वषमािा ३ टन उत्ादन ममळेि.  

माहितटी स्ोत : en.wikipedia.org 

पिंतु प्रत्यक्षात िागवडटीिटी घनता तसेि राडांिटी गुिवत्ा आणि त्यांिटी 

देखभाि खूपि कमटी आिे. त्यामुळे, नकाशावि दश्वववल्ाप्रमािे, िेक्िटी आणि 

वषमानुसाि कमटी उत्ादन िोते.

शकै्णणक कताय्थपद्धतटी मताग्थदश्थक
काजिूटी खिेदटी कििाऱा ग्रािकांना सामाणजक आणि पयमाविि या 

दोन्टी दृष्टीतून जबाबदािटीने हनवड किता यायिा िवटी, त्यासाठटी खािटीि 

प्रश्नांिटी मदत िोईि:

0 काजूिे उत्ादन कोि किते ? 

0 िे उत्ादन कुठे िोते ?   

0 कामाच्ा ठठकािटी कशटी परिस्स्तटी असते ? आणि 

0 त्यािटी समाजािा आणि पयमावििािा कोितटी हकंमत मोजावटी 

िागते ?

ववद्ार्थगांना वास्तवािटी समज आिटी तिि आपिटी हनवड वविािपूव्वक 

किता येईि. काजूच्ा अभ्ासातून या व अशा अनेकववध प्रश्नांच्ा 

माध्यमातून वास्तव समजून घेण्यािटी दृष्टी तयाि िोते आणि त्यामुळे 

कोित्यािटी गोष्टीकडे चिहकत्कपिे पािण्यािटी क्षमता ववद्ार्थगांमध्यये 
ववकससत िोते. 

काजू राडे कुठल्ा भागात वाढतात? या प्रश्नाबाबतिे संशोधन 

ववद्ाथणी वक्क शीट १ (WS) च्ा सिाय्याने करू शकतटीि (३० अंश दणक्षि 

आणि ३० अंश उत्ि अक्षांशाच्ा मधीि भाग िा काजूिागवडटीिा प्रदेश 

आिे). याखेिटीज, जगभिात आिखटी कुठे कुठे काजिूटी िागवड िोते यािा 

शोध नकाशाच्ा आधािे घेऊन ववद्ार्थगांना त्यांच्ा नकाशावािनाच्ा 

क्षमता वाढवता येतटीि. जागवतक व्ापाि मोडू्ि मधून ववद्ार्थगांना िे 

लशकायिा ममळेि की काजू उत्ादन कििाऱा प्रत्येक देशािा काजूच्ा 

जागवतक व्ापािात सािखा हिस्ा नािटी. उष्णकठटबंधीय प्रदेशापेक्षा 

वेगळ्ा प्रदेशात काजू िागवड कििािा इिाि िा एकमात् देश आिे. 

काजू राडाच्ा िागवडटीसाठटी ववलशष् िवामान जरूिटीिे आिे. यािटी 

माहितटी नैसवग्वक ववज्ान मोड्ूिमधून िोईि. 

काजू राडांच्ा िागवडटीबाबत कामगाि व शेतकऱांशटी संबंधधत 

जटी दैनहंदन कायफे आिेत आिेत त्यांिटी माहितटी WS २ मध्यये आिे. यामध्यये 
राडाच्ा वापिािा मध्यवतणी ठेवून माहितटी हदिेिटी आिे.  

WS ३ िा उपक्रम मुिाखतटीच्ा स्रूपात असून यात भाितातटीि 

काजू िागवडटीिटी माहितटी आिे. काजूिटी िागवड शेतमजुिांकडून का 

िोते आणि मोठ्ा प्रमािावि िटी िागवड का िोत नािटी, यामागिे कािि 

यातून ववद्ार्थगांना समजेि. 

WS ४ मधून काजूविटीि प्रहक्रयेसंबधंीिटी, फहॅ क्िटी ते दकुानापयिंत 

नेण्यािटी, माहितटी ममळेि. यामध्यये काजू फहॅ क्िटीच्ा अभ्ास सििटीिा 

सववस्ति वृत्ांत आिे. फहॅ क्िटीमध्यये ििान शेतकऱांकडून आिेल्ा 

काजूवि प्रहक्रया िोते आणि मग त्यांना िवाबंद पाहकटात पहॅक करून 

देशोदेशटी पाठवण्यात येते, िटी प्रहक्रया फहॅ क्िटीिे मािक िाहुि आणि 

फहॅ क्िटीत काम कििािे कामगाि यांनटी सांवगतिेिटी असून या माहितटीिे 

लिख्खत कथन वािता येईि अथवा ऑवडओ फाईि ऐकता येईि. 

कागदाविटीि मजकूि आणि चित्े यांच्ा योग्य जोड्ा िावून ववद्ार्थगांना 

या माहितटीिे तपशटीि व क्रम लशकता येईि. ववद्ार्थगांना त्यांिटी स्तःिटी 

माहितटी जमवायिािटी सांगता येईि �कंवा dJ©{‘Ìm§Zm सिववद्ार्थगांना िटी 

माहितटी समजावून सांगण्यासिटी सांगता येईि. 

या WS मध्यये शेतटीच्ा मूिभूत घटकांिा समावेश आिे, जसे की 

मोठ्ा काजू बागांच्ा तुिनेत ििान शेतातटीि काजू उत्ादन, प्रत्येक 

राडापासून व क्षेत्ातून ममळिािे उत्ादन आणि उत्ादन उपजटीववकेसाठटी 

केिे जाते की बाजािपेठेच्ा दृष्टीने यािटी माहितटी. 

“िागवड, काढिटी, प्रहक्रया” िे मोड्ूि “हनष्पक्ष व्ापाि” 

मोड्ूििा जोडून घेता येईि. उदािििाथ्व, हनष्पक्ष व्ापािासाठटी 

कोिकोित्या बाबींमध्यये सुधाििा कििे गिजेिे आिे, िे ववद्ार्थगांना 

वविािावे.    

अशा प्रकािे “िागवड, काढिटी, प्रहक्रया” िे मोड्ूि व्ावसाचयक 

आणि काय्वपद्धतटी ववषयक क्षमता, माहितटीिे आकिन कििे आणि 

संििनांिटी कल्पना कििे/कल्पनाचित् िंगविे या क्षमता आणि 

ववश्ेषिातून अहनष्पक्ष वा अनुचित उत्ादन पद्धतटी शोधण्यािटी क्षमता 

यांिे बळकटटीकिि किायिा मदतकािक ठिते. 

िागवड, काढिटी, प्रहक्रया
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 १. काजू कुठे ष्पकवतात ? 

CC

गट १ : ववद्ार्थगांनटी जगाच्ा नकाशाच्ा आधाि ेउपक्रम किावा 
आणि कोिकोित्या देशात काज ूउत्ादन केि ेजाते ि ेशोधाव.े िा 
उपक्रम किण्यासाठटी ववद्ार्थगांना जगाच्ा नकाशािे वािन कसे 
किायि ेि ेसमजनू सागंाव.े अपणेक्षत उत्िािंा मजकूि हदििेा आि.े 

गट २ : ववद्ाथणी सोप्ा जगाच्ा नकाशाच्ा आधाि ेउपक्रम कितटीि. 
देश शोधिे सोप ेजाव ेयाकरिता कािटी देशावंि क्रमाकं लिहून ते 
सचूित केििे ेअसतटीि. 

गट ३ : ज्या देशात काज ूउत्ादन िोत ेअशा तटीन देशािें नकाशे 
ववद्ार्थगांना हदिे जातटीि. त ेनकाश ेकापनू जगाच्ा नकाशावि योग्य 
ठठकािटी चिकटवण्यािे काम ववद्ार्थगांनटी किायि ेआि.े 

D/HoH
वगेळटी WS नािटी. कमटी ऐकू यिेाऱा वा कि्वबधीि ववद्ार्थगांिा 
शब्सगं्रि इति सव्वसाधािि ऐकण्यािटी क्षमता असिेल्ा 
ववद्ार्थगांपके्षा कमटी असल्ान ेत्याचं्ासाठटी कमटी काठठण्यपातळटीिा 
(आकिनास अनकूुि) मजकूि वापिावा.    

VP

दृटिी कमजोर असलेल्ा ववद्ार्थ्यांसाठी :
वक्व शटीट आणि नकाशािटी मोठ्ा शब्ातंटीि छापटीि प्रत द्ावटी. 

अंध ववद्ार्थ्यांसाठी :
उपक्रमात सधुाििा किावटी आणि अधं ववद्ार्थगांच्ा जोडटीिा दृष्टी 
असिाि ेववद्ाथणी द्ावते, ज ेत्यानंा नकाशाि ेवि्वन करून सागंतटीि. 
साहित्य पटेटीमध्यये स्पश्व-वािनािा जगािा नकाशा उपिब्ध आि.े

 २. काजूचे पीक

CC

गट १ : सोप्ा भाषतेटीि मजकूि व उपक्रमािंा वापि किावा. 
तटीनपकैी कोिता वा तटीनिटी उपक्रम गटकायमािा देता यतेटीि, कोिता 
योग्य ठििे ि ेलशक्षकानंटी ठिवाव.े 

गट २ : सोप्ा भाषतेटीि आणि कमटी शब्ातटीि मजकूिािा वापि 
किावा. गट १ प्रमािेि या मजकुिात वविाििले्ा प्रश्नािंटी उत्िे 
देण्यास ववद्ार्थगांना सागंाव.े

गट ३ : सोप्ा भाषतेटीि आणि कमटी शब्ातटीि मजकूिािा वापि 
किावा. ववद्ार्थगांना चिते् कापनू त्यानंा अिकू क्रमात माडंण्यास 
सागंाव.े 
“काजपूटीक” ववषयाच्ा मजकुिािा ऑवडओिटी उपिब्ध आि.े

VP

दृटिी कमजोर असलेल्ा ववद्ार्थ्यांना :
वक्व शटीट आणि नकाशािटी मोठ्ा शब्ातंटीि छापटीि प्रत द्ावटी. 

अंध ववद्ार्थ्यांना :
स्ततं् वक्व शटीट हदििेटी नािटी. “काज ूपटीक” ववषयाच्ा मजकुिािा 
ऑवडओिटी उपिब्ध आि,े त्यािा वापि किावा. 

 ३. काजू - लहान शेतकऱययांचे पीक

CC

गट १ : 
मिुाखत सोप्ा भाषते आिे. या उपक्रमात ििान शेतकिटी काजिूे 
पटीक का घतेात िे सागंायि ेआि.े

गट २ :
मिुाखत सोप्ा भाषते आिे. मजकूि वािल्ानतंि ववद्ार्थगांना तटीन 
ववधान ेहदिटी जातटीि, तटी त्यानंटी िूक की बिोबि ि ेसांगायि ेआि.े 

गट ३ : 
ववद्ाथणी सोप्ा भाषतेटीि व कमटी शब्ातटीि मिुाखत वाितटीि. 
प्रश्नाचं्ा उत्िादाखि योग्य चित्ावंि खिू कितटीि. 

या साहित्याच्ा आधाि ेउपक्रम घतेाना ववववध पायऱािंा अविबं 
किता यईेि : 
ववद्ार्थगांना केवळ मजकूि व चिते् द्ावटीत. त्याआधाि ेत्यानंटी स्त: 
ििना किायिटी आिे.
• ववद्ार्थगांना तयाि ििना द्ावटी, ज्यावि बािानंटी खिू करून,  

चित् ेजोडून आणि शब्ात त्यानंटी आपिटी उत्ि ेद्ावटीत. 
• ववद्ार्थगांना केवळ मजकूि व चिते् द्ावटीत. त्याआधािे त्यानंटी 

स्त: ििना किायिटी आिे.

ए ३ आकािाि ेमप्रटं काढावे
• चिते् ए ६ आकािात असावटीत (= पोस्काड्वच्ा अधधा आकाि; 

जटी साहित्य पटेटीमध्यये उपिब्ध आिते)
सव्व मुिाखतटीिटी ऑवडओ आवतृ्टीिटी उपिब्ध आि.े

VP

दृटिी कमजोर असलेल्ा ववद्ार्थ्यांना :
वक्व शटीट आणि नकाशािटी मोठ्ा शब्ातंटीि छापटीि प्रत द्ावटी  

अंध ववद्ार्थ्यांना :
मिुाखत ऑवडओ स्रूपात उपिब्ध आिे, त्यािा वापि किावा. 

 ४. काजू पीक ते पाकीटबंद खाद् हा प्रवास कसा होतो ? 

CC

गट १ :
मजकूि आणि प्रश्न कमटी शब्ात हदिे आिते. 

गट २ : 
मजकूि कमटी व सोप्ा शब्ात हदििेा आि.े ववद्ार्थगांनटी मजकुिािटी 
िौकट आणि चिते् याचं्ा जोड्ा िावायच्ा आिते. 

