सचण

गोंििाना विद्यापीठ, गिवचरोली

नाविन्यपर्
ू ण पदव्युत्तर विप्लोमा : स्पार्ण
ग्रामीर् समाजात व्यसनाांविरूद्ध सामावजर् र्ायणक्रम
SPARC
समाजात र्ाम र्रा, र्मिा, विर्ा आवर् पदविर