गट ३ : 
ववद्ार्थगांना चिते् हदिटी जातटीि, जटी त्यानंटी सखं्यात्क क्रमाने 
िावायिटी आिते. 

ऑवडओ आवतृ्टीिटी उपिब्ध आि.े 

VP

दृटिी कमजोर असलेल्ा ववद्ार्थ्यांना :
वक्व शटीट आणि नकाशािटी मोठ्ा शब्ातंटीि छापटीि प्रत द्ावटी  

अंध ववद्ार्थ्यांना :
मिुाखत ऑवडओ स्रूपात उपिब्ध आि,े त्यािा वापि किावा.  

सतानहत्

अहॅटिस (जगािा नकाशा)  

 जागवतक नकाशा
 सििटीकृत जगािा नकाशा “िागवड”
 चित् े- “काज ू- ििान शतेकऱािें एक पटीक”
 चित् े- “काज ूपटीक त ेपाकीटबदं खाद् िा प्रवास कसा िोतो ?”
 ऑवडओ “कहॅ श क्रॉप” 

 ऑवडओ काज ू- ििान शतेकऱा�ि ेएक उत्ादन

 जागवतक नकाशा “िागवड”
 स्पलश्वक जगािा नकाशा “िागवड” 
 सििटीकृत जगािा नकाशा “िागवड”
 चित्-े “काज ू- छोट्ा शतेकऱा�ि ेएक उत्ादन”
 चित् े- “काज ूपटीक त ेपाकीटबदं खाद् िा प्रवास कसा िोतो ?”
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मोड्ूिमध्यये ववकासासाठटी सिकाय्व आणि मानवटी िक्ािे मुद्दे यावि भि हदिेिा आिे 

(हनष्पक्ष व्ापािािा मुद्दा दसुऱा मोड्ूिमध्यये स्तंपत्पिे घेतिेिा आिे). वत्वमान 

परिस्स्तटीत आंतििाष्ट्रटीय ववकास सिकाय्व िे जागवतक स्तिावि मान्यता असिेिा 

अजेंडा २०३० आणि १७ शाश्वत ववकास उहद्दष्े यांना अनुसरून आिे. जम्वन असोससएशन 

फॉि इंटिनहॅशनि कोऑपिेशन (जटीआयरेड) तफफे  ज्यािटी आखिटी व अंमिबजाविटी िोत आिे तो ‘आमरिकन 

कहॅ श्यू इहनलशएटटीव्’ (एसटीआई) म्हिजे आमरिकेिा काजू उपक्रम २०१३ मध्यये सुरू रािा आणि तो थेटपिे 

शाश्वत ववकास उहद्दष्े यांना उद्दशेून आखिा नसिा तिटीिटी तो या उहद्दष्ांिटी पूत्वता कितो. 

पसश्म आमरिकेतटीि जवळपास २.५ दशिक्ष (छोटे) काजू उत्ादक शेतकिटी जगातल्ा एकूि काजू 

उत्ादनांतटीि साधािि ४०% उत्ादन कितात. त्यांिटी परिस्स्तटी फािि मबकट आिे - कमाई कमटी, उत्ादन 

कमटी, उत्ादनािा दजमा कमटी आणि उद्ोगािे अपुिे ज्ान िटी त्यांिटी स्स्तटी आिे. आमरिकेतटीि या भागात 

शेतकिटी संघठटत नव्ते ज्यामुळे जागेवि काजू प्रहक्रया िोण्यािे प्रमाि ५% पके्षािटी कमटी िोते.

या भागातटीि िोकांिटी गरिबटी कमटी किण्यासाठटी काजू िागवडटीिा जोडून आिखटीिटी कािटी उद्ोग 

किता येण्यासािखे िोते. एसटीआई िे उद्देश पुढटीिप्रमािे िोते - स्पध्धात्कता वाढविे (एसडटीजटी ८), 

स्तस्त्रयांसाठटी िोजगाि हनममाि कििे (एसडटीजटी ५, ८, १०), त्याद्ािे वामष्वक उत्न्न हकमान १०० अमेरिकी 

डॉिस्वपयिंत वाढवून शाश्वत स्रूपात गरिबटी कमटी कििे (एसडटीजटी १) आणि कच्च्ा काजूफळावि प्रहक्रया 

किण्यािे प्रमाि हकमान १०% ने वाढविे (एसडटीजटी ९). याकरिता काजूिटी गुिवत्ा सधुाििे, शेतकऱांना 

उद्ोगातटीि सव्व बाबींववषयटी सल्ा-माग्वदश्वन कििे आवश्यक िोते, तसेि व्वसाय प्रहक्रया, कजफे, कामािटी 

तंत्े, जाहििात, िाजकीय पाठबळ आणि बाजािपेठेिटी पोिोि याबाबत सधुाििा कििे जरूिटीिे िोते  

(एसडटीजटी ४) व (एसडटीजटी ८, ९). 

जागवतक काजू उत्ादनाच्ा संदभमात, कामाच्ा परिस्स्तटीिा गंभटीि वविाि कििे आवश्यक िोते. 

न्याय्य मोबदिा ममळण्यासाठटी दिािटी फेिििना िोिे आणि मानवटी िक्ांिे िनन िोखिे आवश्यक िोते. 

उदािििाथ्व, २०१२ ते २०१५ या दिम्यान व्व्एतनाममध्यये ‘ब्ड कहॅ श्यूज्’ िे वास्तव समोि आििाऱा बऱाि 

बातम्या प्रससद्ध राल्ा. 

रताजकतारणरताजकतारण
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व्व्एतनाममधीि अंमिटी पदाथगांच्ा आिािटी गिेेल्ा, पुनव्वसन छावण्यातटीि िोकांना सक्तीने काजू 

उत्ादनाच्ा कामािा िाविे जात असल्ािे वास्तव हु्मन िाइरस वॉि अभ्ास गटाने पुढे आििे. काजूच्ा 

जागवतक बाजािपेठेत व्व्एतनाम आचथ्वकदृष्ट्या आघाडटीवि का िोता िे यावरून समजते. कैद्ांना अत्यंत कमटी, 

म्हिजे हकमान वेतन मयमादेपके्षािटी कमटी मजुिटी हदिटी जाते. हदवसभिात त्यांना ठिाववक काम कििे बधंनकािक 

असते, उदा. हदवसभिात ४८०० काजूगि सोििे. दि सिा सेकंदािा एक याप्रमािे ८ तास काजू सोििे तिि 

एवढा संख्येपयिंत पोिोििे शक्य आिे. काजू सोिण्याच्ा प्रहक्रयेसाठटी यंत्ांिा वापि किण्यािे प्रयत्न रािे 

पिंतु, सव्वसाधाििपिे यंत्ाने सोििेल्ा काजूपेक्षा िाताने सोििेल्ा काजूिा दजमा जास्त िांगिा िाितो. 

व्व्एतमानमध्यये अत्यंत कमटी मजुिटीत काजू तयाि िोत असल्ाने, िळूिळू यांवत्क पद्धतटी अविंबल्ा 

तिटीिटी उत्ादन खि्व कमटी येत असल्ाने त्यांना जागवतक बाजािपेठेत भाित वा इति प्रवतस्पधधी देशांपेक्षा 

आकष्वक दिाने ववक्री कििे शक्य आिे. या िाजकीय परिस्स्तटीमुळे काजू उत्ादनातटीि अग्रिटी देश अशटी 

व्व्एतनामिटी जागवतक बाजािातटीि ख्यातटी िाहििटी आणि त्यांच्ा उत्ादनप्रहक्रयेतटीि पद्धतटी आंतििाष्ट्रटीय 

पातळटीवि उघड राल्ावि ग्रािकांिा िोष वाढिा आणि मागिटी कमटी रािटी.
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From Vietnam's Forced-Labour 
Camps: 'Blood Cashews'
By Andrew Marshall, Tuesday Sept. 06, 2011
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Drogenabhängige 
produzieren Blut-Cashews 
in Vietnam

4. Mai 2015

‘Blood cahews‘: the toxic truth 
about our favourite nut
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व्व्एतनाममधीि  

काजू उत्ादन

व्व्एतनामच्ा तुरुंगातटीि काजू 

उत्ादनाबाबत हु्मन िाइरस वॉि 

गटािा अभ्ास

© ि्युमन िाइट्स वॉि
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शकै्णणक कताय्थपद्धतटी मताग्थदश्थक

शेतटीमािािे उत्ादन, कच्च्ा मािािटी हनमम्वतटी, औद्ोवगक मािािे 

उत्ादन आणि सेवा पुिवठा या बाबटी िाजकीय हनि्वय व हनयोजनाशटी 

हनगवडत असतात. िे जसे तांबे, तिे यािा िागू आिे, तसेि ते गहू, 

मका, मोटािगाड्ा, यंत्े यांना व काजिूािटी िागू आिे. या मोड्ूिमध्यये 
ववद्ार्थगांना िे समजेि की, देशाच्ा ववकासािा स्ति िा त्या देशातटीि 

उत्ादनािटी परिस्स्तटी कशटी आिे यावरून समजून येतो आणि 

त्यािबिोबि िटी परिस्स्तटी सुधािण्यासाठटी व त्याकरिता धोििात्क 

आखिटी किण्यासाठटी तो एक आिंभमबंदिूटी असतो. 

काजूिे राड िे गरिबटीिे राड आिे की श्टीमंतटीिे राड या प्रश्नािा 

ववद्ार्थगांना सामोिे जायिे आिे - वक्क शीट १ (WS). “वविाि किा, 

जोडटी िावा, शेअि किा” या पद्धतटीिा अविंब करून ववद्ाथणी या 

कठटीि प्रश्नाबद्दि त्यांना काय वाटते या वैयवक्तक वविािांिटी प्रथम नोंद 

कितटीि. िे किताना त्यांना प्रश्नाच्ा अनुशंगाने अधधक माहितटी घेण्यािटी, 

वविािण्यािटी सधंीिटी आिे. वैयवक्तक प्रहक्रयेनंति जोडटीने �कंवा गटात 

वविािांिे आदानप्रदान िोईि. ववद्ाथणी त्यांना काय वाटते िे मांडून पटवून 

देतटीि, तसेि ििफेतून आपल्ा भूममकेवि पुन्ा वविाि करून गिजेप्रमािे 

त्यात सधुाििा कितटीि. 

काजू उत्ादनाच्ा संदभमात गरिबटी आणि श्टीमंतटी, हनध्धनता व 

सधनता यांिटी ििमा करून ववद्ार्थगांना भववष्यकािटीन जागवतक िाजकीय 

मुदद्ांिा परििय करून द्ावा. १ जानेवािटी २०१६ पासून िागू रािेिा 

अजेंडा २०३० आणि त्यातटीि १६ शाश्वत ववकास ध्ययेये यांिटी भूममका 

हनिमायक आिे. शाश्वत ववकासासाठटी पुढटीि १५ वषगांच्ा कािावधीसाठटी 

जागवतक पातळटीवि एकमताने तयाि रािेल्ा अजेंडा २०३० िा परििय 

ववद्ार्थगांना WS २ व WS ३ च्ा सिाय्याने िोईि. याच्ा परिियपि 

ठटपिाच्ा आधािे त्यांना कािटी ववधाने िूक की बिोबि िे पडताळून 

पािायिे आिे. त्यांना त्यांिटी स्त:िटी ववधाने तयाि करून तटी त्यांच्ा 

जोडटीदािाकडून तपासून घणे्यास सांगावे. या पायिटीतून ववद्ार्थगांच्ा 

स्पष्टीकिि व मलू्ांकनाच्ा वैयवक्तक क्षमता ववकससत िोतटीि.   

शाश्वत ववकास ध्ययेयांिा उगम, ििना आणि मांडिटी यांिे प्राथममक 

ज्ान राल्ावि ववद्ार्थगांना WS ३ मधून एसडटीजटी बाबत अधधक तपशटीि 

समजतटीि. िोगोच्ा तटीन घटकांच्ा आधािे काम करून, माहितटीपि 

ठटपि व तपशटीिवाि चित्े यांच्ा सिाय्याने त्यांना वविािपूव्वक आपिे 

मत बनवायिे आिे, मांडायिे आिे आणि पटवून द्ायिे आिे. सध्या जम्वन 

असोससएशन फॉि इंटिनहॅशनि कोऑपिेशनतफफे  ज्यािटी अंमिबजाविटी 

िोत आिे त्या ‘आमरिकन कहॅ श्यू इहनलशएटटीव्’ या ववकास प्रकल्पाबद्दि 

त्यांना माहितटी िोईि (WS ४). शाश्वत ववकासासाठटी लशक्षिाच्ा 

संदभमाने त्यांनटी इतिांच्ा मतांिा वविाि किायिा लशकिे आणि परिचित 

असिेल्ा गोष्टीकडे वेगळ्ा दृष्ष्कोनातून पािायिा लशकिे िे शोधिे 

आवश्यक आिे. ववद्ाथणी प्रथम एका काजू शेतकऱाच्ा दृष्ष्कोनातून या 

ववकास प्रकल्पािे मूल्ांकन कितटीि व त्यानंति याि प्रकल्पािे संयुक्त 

िाष्ट्रांच्ा भूममकेतून, शाश्वत ववकास उहद्दष्ांच्ा दृष्टीने मूल्ांकन कितटीि.

WS ५ व WS ६ जागवतक काजू व्ापािातटीि एका ववलशष् 

मुदद्ािा उद्देशून आिेत. िा मुद्दा म्हिजे ‘ब्ड कहॅ श्यू’, ज्यािा उल्ेख 

जागवतक व्ापाि मोड्ूिमध्यये आिेिा आिे. ववद्ार्थगांिटी ववशे्षि 

क्षमता, चिहकत्क वविाि आणि सज्वनशटीिता ववकससत किण्यासाठटी 

या वक्व शटीटिटी मदत िोईि. ग्ोबि जस्टीस या माससकातूि ब्ड 

कहॅ श्यूबद्दििा िेख वािून ववद्ार्थगांना त्यावि ठटप्पिटी देण्यास आणि 

िेखातटीि मुदद्ांिे मूल्ांकन किण्यास सांगावे. तसेि मानवटी िक् 

संघटनांच्ा अिवािातटीि मुदद्ांिेिटी मूल्ांकन किायिा सांगावे. 

ववद्ाथणी आिेख व आकृतटी यांिा वापि करून माहितटीिटी दृश्य रूपात 

मांडिटी कितटीि. 

रताजकतारण
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  १. काजू - गररबीचे झाड आहे की श्ीमंतीचे झाड ? 

CC

गट १, २ व ३ : ववद्ार्थगांच्ा जोड्ा करून िा उपक्रम किावा. या 
ववधानावि त ेआपसात वविाि कितटीि. त्यानंा ए ३ अथवा ए ४ 
आकािािा कागद द्ावा. 
ववद्ार्थगांना प्रत्यके ववधान कापनू योग्य िकान्यात चिकटवण्यास 
सागंाव.े 
ज्या ववद्ार्थगांना कापायिा कठटीि जात ेत्यानंा, शक्य असल्ास, 
प्रत्यके ववधानानतंि ववधान सटेु किण्यासाठटी पिफोिटेेड िेषा 
असििेा कागद द्ावा.

D/HoH
कि्वबधीि ववद्ार्थगांना सादिटीकििाच्ा वळेटी सवगांिे काम वगमात 
वफरून दाखवाव.े हनकािाचं्ा सादिटीकििादिम्यान, कि्वबधधि 
ववद्ाथणी प्सेमहॅट पाहू शकतात ि ेमित्वाि ेआि.े

VP 

अध ूदृष्टीच्ा ववद्ार्थगांना मोठ्ा अक्षिातटीि वक्व शटीट व आिखे 
द्ावते. 

  २. एमडीजी ते एसडीजी

CC

गट १ आणण २ :  मजकूि सोप्ा भाषतेटीि असनू हदिेिटी ववधाने 
िकू की बिोबि ि ेववद्ार्थगांना सागंायि ेआि.े 

गट ३ : एमडटीजटी आणि एसडटीजटी म्हिजे काय िे ववद्ार्थगांना 
समजेि. ववद्ाथणी हदिेिटी काडफे एमडटीजटी व एसडटीजटी च्ा योग्य 
िकान्यांमध्यये िावतटीि. 
“एमडटीजटी ते एसडटीजटी” या ववषयाविटीि ऑवडओ आवृत्टी 
उपिब्ध आिे

D/HoH

सवंादातटीि मयमादेमळेु, कमटी ऐकू यिेाऱा ववद्ार्थगांिा शब्सगं्रि 
िा सव्वसाधािि ऐकू यिेाऱा ववद्ार्थगांपके्षा कमटी अस ूशकतो. 
कि्वबधीि ववद्ार्थगांच्ा दृष्टीन ेमजकूि जि खपू कठटीि असिे ति 
आकिनासाठटी सोप्ा भाषते केिेिटी आवतृ्टी वापिावटी.

VP 

“एमडटीजटी त ेएसडटीजटी” या ववषयाविटीि ऑवडओ आवतृ्टी उपिब्ध 
आि.े

  ३. शाश्वत ववकास उष्दिटि ेष्कंवा एसडीजी

CC

गट १ व २ : ववद्ाथणी १७ शाश्वत ववकास उहद्दषे् समजून घेतटीि. 
नंति िकाना अ मधीि चिन्े व िकाना ब मधीि ववधाने यांच्ा 
ते जोड्ा िावतटीि. याि उपक्रमािा आिखटी एक भाग म्हिजे 
ते िपिेल्ा वस्तूंिे वि्वन कितटीि आणि चित्ातटीि एकेका 
दृश्यांिा जोडून कोिते एसडटीजटी आिेत िे शोधतटीि.

गट ३ : अ िकान्यात केवळ पाि चिते् आिेत, ज्यांिटी ब 
िकान्यातटीि ववधानांशटी जोडटी िावायिटी आिे. याि उपक्रमािा 
दसुिा भाग म्हिून ववद्ाथणी िपिेल्ा वस्तूंिे वि्वन कितटीि. 
ववद्ार्थगांना सुटटीसुटटी चित्दृष्ये हदिटी जातटीि आणि या चित्ांना 
जोडून कोिते एसडटीजटी आिेत िे ते शोधतटीि.

D/HoH

सवंादातटीि मयमादेमळेु, कमटी ऐकू यिेाऱा ववद्ार्थगांिा शब्सगं्रि 
िा सव्वसाधािि ऐकू यिेाऱा ववद्ार्थगांपके्षा कमटी अस ूशकतो. 
कि्वबधीि ववद्ार्थगांच्ा दृष्टीन ेमजकूि जि खपू कठटीि असिे ति 
आकिनासाठटी सोप्ा भाषते केिेिटी आवतृ्टी वापिावटी. 

VP 

स्पश्ववािनाि ेएसडटीजटी-ससम्ॉल्स शाश्वत ववकास उहद्दष्-ेचिन्े 
साहित्यपटेटीमध्यये उपिब्ध आिते.

  ४. दद आष्रिकन कॅश्ू इवनशशएटीव्ह (ACI) - एक चयांगला ववकास प्रकल्प? 

CC

गट १ व २ : मजकूि व उपक्रम सोप्ा भाषेत व कमटी शब्ात 
हदिेिे आिे. ववद्ार्थगांनटी वगमात एकवत्तपिे त्यािे वािन करून 
ििमा किायिटी आिे. या ििफेतून त्यांनटी ACI िे सदस असण्यािे 
फायदे काय आणि त्यािा एसडटीजटी िटी संबधं कसा िागतो िे 
समजून घ्ायिे आिे. 
कािि,े उद्दशे आणि ििनटीतटी/डावपिे/योजना या बाबटी आिखटी 
कमटी करून मजकूि आिखटी सोपा किता यऊे शकतो. 
गट ३ : जि मजकूि कठटीि वाटत असेि ति ववद्ार्थगांना 
एसडटीजटी संबंधधत दोन चित्े कॉपटी किायिा व त्यािा जोडून 
मजकूि लििायिा सांगावे. 
“हद आमरिकन कहॅ श्य ूइहनलशएटटीव् (ACI) - एक िांगिा ववकास 
प्रकल्प ?” या मजकुिािटी ऑवडओ आवृत्टी उपिब्ध आिे. 

D/HoH

सवंादातटीि मयमादेमळेु, कमटी ऐकू यिेाऱा ववद्ार्थगांिा शब्सगं्रि 
िा सव्वसाधािि ऐकू यिेाऱा ववद्ार्थगांपके्षा कमटी अस ूशकतो. 
कि्वबधीि ववद्ार्थगांच्ा दृष्टीन ेमजकूि जि खपू कठटीि असिे ति 
आकिनासाठटी सोप्ा भाषते केिेिटी आवतृ्टी वापिावटी.

VP 

“हद आमरिकन कहॅ श्य ूइहनलशएटटीव् (ACI) - एक िांगिा ववकास 
प्रकल्प ?” या मजकुिािटी ऑवडओ आवृत्टी उपिब्ध आिे.

  ५. ‘ब्लड कॅशू्’ - या शब्दरचनेचा अर्क काय आहे? 

CC

गट १ : ववद्ार्थगांना प्रथम ‘द िटीिहॅब आिणीपिेागो’ िा िेख 
वािायिा द्ावा. त्यानंति ववद्ार्थगांना एका युवा माससकासाठटी 
िेख लििायिा सांगावे. 

गट २ : ववद्ार्थगांसाठटी ‘द िटीिहॅब आिणीपिेागो’ या िखेािटी सोपटी 
आवतृ्टी उपिब्ध आिे. िखे वािनू त्यातटीि कीवड्वस ्म्हिजिे 
मित्ताि ेशब् त ेअधोिेख्खत कितटीि. त्यानतंि त्यानंा या ववषयावि 
पाि वाक्य ेलििायिा सागंा. 

गट ३ : ववद्ार्थगांना त्यािें स्त:ि ेवत्वमानपत् काढायि ेआि.े 
कोित्यािटी उपिब्ध वत्वमानपत्ािे नाव व त्यातटीि चिते् वापरून 
एक कोिाज तयाि किण्यास सागंाव.े त्यानंा आपिे वत्वमानपत् सव्व 
वगमािा दाखवायिा सागंाव.े
द िटीिहॅब आिणीपिेागो’ या वत्वमानपत्ातटीि िेखािटी ऑवडओ आवृत्टी 
उपिब्ध आि.े

VP 

‘द िटीिहॅब आिणीपिेागो या वत्वमानपत्ातटीि िखेािटी ऑवडओ आवृत्टी 
उपिब्ध आि.े

सतानहत्

 ऑवडओ : “एमडटीजटी त ेएसडटीजटी”
 ऑवडओ : “आमरिकन कहॅ श्य ूइहनलशएटटीव्” 
 (ACI) - एक िागंिा ववकास प्रकल्प ?”
 १७ एसडटीजटी
 मजकुिािटी सोपटी आवतृ्टी
 ऑवडओ : द िटीिहॅब आिणीपिेागो 
 हिडन ऑबे्क् : िपविेिटी वस्तू

 स्पश्ववािनािटी एसडटीजटी चिने् 
 हिडन ऑबे्क् : िपविेिटी वस्तू
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India's export of cashews, top 5 des�na�ons
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ितारततातटील कताजिूटी ननयथात  
(पाि प्रमुख दशे) प्रमाि िजाि टन मध्यये

देश २०११-१२ २०१२-१३ २०१३-१४

अमेरिका ४७६११ ३३८९८ ३०१०६

युएई १४१७३ १७४३७ १३६२५

नेदििँड ११५१५ ९९३४ ८५८९

सौदटी अिमेबया ५१३५ ७१९५ ५८६२

जपान ७०५५ ६७०३ ६३७०

इति ४५३७९ ३९९३७ ३५५५३

एकूि १३०८६९ ११५१०४ १००१०५
स्ोत: काजू बोड्व, भाित

जतागवतक व्तापतारजतागवतक व्तापतार

सता        धािि १९६१ ते १९८५ या पंिवटीस वषगांच्ा काळामध्यये जगभिातटीि काजूगिािे एकूि 

उत्ादन २५००० ते ६०००० टन िोते. एक मित्तािा काजू उत्ादक देश म्हिून यामध्यये 
भाितािा समावेश िोता. एकूि जागवतक उत्ादनाच्ा एक ितुथगांश उत्ादन भाितात 

िोत िोते. साधािि १९८५ नंतिच्ा काळात आणि २००० पयिंत व त्यानंति काजूच्ा 

वामष्वक उत्ादनात िक्षिटीय वाढ रािटी. सन २००० मध्यये काजूगिािे एकूि उत्ादन २,००,००० टन पयिंत वाढिे. 

या कािावधीमध्यये भाितानेिटी आपिे उत्ादन वाढवत नेिे, मात् त्यामुळे जागवतक उत्ादनात भि पडिटी नािटी. 

ब्ारटीि व व्व्एतनाम िे काजू उत्ादनातटीि आघाडटीिे देश िोते, ज्यांिे वामष्वक उत्ादन भाितटीय उत्ादनाच्ा 

हनम्म्यापेक्षा वि पोिोििे. ववसावे शतक उिटून एकववसावे शतक सुरू रािे, या शतकांतिानंतिि जागवतक 

बाजािातटीि काजू व्ापािािा खऱा अथमाने भिभिाट आिटी व जटी अजूनिटी आिे. शतकांतिाच्ा टप्प्ावि 

जगभिातटीि काजूगिािे एकूि उत्ादन २,००,००० टन िोते ते केवळ सात वषमात दुप्पट िोऊन ४,००,००० 

टनापयिंत वाढिे आणि २०१० पयिंत ४,३५,००० टन रािे. 

पािंपरिक काजू बाजािपेठेिे स्रूप बदििे आणि भाितािे काजू उत्ादन या काळात ७५,००० टनापयिंत 

वाढूनिटी एक दशकभि या व्ापािात असिेिे भाितािे वि्वस् कमटी रािे. त्याऐवजटी नायजेरिया, आयव्िटी 

कोस् आणि व्व्एतनाम िे जगातटीि आघाडटीिे काजू उत्ादक देश म्हिून ववकससत रािे. यािे उदाििि 

म्हिजे, व्व्एतनामने २००० मध्यये अवघ्ा सिा वषगांत आपिे २५,००० टनािे उत्ादन पाि पटटीने वाढवून प्रवत 

वषणी १,२५,००० टन उत्ादनापयिंत वाढ केिटी. पि २०१२ नंति उत्ादनािा वेग पुन्ा घसििा. उत्ादन वेगाने 

वाढण्यािटी आणि घसिण्यािटी जटी काििे आिेत तटी िाजकािि मोड्ूिमध्यये समाववष् केिेिटी आिेत. 

जागवतक काजू उत्ादनात जटी मोठटी वाढ रािटी त्यािे कािि काजूिटी मागिटी वाढिटी िे िोते. देशांतग्वत 

काजूिटी मोठटी मागिटी असिािा भाित िा एक देश असून १९६० (४५० दक्षिक्ष िोक) ते २०१५ (१.३ अब् िोक) 
या दिम्यान भाितािटी िोकसंख्या वतपटटीने वाढिटी आिे. बऱाि पािंपारिक भाितटीय पाककृतींमध्यये काजूिा 

वापि केिा जातो, त्यामुळे देशांतग्वत मागिटी मोठटी आिे. आिखटी एक कािि म्हिजे, जागवतकीकििाच्ा 

प्रहक्रयेिा एक परििाम म्हिून िटीनमधीि मध्यमवगणीयांिटी सखं्या वाढिटी. यािप्रकािे, भाितटीय मध्यमवगमातिटी 

गेल्ा कािटी वषमात वाढ रािटी.”
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जगातटीि एकूि मध्यमवगणीय िोकसंख्यपेैकी १०% मध्यमवगणीय भाितात आिेत, साधािि एवढटीि 

संख्या जपानमध्ययेिटी आिे, आणि या िोकसंख्येिा पुढटीि काळात वाढटीकडे कि आिे. याबिोबिटीनेि िोकांिटी 

जटीवनपद्धतटी बदित आिे, खाण्यामपण्याच्ा सवयटी बदित आिेत, आणि पासश्मात्य समाजाच्ा कािटी 

पद्धतींिा प्रभाव पडत असून त्या स्टीकािल्ा जात आिेत. गेल्ा कािटी दशकांमध्यये या देशांमधीि टटीव्टी 

पािण्यािे प्रमाि कमािटीिे वाढिे असून १९६४ मध्यये ७० ममहनटे प्रवतहदन असिेिे िे प्रमाि सध्या २२० ममहनटे 

प्रवतहदन असे रािे आिे.  िा बदि िोण्यास खऱा अथमाने १९८५ नंति सुरुवात रािटी. 

याखेिटीज, इंटिनेट वापि सुरू रािा. सिासिटी दटीड तासापेक्षा अधधक काळ इंटिनेट वापिािे प्रमाि आिे. 

या बदित्या सवयींबिोबिि खाण्यामपण्याच्ा सवयींमध्यये आमूिाग्र बदि रािा. ववववध प्रकािच्ा स्हॅक्सिे 

म्हिजे तयाि खाद्पदाथगांिे प्रमाि वाढिे, ज्यामध्यये काजूिािटी समावेश आिे. अन्य पदाथगांच्ा तुिनेत काजूिे 

दि जास्त असिे तिटीिटी या सव्व घडामोडींमुळे गेल्ा 25 वषगांत काजूिटी मागिटी वाढिटी आणि मागिटी वाढल्ाने 

उत्ादनिटी वाढल्ािे हदसून येते. तसेि, यापूवणी जे देश काजू व्ापािात उतििे नव्ते तिेटी आता सिभागटी िोऊ 

िागिे. यामध्यये  वगहनया मबसाऊ, ब्ारटीि, दणक्षि आमरिका यासािख्या देशांिा समावेश आिे. काजूच्ा तेजटीत 

असिेल्ा जागवतक बाजािपेठेत आपिे स्ान हनममाि किायिा िे देशिटी वततकेि उतु्क आिेत. भाित अथवा 

व्व्एतनामसािखे पािंपारिक हनयमातदाि देश आता कच्च ेकाजू आयात करून त्यावि प्रहक्रया करून व त्यांिटी 

हनयमातदेखटीि करू िागिे आिेत.

आयात कििाऱा मुख्य देशांमध्यये उत्ि अमेरिका, युिोमपयन युहनयन, अिबटी द्टीपकल्प आणि जपान यांिा 

समावेश आिे. आयातटीच्ा स्रूपात बिटीि ववववधता असल्ािे हदसते. उदािििाथ्व, जम्वनटी वटीसपेक्षा अधधक 

देशांकडून काजू आयात कित आिे, ज्यात व्व्एतनाम, िोंडुिास आणि भाित यांिा समावेश आिे. 
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जागवतक व्ापाि

शकै्णणक कताय्थपद्धतटी मताग्थदश्थक

आपल्ा दैनहंदन जटीवनात आपि ज्या अनेकववध वस्त ू व 

सेवा वापितो त्या जगातटीि वेगवेगळ्ा ठठकािांहून आपल्ापयिंत 

पोिोििेल्ा असतात, ति कािटी इंटिनेटच्ा माध्यमातून आपल्ापयिंत 

पोिोितात. ववद्ार्थगांना जागवतक अथ्वव्वस्ेच्ा संदभमात जबाबदािटीने 

व्विाि किण्यास सक्षम िोता यायिा िवे. त्याकरिता वेगवगेळटी उत्ादने 

नेमकी कोठून येतात आणि तटी कशा प्रकािे तयाि केिटी जातात, िे 

लशकिे मित्तािे आिे, जे या मोड्ूिमध्यये समाववष् केिेिे आिे. आयात 

केिेल्ा काजूिे उत्ादन ज्या ववववध देशांमध्यये िोते त्यांिा आढावा या 

मोड्ूिमध्यये घेतिेिा आिे. याकिता वक्क शीट १ (WS) मध्यये ववद्ार्थगांना 

जो उपक्रम हदिा आिे त्यामध्यये त्यांना हदिेल्ा आकडेवािटीवरून सन 

२०१५ मधीि आयातटीिे प्रमाि हकतटी िोते, कोित्या देशातून िोते, िे 

समजून घ्ायिे आिे आणि त्यानुसाि समजिेिे व्ापािटी संबधं जगाच्ा 

नकाशावि दाखवायिे आिेत. ववद्ार्थगांना वनस्पवतशास्त्र ववभागातटीि 

वक्व शटीटमधीि हनष्कष्व या मोड्ूिमधीि हनष्कषगांिटी पडताळून पािता 

येतटीि. चित्े व ग्रावफकच्ा सिाय्याने आपिे हनष्कष्व कसे दाखवायिे, 

ववववध प्रकािच्ा बािांिा उपयोग करून जगाच्ा नकाशावि माहितटी 

कशटी दाखवायिटी िे ववद्ार्थगांना या उपक्रमातून लशकता येईि.

वत्वमान परिस्स्तटीिा वविाि किता किता आतापयिंत रािेल्ा 

ववकासािा वविाि किण्यािटी गिजिटी भासू िागते. WS २ मध्यये मागटीि १५ 

वषमातटीि काजू आयातटीच्ा दृष्टीने सवमाधधक मित्ताच्ा देशांिा वविाि 

केिेिा आिे. यामध्यये ववद्ार्थगांिे मूिभूत ज्ान पके् िोिे आणि चित् 

वािनािटी क्षमता ववकससत िोिे या दोन्टी गोष्टी अपेणक्षत आिेत. तसेि 

एका मुख्य पुिवठादािापेक्षा अनेक पिुवठादािांिटी साखळटी असण्यािे 

मित्तिटी त्यांच्ा िक्षात येईि. 

WS ३ मध्यये, जागवतक काजू व्ापािाशटी संबधंधत आिखटी एका 

बाबटीिा वविाि केिा आिे. यामध्यये रपाट्ाने वाढिाऱा काजूच्ा 

बाजािपेठेत गेल्ा पंधिा वषमात कोित्या देशांिा वाटा अधधक मोठा 

िाहििेिा आिे िे ववद्ार्थगांना समजून घ्ायिे आिे. त्यासाठटी त्यांना 

ववववध आिेखांिे वािन किायिे आिे, ववलशष् घडामोडींिटी माहितटी 

घ्ायिटी आिे आणि चिहकत्क दृष्टीने ववषयािा वविाि किायिा आिे.  

शेवटच्ा WS ४ मध्यये, काजूशटी संबधंधत जागवतक अथ्वकाििातटीि 

सिभाग आणि त्यामध्यये भाित, मेक्क्सको, दणक्षि आमरिका आणि जम्वनटी 

या िाि देशांच्ा पिस्पिाविंमबत्व याबद्दि प्राथममक जािटीवजागृतटी 

केिेिटी आिे. िटी समज नंति काजूच्ा जागवतक व्ापािाववषयटी ििमा 

किण्यासाठटी आधािभूत ठििािटी आिे.

जागवतक व्ापाि मोड्ूिमधून ववद्ार्थगांिटी अमभमुखता कौशल्े 

ववकससत िोतटीि, सिग नसिेिा मजकूि / ववखुििेल्ा स्रूपातटीि 

मजकूि नसिेिा मजकूि वािण्यािटी क्षमता ववकससत िोईि तसेि 

जटटीि ववषयांिे आकिन कििे व ववश्ेषिात्क वविाि कििे या 

गोष्ींिटी क्षमता वाढेि.

काजू उत्ादन व हनया�तमध्े  

जगात आघाडटीवि असिािे देश

ननयतानितदतार 
दहेश

दशलक् अमहेररकी 
डॉलरमध्हे 
ननयतानितमूल्

वताढटीिता दर 
(%)

वताटता
(%)

(%) २०१२ २०१६ २०१२ व १६ २०१६

जग ३०४८.८ ३९२१.१ २८.६

व्व्एतनाम १४४३.१ २२८९.२ ५८.६ ५८.४

भाित ७६५.६ ७३१.० -४.५ १८.६

नेदििँड २००.२ ३००.३ ५०.० ७.७

जम्वनटी ४०.३ १३१.४ २२६.१ ३.४

ब्ारटीि १८५.७ १२९.६ -३०.२ ३.३

इंडोनलेशया २५.० ६०.९ १४४.१ १.६

आयव्िटीकोस् १६.२ ४५.३ १७९.४ १.२

बेल्जियम २४.३ ३२.७ ३४.८ ०.८

अमेरिका ११.३ २४.८ ११८.७ ०.६

यू.के. १३.३ १९.९ ४९.७ ०.५

संदभ्व : ट्ेड महॅप (२०१७)

२०१२  २०१२

५००

१०००

१५००

२०००

२५००

३०००

३५००

४००० 
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०
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  १. कोणकोणत्ा देशात काजू ष्पकतात ? 

CC

गट १ आणण २ : 
जगातटीि काज ूउत्ादन आणि व्ापाि व हनयमातटीत आघाडटीवि 
असिले्ा देशािंटी माहितटी देिाऱा तक्तािा अभ्ास ववद्ार्थगांनटी 
किायिा आि.े या देशातनू ज्या देशात काज ूपोिोिविा जातो 
त्या देशावंि जगाच्ा नकाशामध्यये त्यानंटी खिू किायिटी आिे. 

गट ३ : 
ववद्ाथणी सोप्ा आवतृ्टीिा तक्ता वापितटीि आणि ज्या देशात काजू 
पोिोिविा जातो त्या देशावंि जगाच्ा नकामध्यये खिू कितटीि.

D/HoH
वगेळटी अवतरिक्त वक्व शटीट नािटी. कमटी ऐकू यिेाऱा वा कि्वबधीि 
ववद्ार्थगांसाठटी कमटी काठठण्यपातळटीिा व ज्यामध्यये कठटीि 
शब्ािंा वापि कमटी आिे अशा मजकुिािा वापि किावा 
(आकिन अनकूुि किण्यासाठटी). सवंादातटीि मयमादामंळेु, कमटी 
ऐकू यिेाऱा ववद्ार्थगांिा शब्सगं्रि िा सव्वसाधािि ऐकू यिेाऱा 
ववद्ार्थगांपके्षा कमटी अस ूशकतो.

VP

अधदूृष्टीच्ा ववद्ार्थगांना ए ३ आकािातटीि जगािा नकाशा द्ावा. 
तसिे गगुि महॅपिा वापििटी किता यईेि.

अधं ववद्ार्थगांना स्पश्ववािनािा नकाशा द्ावा (साहित्यपटेटीमध्यये 
आि)े. अधं ववद्ार्थगांना किता यईेि अशटी या उपक्रमािटी आिखटी 
एक आवतृ्टी केिेिटी आि.े 

  २. दशक्ण आष्रिकेत कोणकोणत्ा देशातील काजू येतात?

CC

गट १ आणण २ : ववद्ार्थगांनटी आिेखािा अभ्ास किावा आणि 
हदिले्ा ववधानामंधीि िकू व बिोबि ववधान ेओळखावटीत. 

गट ३ : आिेख सोपा करून केवळ दोन भागात हदििेा आि े:
१. व्व्एतनाम
२. मोरामंबक, भाित, ब्ारटीि
ववद्ार्थगांनटी नकाशा िंगवायिा आि ेआणि दोन प्रश्नािंटी उत्िे 
द्ायिटी आिते. 

D/HoH
वगेळटी अवतरिक्त वक्व शटीट नािटी. कमटी ऐकू यिेाऱा वा कि्वबधीि 
ववद्ार्थगांसाठटी कमटी काठठण्यपातळटीिा व ज्यामध्यये कठटीि 
शब्ािंा वापि कमटी आिे अशा मजकुिािा वापि किावा 
(आकिन अनकूुि किण्यासाठटी). सवंादातटीि मयमादामंळेु, 
कमटी ऐकू यिेाऱा ववद्ार्थगांिा शब्सगं्रि िा सव्वसाधािि ऐकू 
यिेाऱा ववद्ार्थगांपके्षा कमटी अस ूशकतो.

  ३. काजू उत्ादनाचा ववकास

CC

गट १ आणण २ : 
काजचू्ा जागवतक उत्ादनािा आिेख ववद्ार्थगांनटी 
अभ्ासायिा आिे व त्या आधािे वविाििेल्ा प्रश्नािंटी उत्िे 
द्ायिटी आिेत.

  ४. भारत, मेक्सिको, दशक्ण आरिीका व जम्कनी या देशातील जागवतक 
काजू व्ापार

CC

गट १ आणण २ :
ववद्ार्थगांनटी चिते् व शब् याचं्ा जोड्ा िावायच्ा आिते. 

VP

कमी ददसणाऱया ववद्ार्थ्यांसाठी :
या उपक्रमामध्यये थोडे बदि करून चित्ाऐंवजटी शब्ािंा वापि 
केिा आि.े

सतानहत्

जगािा नकाशा “जागवतक व्ापाि” 
आकृतटी “काज ूउत्ादनािा ववकास”

 “जागवतक काज ूव्ापाि” जोड्ा िावण्यासाठटी चिते्

जगािा नकाशा “जागवतक व्ापाि”
स्पश्ववािनािा “जगािा नकाशा”
आकृतटी “काज ूउत्ादनािा ववकास” 

 “जागवतक काज ूव्ापाि” जोड्ा िावण्यासाठटी चिते्
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ष्पक्ष व्ापाि िा मुख्यत्वे दणक्षिेतटीि देशातून उत्िेकडच्ा औद्ोवगक देशांमध्यये िोिाऱा 

शेतटी आणि (किा) िस्तकिा यांच्ा व्ापािाशटी हनगवडत आिे. ववक्रीतून ममळिाऱा 

उत्न्नािा फािि कमटी हिस्ा शेतकिटी वा कािागटीिांपयिंत पोिोितो - िा अन्याय दिू कििे 

िटी फेअि टे्ड म्हिजेि हनष्पक्ष व्ापािािटी संकल्पना आिे. हनष्पक्ष व्ापाि उत्ादने, जटी

पिंपिागत उत्ादनांपेक्षा मिाग असतात, तटी ग्रािकाच्ा सिोटटीिा, इमानदािटीिा आवािन कितात. जगभिात 

१२०० हून अधधक सिकािटी उत्ादक गटातटीि १.६ दशिक्ष िोक “फेअि टे्ड” प्रमाणित आिेत. “फेअि टे्ड 

िेबलिंग ऑग्वनायरेशन इंटिनहॅशनि” या त्यांच्ा लशखि संघटनेच्ा हनयमांनुसाि िे उद्ोग काम कितात. 

यापैकी जवळजवळ दोन तृतटीयांश संस्ा आमरिका आणि मध्य पवूफेत स्स्त आिेत, ति एक पंिमांश संस्ा 

िहॅठटन अमेरिकेत आणि एक दशांशपके्षा थोड्ा जास्त संस्ा आलशयामध्यये स्स्त आिेत. फेअिटे्ड प्रमाणित 

ससं्ांपैकी साधािि एक तृतटीयांश संस्ा त्यांच्ाकडटीि उत्ादनांिटी उत्ादकता आणि गुिवत्ा वाढावटी 

यासाठटी त्यांच्ा नफ्ातटीि कािटी हिस्ा गुंतविूक म्हिून वापित आिेत. 

फेअिटे्ड सुमािे १.४ िेक्िपयिंतच्ा शेतांिे संयोजन किते आणि त्यांच्ा हनम्म्या पके्षा थोड्ा जास्त 

मपकािटी ववक्री हनष्पक्ष व्ापाि मापदंडांनुसाि किते. २०१३/१४ या वषमात उत्ादकांना एकूि ९५१ दशिक्ष 

डॉिस्विा मिसूि ममळािा. पािंपारिक फेअि टे्ड/हनष्पक्ष व्ापािातटीि उत्ादनांमध्यये अंदाजे अधधा भाग कॉफी 

असते, त्यानंति केळटी, कोको, ऊस, फुिे, ििा आणि कापूस िा माि असतो.

ववववध नटस् (कठटीि कविािटी फळे) आणि काजू यािंािटी हनष्पक्ष व्ापािात समावेश आिे, पि बाकी 

पािंपरिक वस्तूंच्ा तुिनेत या गोष्ींिे प्रमाि खूप कमटी आिे. हनष्पक्ष व्ापािािा दृष्टीकोन दोन गोष्ींवि भि 

देिािा आिे, ज्यामध्यये व्ापाि साखळटीत सिभागटी उत्ादक, व्ापािटी, ग्रािक या सवगांना सल्ा देिे आणि 

हनिंति व हनयंवत्त वाटप यांवि भि आिे. त्यािबिोबि, या व्ापाि साखळटीतटीि उत्ादकांिे स्ान मजबूत 

किण्यासाठटी त्यांिे प्रवतहनधधत्व, तसेि त्यांना माग्वदश्वन व सिाय्य देिे याकडे ववशेष िक्ष पुिविे जाते.” िाष्ट्रटीय 

पातळटीविटीि हनष्पक्ष व्ापाि संघटनांिटी लशखि संघटना िटी नागिटी समुदाय (ग्रािक), िघुउद्ोग आणि कामगाि 

(उत्ादक) यांिे गिजा ओळखून त्यांिे हितसंबधं सांभाळते.  

ननष्पक् व्तापतारतामळुहे (फहे अर ट्हेड)
िघ ु उत्ादकानंा त्याचं्ा श्मािा 

पितावा ममळण्यािटी िमटी ममळते. हनष्पक्ष 

व्ापािामळेु सन्ानान ेउपजटीववका किता 

येत,े उत्ादक आणि व्वसाय याचं्ात 

समतोि साधिा जातो, पयमावििािटी 

िानटी कमटी िोत,े सिुणक्षत कामािटी 

जागा उपिब्ध िोत,े आणि शवेटिे व 

मित्तािे म्हिज े एक शाश्वत, न्याय्य 

समाज हनममाि िोण्यास सिाय्य ममळते. 

आंतििाष्ट्रटीय व्ापािाच्ा पक्षपातटी, 

अयोग्य हनयमामुंळे, शतेकऱा�ना त्याचं्ा 

उत्ादनावि ममळिािे उत्न्न इतके कमटी 

िोत जात ेकी या कमाईतून ते आपल्ा 

दैनहंदन गिजा िटी भागव ू शकत आणि 

उत्ादन खि्व िटी काढू शकत नािटी.

हनष्पक्ष व्ापाि यािटी खबिदािटी घेतो 

की शतेकिटी आणि उत्ादकानंा योग्य 

उत्न्न ममळेि, ज्यामळेु त्यािंा व त्याचं्ा 

कुटंुबािा खि्व भागिे आणि उत्ादन 

घते िािण्यािटी त्यािंटी क्षमतािटी ठटकून 

िािटीि. हनष्पक्ष व्ापािािे लशक्ामोत्वब 

(फेअि टे्ड िबेरिगं)  (सामान्यत: 

अमेरिकेत ज्यािा फेअिटे्ड रकंवा फेअि 

टे्ड सरट्वफाइड अस ेम्हितात) िटी अशटी 

प्रमािपत् प्रिािटी आिे ज्यात एखादा 

माि मान्य मापदंडानंसुाि 

आि ेकी नािटी ि ेग्रािकानंा  

ओळखता येतं 

Das Siegel für Fairen Handel

ननष्पक् व्तापतारननष्पक् व्तापतार (फेअि टे्ड)
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शैक्णणक कताय्थपद्धतटी मताग्थदश्थक

शाश्वत ववकासासाठटी लशक्षिामध्यये (ईएसडटी) कृतटी िा लशक्षि 

प्रहक्रयिेा अपरििाय्व भाग आिे आणि तटी केवळ ववषयािटी ओळख करून 

घेण्यापुितटी वा समजून घणे्यापुितटी मयमाहदत नािटी. यामध्यये असे गृहितक 

आिे की ववद्ार्थगांना पुिेसे ज्ान प्राप्त रािे आिे. त्यांना आता जागवतक 

आचथ्वक पिस्पिाविंबन कसे काय्व किते, त्यांतटीि सधंी व जोखटीम काय 

आिे, व्ापारिक संबंधांतग्वत असिेल्ा अन्यायकािक गोष्टी कोित्या 

आिेत आणि त्यावि मात कशटी किता येते, यािटी समज ववकससत रािटी 

आिे. िटी समज हनष्पक्ष व्ापािाच्ा हदशेकडे निेािटी आिे.

वक्क शीट १ (WS) च्ा आधािे, ववद्ार्थगांना काजू शेतकऱा�च्ा 

ववलशष् संदभमात हनष्पक्ष व्ापाि म्हिजे काय िे समजून घेता येईि. 

पहिल्ादंा काजू शेतकि् याच्ा दृष्टीकोनातून हनष्पक्ष व्ापाि उद्दटीष्े स्पष् 

केिटी जातटीि. शेतकऱा�ना त्यांिा िरिताथ्व िािवताना येिािटी आव्ाने 

समजून घेऊन दृष्ष्कोन बदिण्यािटी क्षमता दसुऱा टप्प्ावि ववकससत 

िोईि. 

आचथ्वक वास्तव समजून घणे्यातून आिेिटी िटी समज WS २ मध्यये 
अधधक सखोि िोईि, ज्यामध्यये ववद्ाथणी काजू व्ापािातटीि ववक्रीिे 

ववतिि हकतटी आिे यािे अनुमान बाधंतटीि. 

कोको, कॉफी, केळटी यांच्ासाठटी केिेिटी अशा प्रकाििटी गिना 

उपिब्ध आिे, मात् काजू व्ापािातटीि ववक्री तपशटीि आणि नफा 

ववश्ेषि उपिब्ध नािटी. तिटीिटी अनुमान वापरून ववद्ाथणी हनष्पक्ष भूममकेने 

केिेल्ा व्ापािाच्ा आिाखडा ववकससत कितटीि आणि त्यािे 

उत्ादकांवि काय परििाम िोतटीि यावि वविाि कितटीि. (WS ३)

WS ४ च्ा सिाय्याने ववद्ाथणी हनष्पक्ष वा पक्षपातटी काजू व्ापािाच्ा 

ववववध बाजूंवि ििमा कितटीि आणि त्याआधािे त्यांिे अवंतम हनष्कष्व 

काढतटीि. 

ठिविेल्ा परिस्स्तींिे स्पष्पिे आणि हनिश्तपिे “हनष्पक्ष” �कंवा 

“पक्षपातटी” अशा प्रकाििे मूल्ांकन केिे जाऊ शकत नािटी, म्हिून 

ववद्ार्थगांनटी त्यांिटी बाजू मांडताना सबळ व पुिेशटी काििे देिे आवश्यक 

आिे. अशा प्रकािे, ववद्ार्थगांिटी तक्व  कौशल्े तसेि ववश्ेषिात्क 

वविाि किण्यािटी क्षमता वाढेि. तसिे त्यांना ममळािेिे ज्ान स्त:िटी 

सज्वनशटीिता वापरून उत्िे शोधावटी िागतटीि. 

  १. “वनष्पक् व्ापार” म्णज ेकाय ?

CC

गट १ व २ : दोन्टी गटानंा एकि मजकूि हदिा जाईि, पि 
उपक्रम वगेवगेळे असतटीि. 

मजकूि सोप्ा भाषते हदििेा आि.े त्याआधाि ेववद्ाथणी “हनष्पक्ष 
व्ापाि” म्हिज े काय ि े समजनू घतेटीि आणि वविाििले्ा 
प्रश्नािंटी उत्ि ेदेतटीि (दोन पयमायातंनू एक हनवडि)े. 

गट ३ : ववद्ार्थगांना हनष्पक्ष व्ापािािे सवमात मित्वाि ेमापदंड 
समजतटीि. हनष्पक्ष व्ापािातटीि वस्तूवंिटीि िेबि आणि इति 
वस्तूवंिटीि िबेि कोित ेि ेओळखिे व त्यातंटीि फिक शोधिे 
िा उपक्रम त्यानंा हदिा जाईि. 

  २. काज ूशतेकऱययांच्ा दृटिीन ेवनष्पक् व्ापार म्णज ेनमेके काय आहे ? 

CC

गट १ व २ : दोन्टी गटानंा एकि मजकूि हदिा जाईि, पि 
उपक्रम वगेवगेळे असतटीि. 
मजकूि सोप्ा भाषते हदििेा आि.े त्याआधाि ेववद्ाथणी “हनष्पक्ष 
व्ापाि” म्हिज े काय ि े समजनू घतेटीि आणि वविाििले्ा 
प्रश्नािंटी उत्ि ेदेतटीि (दोन पयमायातंनू एक हनवडि)े. 

गट ३ : ववद्ार्थगांना हनष्पक्ष व्ापािािे सवमात मित्वाि ेमापदंड 
समजतटीि. हनष्पक्ष व्ापािातटीि वस्तूवंिटीि िेबि आणि इति 
वस्तूवंिटीि िबेि कोित ेि ेओळखिे व त्यातंटीि फिक शोधिे 
िा उपक्रम त्यानंा हदिा जाईि. 

VP

हनष्पक्ष व्ापाि - यशापयश” यािटी ऑवडओ आवतृ्टीिटी उपिब्ध 
आि.े  

सतानहत्

 ऑवडओ - “हनष्पक्ष व्ापाि - यशापयश”
 चित् े- हनष्पक्ष (फेअि)/पक्षपातटी (अनफेअि)

 स्पश्ववािनािटी िेबिस् 
 चित् े“हनष्पक्ष/पक्षपातटी”

  ३. कुणाला ष्कती वमळते ? 

CC

जि आकडेमोडटीिे काम ववद्ार्थगांसाठटी कठटीि असिे ति WS 
३ वगळाव.े 

  ४. वनष्पक् ष्कंवा पक्पाती

CC

गट १ व २ : ववद्ार्थगांना िाि ववधान ेहदिटी जातटीि, तटी हनष्पक्ष 
(फेअि) की पक्षपातटी (अनफेअि) िे त्यानंटी ओळखायि ेआि.े 

गट ३ : ववद्ार्थगांना िाि चिते् हदिटी जातटीि, तटी हनष्पक्ष (फेअि) 
की पक्षपातटी (अनफेअि) िे त्यानंटी सागंायि ेआि.े 
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वामान बदि िे वत्वमान काळातटीि आणि समोि उभा असिेल्ा २१ व्ा शतकातटीि एक अत्यतं 

गंभटीि असे जागवतक आव्ान आिे. ववववध भागात तापमान आणि पाऊस यांिे िक्र वेगवेगळ्ा 

प्रकािे बदििाि आिे. िवामान बदिािा थेट परििाम शेतटी, वृक्ष, वनस्पतटी यांच्ा वाढटीवि िोतो. 

वाईन साठटी रिाक्ष े मपकविाऱा दणक्षि जम्वनटीतटीि शेतकऱांनटी तापमान वाढटीच्ा परििामामुळे 

पािंपरिक रिाक्षािटी जात सोडून देऊन आता अधधक तापमानाच्ा भूमध्य प्रदेशातटीि रिाक्षािटी जात मपकवायिा 

सुरुवात केिेिटी आिे.    

या प्रकािच्ा घडामोडटी आणि कृतटीिे पयमाय यांिा हनयोजनात व हनि्वयप्रहक्रयेत अंतभमाव कििे जरूिटीिे 

आिे. इति मपकांप्रमािेि िे काजू मपकासाठटी िागू िोते. या पाश्व्वभूमटीवि, आगामटी दशकातटीि संभाव् िवामान 

बदि, ववशेषत: तापमान व पज्वन्यमान या दोन मध्यवतणी घटकांिे बदििे स्रूप, िक्षात घेऊन काजू िागवड 

पयमावििटीय व व्ाविारिक दृष्ट्या शक्य आिे का िे तपासिे पाहिजे. 

काजूिटी राडे िटी ववववध तापमान आणि पज्वन्यमान सिन करून तग धरू शकतात आणि म्हिूनि संभाव् 

िवामान बदिांपासून स्त:िा बिाव करू शकतात. मात् िवामान बदिािा ममळिाऱा उत्ादनावि परििाम 

िोऊ शकतो. म्हिूनि काजू उत्ादनासाठटी आगामटी काळात हकतटी गुंतविूक किायिटी यािा वविाि अपणेक्षत 

िवामान बदि वविािात घेऊन केिा गेिा पाहिजे. यातून काजू िागवडटीिा ववस्ताि आिखटी कोिकोित्या 

देशाप्रदेशात कििे शक्य आिे िेिटी िक्षात येईि, जसे दणक्षि आमरिका.

हवतामतानबदल आणण त्तािहे कताजूलतागवडटीवरटील पररणताम
भाितात काजिू े उत्ादन ववववध िवामानात आणि ववववध प्रकािच्ा जममनींवि केि े जात.े उष्णकठटबधंात 

उन्ाळ्ात असिेि े उष्ण व दमट वाताविि, हदवसाि े तापमान ३०-३८ °C आणि आरि्वता ५०%, ि े काजू 

िागवडटीसाठटी अनकूुि िवामान आिे. मातटीिटी समुपकता आणि िवामानािटी स्स्तटी म्हिज ेपावसािे ववतिि, 

तापमान वाढ आणि आक्रमक वािा - या घटकावंििटी उत्ादनाि ेप्रमाि अविंबनू असत.े कमटी पाऊस, अधधक 

तापमान आणि तटीव्र वािा असिे ति काज ूराडािटी फुि ेसकुतात, पान ेगळतात, अपरिपक्व फळे गळून पडतात, 

परििामटी उत्ादन कमटी िोत.े अधधक तापमान (>३४.४ °C) आणि कमटी सापके्ष आरि्वता (<२०%) यामुंळे फुिे 

  ३. कुणाला ष्कती वमळते ? 

CC

जि आकडेमोडटीि ेकाम ववद्ार्थगांसाठटी कठटीि असिे ति WS 
३ वगळाव.े 

  ४. वनष्पक् ष्कंवा पक्पाती

CC

गट १ व २ : ववद्ार्थगांना िाि ववधान ेहदिटी जातटीि, तटी हनष्पक्ष 
(फेअि) की पक्षपातटी (अनफेअि) ि ेत्यांनटी ओळखायिे आि.े 

गट ३ : ववद्ार्थगांना िाि चित् ेहदिटी जातटीि, तटी हनष्पक्ष (फेअि) 
की पक्षपातटी (अनफेअि) ि ेत्यानंटी सांगायि ेआि.े 

हवतामतान बदलहवतामतान बदल
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Derzeitiger durchschnittlicher jährlicher Niederschlag 
Vorausberechnung der globalen Niederschlagsveränderung bis 2100
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वताभषनिक सरतासरटी पताऊस १९८०-२०१०

संदभ्व:  www.climate-charts.com/images/world-
rainfall-map.png  
Graphic: bezev

२१०० पययंत पतावसतातटील बदलतािता अंदताज
संदभ्व: http://bildungsserver.hamburg.de/contentbl
ob/2079802/0deb0252c6224a628f1b9f42f05acc
cb/data/niederschlagsszenarien-geographisch.jpg  
Graphic: bezev
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वताभषनिक सरतासरटी ततापमतान  
१९८०-२०१०

संदभ्व: www.climate-charts.com/images/
world-temperature-map.png  
Graphic: bezev

जतागवतक ततापमतानवताढ २०७०-२१००, 
१९६०-१९९० यता कतालताविटीतटील 
सरतासरटीच्ता आितारहे कहे लहेलता अंदताज
संदभ्व: https://de.wikipedia.org/wiki/Folgen_
der_globalen_Erw%C3%A4rmung#/media/
File:Global_Warming_Predictions_Map_2_
German.png  
Graphic: bezev
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सकुतात आणि कमटी उत्ादन ममळत.े फुि ेयणे्याच्ा वा फळे धिण्याच्ा काळात मबगि-मोसमटी अवळेटी पाऊस 

आणि भिपिू दव रािे ति कीड पडत.े काजिू ेिागंि ेपटीक ममळण्यासाठटी १००० त े२००० मममटी यादिम्यान पाऊस 

आवश्यक असतो. (
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 १. हवामान बदल - काजूसाठी धोकादायक आहे का? 

CC

गट १ व २ : 
या उपक्रमात ववद्ार्थगांनटी योग्य उत्िावि गोि किायिा आिे. 
कमटीत कमटी साहित्य वापिायिे आिे, केवळ जगािा नकाशा 
वापिायिा हदिा जािाि आिे. 

गट ३ : 
ववद्ार्थगांनटी ब्ारटीि, नायजरेिया आणि भाित ि ेतटीन देश िगंवायिे 
आिते. या तटीन देशात काज ूमपकवि ेजातात ि ेत्यानंा समजिे.

D/HoH

कमटी ऐकू येिाऱा ववद्ार्थगांना ििान गटात अथवा जोडटीने 
काम किायिा द्ावे. खोिटीत कमटीजि असतटीि आणि 
खोिटीतटीि आवाजािटी पातळटी कमटी असेि यािटी खबिदािटी 
घ्ावटी, ज्यामुळे या ववद्ार्थगांना िक्ष कें हरित करून त्यांिे काम 
किता येईि.

VP

मोठ्ा आकािाच्ा शब्ामंध्यये केिेिे वक्व शटीट आणि नकाशा 
डटीव्टीडटी-िॉममध्यये उपिब्ध आिे.

 २. दशक्ण आरिीका - भववष्ातील काजू उत्ादक प्रदेश? 

CC

गट १ व २ : 
उपक्रमािे स्रूप सोपे केिे आिे. ववद्ार्थगांना केवळ दणक्षि 
आमरिकेच्ा एकाि नकाशावि काम किायिे आिे. 

D/HoH

कमटी ऐकू येिाऱा ववद्ार्थगांच्ा दृष्टीने हनष्कषगांिटी मांडिटी 
किताना बोििेिे शब् दृश्यरूपातिटी स्पष् िोतटीि िे पािावे 
(उदािििाथ्व, वगमात वफरून ववववध गटांनटी केिेिे काम पाििे 
- गहॅििटी वॉक).  

VP

मोठ्ा आकािाच्ा शब्ांमध्यये केिेिे वक्व शटीट आणि नकाशा 
डटीव्टीडटी-िॉममध्यये उपिब्ध आिे.

सतानहत्

 कोडे “दणक्षि आरिीका - भववष्यातटीि काजू उत्ादक प्रदेश?”
 जगािा नकाशा “तापमान” 
 जगािा नकाशा “पज्वन्यमान”

 जगािा नकाशा “तापमान” 
 जगािा नकाशा “पज्वन्यमान”

 कोडे “दणक्षि आरिीका - भववष्यातटीि काजू उत्ादक प्रदेश?”

शैक्णणक कताय्थपद्धतटी मताग्थदश्थक 
वत्वमान काळातटीि जागवतक बदि िे बऱाि अंशटी वत्वमान िवामान 

बदिाच्ा स्रूपाशटी संबधंधत आिेत. येत्या दशकांमध्यये िवामान 

आंतहक्र्व यांिा वविाि किायिटी हनकड अधधक भासिाि आिे, ववशेषत: 

शेतटी उत्ादनाच्ा बाबतटीत बदिािे परििाम िक्षात घेऊन आखिटी 

किावटी िागिाि आिे. 

बदि आणि त्यातटीि जोखटीम या वास्तवाच्ा पाश्व्वभूमटीवि, 

ववद्ार्थगांना अन्नाच्ा यशस्टी उत्ादनाकरिता अनुकूि िवामान हकतटी 

मित्तािे आिे िे समजिे अत्यावश्यक आिे. या मोड्ूिमध्यये त्यांना 

िवामान बदिामुळे काजूच्ा जागवतक अथ्वकाििावि काय परििाम 

िोतात यािा वविाि किायिा उद्ुक्त केिे आिे. 

िा उपक्रम वास्तव परिस्स्तटी आणि िवामान बदिािटी आकडेवािटी 

या आधािे किायिा आिे. ववद्ाथणी तरूि ववकास तज्ज्ञांिटी भूममका 

बजावतटीि, ज्यांना काजू राडे िागवडटीसाठटी िवामान परिस्स्तटीिे 

मूल्ाकंन किायिे आिे - वक्क शीट १ (WS). हनवडिेल्ा देशांतटीि काजू 

शेतकऱांनटी काजू िागवड किावटी अथवा नािटी िे या माहितटीच्ा आधािे 

त्यांना सांगायिे आिे. या गटकायमामध्यये ववद्ार्थगांनटी वत्वमान व भववष्य 

काळातटीि तापमान व पज्वन्यमान परिस्स्तटी तसेि राडाच्ा िांगल्ा 

वाढटीसाठटी आवश्यक पयमावििटीय घटक यांिे ववश्ेषि करून ते संबंधधत 

ववषयाच्ा नकाशांशटी पडताळून पािायिे आिेत. 

शेवटटी, WS २ मध्यये दणक्षि आमरिकेिटी दृष्टीकोन/माहितटीिटी ममस्िटी 

मोड्ूिमधीि लिंक ओपन किायिटी आिे. WS २ च्ा आधािे ववद्ार्थगांनटी 

नेमक्या जागा सांगून आणि पयमावििटीय परिस्स्तटीत संभाव् बदिांिे 

ववश्ेषि करून अपणेक्षत व्व्जन साध्य कििे हकतपत वास्तववादटी आिे 

यािे पिटीक्षि किायिे आिे. 

िवामान बदि वक्व शटीटवि काम केल्ाने ववद्ार्थगांिटी ववश्ेषि 

क्षमता वाढेि. तसिे संभाव् गोष्ींिे आकिन किण्यािटी क्षमता आणि 

हनि्वयक्षमता ववकससत िोईि.
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 स्िटी - गूढ - क्षमताधारित गूढ पद्धत. या पद्धतटीिा वापि इंगं्डमध्यये ‘भूगोिाच्ा 

सिाय्याने वविाि करूया’ (चथंकतींग थ् ू णजओग्राफी) या दृष्टीकोनािा एक भाग म्हिून 

ववकससत रािटी. चथंकतींग थ्ू णजओग्राफी िटी ववद्ार्थगांना कठटीि संकल्पनांिे आकिन 

व अमभव्क्ती किायिा मदतकािक पद्धतटी आिे. यामध्यये कठटीि, गुंतागुंतटीिे घटनाक्रम 

ववद्ार्थगांना गूढ कथांच्ा स्रूपात कोड्ासािखे सोडवायिा हदिे जातात. या प्रािंमभक कथा मालिका या 

अपूि्व आणि असंगत तिटीिटी समान दवुा असिेल्ा अशा असतात. अशा प्रकािे, गुंतागुंतटीिे, जटटीि व कठटीि 

ववषय िे गूढ गोष्टीरूपात मांडून शोध घेण्यास व वविाि किण्यास उद्ुक्त केिे जाते.

गुंतागुंत, जठटिता म्हिजे गूढ. िे गूढ समजून घ्ायिा व त्यावि ििमा घडवायिा मदत 

म्हिून ववद्ार्थगांना २० ते २५ माहितटी काडगांिा संि हदिा जातो. प्रत्येक काडमामध्यये गुंतागुंतटीच्ा 

ववषयािा एक घटक असतो, बऱािदा एका काडमाविटीि घटक दसुऱा काडमाविटीि घटकाशटी 

ववसंगत असतो आणि ववद्ार्थगांना या काडगांिा सुसंगत क्रम िावायिा 

सांवगतिे जाते (४ ते ६ ववद्ार्थगांच्ा गटात िे काम देिे सववोत्म). 

अत्यंत सक्रीयपिे, संवाद साधत आणि वादवववादािा / मतमतांतिािा 

प्रोत्ािन देत िा उपक्रम घेतिा जातो. 

या उपक्रमाच्ा अनुभवातून ववद्ार्थगांिटी पिस्पिवविोधी 
दृष्टीकोनांबाबत ििमा किण्यािटी आणि व्ावसाचयक, सामाणजक 

क्षेत्ातटीि संवाद साधण्यािटी क्षमता ववकससत िोते. 

रमस्रटी / गूढरमस्रटी / गूढ
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पूव्वग्रि म्हिजे काय? 

एखतादटी व्क्ी जहेव्ता इतर व्क्ी, 
व्क्तींिता समूह अरवता पररस्थितटी 
यताचं्ताववषयटी घताईघताईनहे आणण 
पवू्थतपतास न करतता ग्ह वता मत 
बनवतहे तहेव्ता त्तालता पूव्थग्ह म्हणततात  
पवू्थग्हतािंता व्वक्गत अनिुवताशंटी 
फतारि कमटी सबंधं असतो  

पवू्वग्रि ि ेबहुताशं वळेा सबंधंधत 
इति व्क्ती, व्क्ततींिा समूि अथवा 
परिस्स्तटी यांच्ाववषयटीच्ा भावनाशंटी, 
ववशेषत: नकािात्क भावनाशंटी 
जोडििे ेअसतात.  

पवू्वग्रि आणि भावना यािंा अतटू 
सबंधं असल्ाने ते दिू किि ेकठटीि 
असत.े 

पूव्वग्रि कोितटी भूममका बजावतात?

पवू्थग्हताचं्ता आधतारहे लोकतानंता आपल्ता 
वताततावरणताशटी आणण सपंकथात 
यहेणताऱता इतर लोकताशंटी रूळण्तास 
सोपहे जतातहे  उदताहरणतार्थ, ववववध 
पवू्थग्हताचं्ता आधतारतानहे व्क्ीलता 
वतच्ता सपंकथात यहेणताऱता नव्ता 
लोकतािंहे द्कंवता नव्ता पररस्थितटीिहे 
वगथीकरण करतता यहेतहे 

पवू्वग्रि िोकांच्ा एखाद्ा गटामध्यये 
�कंवा एखाद्ा समाजात सामाणजक 
सबंधं हनममाि किायिा मदतकािक 
ठितात.

उदाििि 

सहॅमि ेजे पूव्वग्रि आिते तिे अनके 
िोकािं ेआिते, अस ेसहॅमिा वाटत.े 
त्यामळेु िा पूव्वग्रि असिेल्ा 
िोकाचं्ा गटािा आपि भाग 
आिोत अस ेसहॅमिा वाटत.े यामळेु 
या गटात एक समिू भाव हनममाि 
िोतो. त्यािबिोबि सहॅम आणि त्यािा 
गट त्याचं्ा पवू्वग्रिाच्ा वविोधी ग्रि 
असिाऱा व्क्ती वा गटानंा बाििे 
ठेविािटी एक सटीमािेषा तयाि कितात. 
 

पूव्वग्रि ि ेइति व्क्ती वा परिस्स्तटी 
पासनूि ेअसििे ेअतंि दश्ववत.े 
आपल्ािा अपरिचित असिेल्ा 
ठठकािटी भौवतक वा सामाणजक 
दृष्ट्या जवळ जायिा आणि स्त:िटी 
जगाववषयटीिटी मत ेउघडपिे माडंायिा 
व्क्ती किित.े  त्यामळेु एखाद्ा 
व्क्तीि ेजगाववषयटीि ेमत हकतटी 
बिोबि आिे िा “मतामंध्यये बदि 
किण्यास तयाि िोत नािटीत 

पुन्ा उदािििाकडे वळूया : सहॅमिा 
फूटबॉि खळेायिा आवडत.े सहॅमिे 
ममत् त्यािा सागंतात की शजेािटी 
आििेटी दोन नवटी भावडें मतै्टी 
किण्यासािखटी नािटीत, कािि त्यानंा 
फूटबॉि खळेावासा वाटत नािटी. 
सहॅमिटी त्याच्ा ममत्ावंि ववश्वास 
ठेवतो. खिे ति सहॅम �कंवा त्यािे ममत् 
या दोन भावडंाशंटी कधीि बोििेिे 
नसतात, त्यानंा फूटबॉि खळेायिा 
का आवडत नािटी यािे कािििटी त्यानंटी 
वविाििेि ेनसत.े खाजगटीत मात् 
सहॅम अशटी कल्पना कितो की या दोन 
भावडंानंा कुठिातिटी वगेळाि खळे 
खळेायिा आवडत,े त्यािािटी त्यािंा 
खळे खळेायिा आवडेि, कदाचित 
फूटबॉिपके्षािटी जास्त आवडेि. पि 
तो तस ेबोित नािटी कािि तो त्या 
भावडंाचं्ा जवळ गिेा ति त्यािे 
आधीि ेममत् त्याच्ापासनू दिू जातटीि 
अशटी भटीतटी त्यािा वाटत.े 

एखादटी व्क्तीि ेबािपिापासनूिे 
सामाणजक सदंभ्व काय आिेत, यावि 
तटी व्क्ती, इति व्क्ती वा परिस्स्तटी 
ववषयटी काय व कशटी मत ेवा ग्रि 
बनवत ेि ेअविबंनू असत.े

पूव्वग्रि कमटी कििे

जहेव्ता व्क्ी द्कंवता व्क्तींिता गट 
एकमहेकतानंता ओळख ूलतागततात तहेव्ता 
पवू्थग्ह कमटी होऊ शकततात द्कंवता 
टताळतता यहेऊ शकततात  उदताहरणतार्थ, 
एकता उद्दिष्तानहे एकरत्रत कताम करणहे  
एकमेकांिटी ओळख करून घेण्याने 
आणि गटातटीि इतिांवि ववश्वास 
टाकण्याने बधं तयाि िोतात व नवे 
ज्ान तयाि िोते. यािा परििाम िोऊन 
पूवणी ज्या व्क्ती वा परिस्स्तटीबद्दि 
पूव्वग्रि िोते त्यािा फेिवविाि केिा 
जातो. 

पूव्वग्रिातटीि फिक 
ereotype

सतािहेबद्ध धतारणतामंळुहे (ल्स्ररयोटताइप) 
लोकतानंता जगतािटी ओळख करून 
घहेण्तास मदत होतहे  एखतादटी 
पररस्थितटी, व्क्ी अरवता व्क्ी 
समहू यताचं्ता वशैशष्टतावरून त्तािंहे 
वगथीकरण करतता यहेतहे आणण कोणत्ता 
पररस्थितटीत वता कोणताशटी कसहे 
वतागतायिहे हहे समजण्तास सोपहे जतातहे 
  
उदािििाथ्व, व्क्ती समिूािटी व्ाख्या 
परिवत्वनशटीि आिे. सािबेद्ध धाििा 
या पढुटीि घटकाशंटी सबंधंधत असू 
शकतात: वालंशक गट, िाष्ट्रटीयत्व, 
सामाणजक स्स्तटी, िाजकीय दृष्टीकोन, 
धामम्वक श्द्धा, िैंवगक ओळख, 
व्ावसाचयक ओळख, वि्व इत्यादटी.  

सािबेद्ध धाििामंध्यये निेमटीि 
िोकाबंद्दििा एक ग्रि, बहुतके 
वळेेिा नकािात्क स्रूपािा, अतंभू्वत 
असतो. सािबेद्ध धाििा असिे ति 
एका व्क्तीवरून सव्व समिूाबद्दििे 
मत बनवि ेजात.े सािबेद्ध धाििा 
आणि एखाद्ा व्क्ती समिूाबद्दििे 
गहृित साव्ववत्क ज्ान यािंा स्पष् 
सबंधं आि.े पवू्वग्रि ि ेव्क्तीच्ा 
भावहनक पातळटीशटी हनगवडत असतात.
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सतािहेबद्धतता आणण पवू्थग्ह
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ममस्िटी / गूढ

रमस्रटीमहेरड - गूढपद्धतटी - कताजूकरता
जयश्टीिा गोड पदाथ्व आवडतात, पि वतिा ताज्या काजू बोंडूिटी आंबटसि िविटी आवडते. माि्व अथवा 

एमप्रिमध्यये बोंडू िाि  िंगािे िोतात, तेव्ा समजायिे की ते आता मपकिे आिेत आणि काढिटीिा आिे 

आिेत. जयश्टी भाितातटीि गोवा या िाज्यात िािते. जेव्ा काजू उतिवण्यािटी वेळ येते तेव्ा वतिा बिेि काम 

किावे िागते. काढिटीनंति काजूगिािे वगणीकिि किावे िागते आणि वाळविेिे काजू फहॅ क्िटीिा ववकिे 

जातात. आता जयश्टी १४ वषगांिटी आिे. वतिटी आई आणि दोन मोठ्ा बहििींसोबत वतिा काजू फहॅ क्िटीत 

कामािा जावेि िागते. खिं ति जयश्टीिा वाटतं की आपि फहॅ क्िटीत जाऊ नये, शाळेिा जावं. पि घिच्ानंा 

मदत किायिा वतिा काजू प्रहक्रयेच्ा कामावि जावंि िागतं. 

िवववािटी िॉिािा १५ वा वाढहदवस आिे. वतिा वाढहदवस वतच्ा ममत्मंडळींबिोबि साजिा किायिा आिे. 

पाटणीच्ा खिेदटीसाठटी बाजािात गेिेिटी असताना तटी ववववध खाद्पदाथ्व पािते. वतिा कािटीतिटी खास पदाथ्व 

िवा आिे. कािटी हदवसांपूवणी वतच्ा आईववडिांनटी बाजािातून एक िववष् पदाथ्व आििेिा वतने खाल्ा िोता. 

एकप्रकािच्ा नटस् िोत्या त्या. वतिा आठविं वतच्ा आईने वतिा सावंगतिेिं की या नटस् नािटी िे बटी आिे. या 

दोन्टीमध्यये काय फिक असतो िे वतिा माहितटीि नािटीये. वतिा त्या पदाथमािं नाविंटी आठवत नािटीये. कािटीतिटी 

“क” पासून सुरू िोिािं आिे, असं वतिा अंधुकसं आठवतंय. दकुानाच्ा िहॅकवि ठेविेल्ा खाद्पदाथगांिटी सव्व 

पाहकटे नटीट न्यािाळून बघायिं िॉिा ठिवते. आणि अखेि वतिा िवं असिेिं पाकीट वतिा सापडतं…. काजू 

पाकीट. वतिा नेमकं िेि िवं िोतं. पि ते पाकीट ति खूपि मिाग िोतं - रू. ६० अशटी हकंमत त्यावि छापिेिटी 

िोतटी. मग वतिा एका कहॅ नमध्यये ठेविेिे काजू सापडिे, ज्यािटी हकंमत रू. २२ िोतटी. तटी थोडा वेळ कुठिं घ्ावं 

यािा वविाि किते आणि स्स्तातिं घ्ायिं ठिवते आणि कहॅ लशअिकडे पैसे द्ायिा वळते. 

अिटीके दणक्षि आमरिकेच्ा पूवफेकडटीि उबॉम्ो इथे िाितो. जेव्ा त्यािे पाका  काका मोरांमबकहून 

भेटायिा येतात, तेव्ा अिटीकेिा सांगण्यासाठटी त्यांच्ाकडे खूप मजेशटीि गोष्ींिा खणजना असतो. यावेळटी 

पाका काका यांनटी अिटीकेिा सांवगतिे की फाि फाि वषगांपूवणी मोरांमबकमधीि शेतकिटी काजूच्ा राडांिटी 

िागवड किटीत असत. कािि त्यांना त्यांिटी फळे ववकता येत िोतटी. “तिुािटी दणक्षि आमरिकेत िे किण्यासािखे 

आिे, कािि दणक्षि आमरिकेतटीि िवामान आणि मातटीिा पोत िा दणक्षि मोरांमबकसािखाि आिे”, पाका 

काका त्यािा म्हिािे. िटी गोष् ऐकल्ानंति अिटीकेिा एक कल्पना सिुिटी. …. जि आपि काजूिटी  राडे 

वाढवू शकिो ति आपल्ािा व आपल्ा भावंडांना शाळेत लशकता येऊ शकेि. अिटीकेिा एकदम हुरूप 

आिा. उत्ािात तो ववडिांकडे गेिा आणि त्यांना म्हिािा की, “ििा आपि काजूिटी राडे िावूया ! त्यानेि 

आपिे प्रश्न सुटतटीि!”

अनफेस्ोिा आकष्वक फहॅ न्टी खाद्पदाथ्व खूप आवडायिे. त्याच्ा ववडिांना त्यािटी िटी आवड माहितटी िोतटी 

आणि म्हिूनि त्यांनटी त्याच्ासाठटी एक खास भेट खिेदटी किण्यािा हनि्वय घेतिा. “या आिेत‘नुएर द िा 

इंवडया ’(‘ इंवडयन नरस ’)” अनफेस्ोच्ा ववडिांनटी ख्खशातून काजूिा एक छोटासा डबा काढत काढत त्यािा 

सांवगतिे. “या नुएर द िा इंवडया यापूवणी इथे अस्तस्तत्वाति नव्त्या. ते “कॉमसेस्वयादो हुस्तो” म्हिजे “फेअि 

टे्डेड” - हनष्पक्ष व्ापािातून आिेिे आिेत. यािा अथ्व असा की भाित, आमरिका आणि मेक्क्सको या देशातटीि 

शेतकऱांनासदु्धा त्यांच्ा उत्ादनातून िांगिे उत्न्न ममळते. अनफेस्ोिा आनंद रािा, त्यािा त्या काजूंिटी िविटी 

आवडिटी. त्यामुळे या वेगळ्ा आकष्वक आकािाच्ा बटी वा दाण्याबद्दि त्यािा आिखटी जािून घ्ायिं आिे. 

लॉरतानहे महतागड्ता कताजूऐवजटी स्वस्तातलहे कताजू घ्तायिहे ठरवलहे आणण अननेस्ोच्ता वनडलतांनटी सुपरमताकने टमिून 
द्कंमतटी कताजू ननवडलहे, जयशटी शताळहेत जताऊ शकत नताहटी आणण अलटीकहे च्ता कुटुंबतालता अधिक उज्ज्वल 
िववष्यतािटी ओढ आहहे  हहे असं आहहे कता ????
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  १. गढूपद्धत - काडडे

CC

गट १ : काडगांिटी संख्या कमटी करून १९ केिेिटी आिे. 

मित्ताच्ा शब्ांखािटी खूि केिेिटी आिे.  

पयमायटी उपक्रमिटी उपिब्ध आिे. ववद्ाथणी काड्व आणि चित्े 

यांच्ा योग्य जोड्ा िावतटीि.

गट २ :  काडगांिटी संख्या कमटी करून १४ केिेिटी आिे. 

मित्ताच्ा शब्ांखािटी खूि केिेिटी आिे. 

पयमायटी उपक्रमिटी उपिब्ध आिे. ववद्ाथणी काड्व आणि चित्े 

यांच्ा योग्य जोड्ा िावतटीि.

गट ३ : ववद्ार्थगांसाठटी पयमायटी उपक्रम आिे. आशय कमटी 
केिेिा असून काडगांिटी संख्यािटी ८ पयिंत कमटी केिेिटी आिे. 

पयमायटी उपक्रमिटी उपिब्ध आिे. ववद्ाथणी काड्व आणि चित्े 
यांच्ा योग्य जोड्ा िावतटीि.

D/HoH
कमटी ऐकू येिाऱा वा कि्वबधीि ववद्ार्थगांसाठटी कमटी काठठण्य 
पातळटीिा व ज्यामध्यये कठटीि शब्ांिा वापि कमटी आिे अशा 
मजकुिािा वापि किावा (आकिन अनुकूि किण्यासाठटी). 
संवादातटीि मयमादांमुळे, कमटी ऐकू येिाऱा ववद्ार्थगांिा 
शब्संग्रि िा सव्वसाधािि ऐकू यिेाऱा ववद्ार्थगांपेक्षा कमटी 
असू शकतो. 

VP

गूढकाडफे डटीव्टीडटीिॉमवि उपिब्ध आिेत आणि ब्ेिमध्ययेिटी 

उपिब्ध आिेत. काड्वविटीि चित्ािे वि्वन केल्ास मदतकािक 
ठिेि. दणक्षि आमरिकेच्ा नकाशािटी रूपांतरित आवृत्टी 

उपिब्ध आिे. 

सतानहत्

 ऑवडओ गूढ कथा
 गूढ पद्धतटी काडफे 
 रूपांतरित नकाशा “दणक्षि आरिीका” 

 गूढ पद्धतटी काडफे 
 गूढ पद्धतटी काडफे ब्ेिमध्यये
 रूपांतरित नकाशा “दणक्षि आरिीका” 

काजूकरा

CC
ववद्ाथणी काजूकथांिटी प्राथममक आवृत्टी वापरून काम कितटीि. 

D/HoH

ववद्ार्थगांच्ा दृष्टीने गोष्टीिटी कठटीि आवृत्टी सोयटीस्ि ठिेि की 
सोपटी आवृत्टी, िे लशक्षकांनटी ठिवावे. 

VP

ववद्ार्थगांच्ा दृष्टीने गोष्टीिटी कठटीि आवृत्टी सोयटीस्ि ठिेि की 
सोपटी आवृत्टी, िे लशक्षकांनटी ठिवावे. 

शशक्कतांनटी ववद्तार्थगांनता ववितारतायिहे मुख् प्रश्न खतालटीलप्रमताणहे : 

0 ववववध ममस्िटी काडगांविटीि कथािंा अथ्व तमु्हटी कसा िाविा ? 

0 गोष्टीमध्यये कोिकोित्या मुदद्ांच्ा बाबतटीत तुम्हािा छुपे पवू्वग्रि 

आणि सािेबद्ध धाििा हदसून आल्ा ? 

0 तुमच्ा दृष्टीने ‘नॉम्वि’ काय आिे ? वेगळे वा नॉम्वि नसिेिे 

काय आिे ? 

0 कोित्या भमूमकेन े/ दृष्टीकोनातनू या गोष्टी सावंगतिेल्ा आिते ? 

वगमातटीि ववद्ार्थगांिे गट तयाि किावेत. प्रत्येक गटािा ममस्िटी 

काडगांिा संि �कंवा त्यातटीि हनवडक काडफे द्ावटीत. या काडगांच्ा आधािे 
ववद्ाथणी काम कितटीि, व्ापाि व अथ्वकाििाच्ा दृष्टीने काम किण्यािटी 

आवश्यकता नािटी. ते गोष्टीतटीि उघड अथ्व व अध्याहृत छुपा अथ्व िे दोन्टी 

समजून घेण्यािा प्रयत्न कितटीि. िे किताना ववद्ाथणी त्यांिे पूव्वग्रि व 

सािेबद्ध धाििािटी तपासून पाितटीि, समजून घेतटीि आणि दृश्य रूपात 

मांडतटीि (उदा. मारे मेक्क्सकोतटीि िोकांबद्दििे पूव्वग्रि असे आिेत 

की…) 

अंि ववद्तार्थगांसताठटी 

अंध ववद्ार्थगांना कमटी शब्ात वि्वन केिेिटी काडफे हदिटी जावटीत. 

शैक्णणक कताय्थपद्धतटी मताग्थदश्थक
गूढ पद्धतटीिा बऱाि प्रकािे वापि किता येऊ शकतो. पिंतु, जागवतक 

आचथ्वक संबधंांिटी जठटिता पािता, यािा उपयोग अध्यापनासाठटी  

सुरूवातटीिाि केिा जाऊ नये. ववद्ार्थगांच्ा कुतूििक्षमतेिा प्रोत्ािन 

देण्यासाठटी इति वक्व शटीटिा वापि किावा, जसे की, “िे काय आिे?” 

�कंवा”आपि काय खातो आिोत?”.

गूढ पद्धतटीिा वापि अनेक पदि असिेेल्ा पद्धतटीने सव्व २४ माहितटी 

काडगांिा / पत्कांिा वापि करून किता येतो �कंवा सोप्ा पद्धतटीने 

केवळ १६ काडफे वापरूनिटी किता येऊ शकतो. पाठाच्ा शेवटटी गूढ पद्धतटी 

वापििे अधधक योग्य ठिते, कािि ववद्ार्थगांना काजूबद्दिच्ा कािटी 

गोष्ींिा परििय रािेिा असतो आणि त्यामुळे अधधक गुंतागुंतटीच्ा 

बाबींबद्दि ििमा किण्यािटी त्यांिटी तयािटी रािेिटी असते.

(पोस्महेरड) शैक्णणक कताय्थपद्धतटी मताग्थदश्थक
गूढ पद्धतटीिा वापि केल्ानंति त्यािा संबंध मॉड्ूिच्ा सुरूवातटीिा 

हदिेल्ा पूव्वग्रि व सािेबद्ध धाििा या ववषयाशटी जोडिे आवश्यक आिे. 

त्यासाठटी खािटीि प्रश्न उपयुक्त ठितटीि. 

 २. प्रश्यांबदिलचे प्रश् : 

CC

िटी वक्व शटीट प्रत्यके ववद्ार्थमािा वैयवक्तकरित्या भिण्यास द्ावटी. 

वगमाच्ा आधी �कंवा नंति प्रश्न गोळा किावेत. 
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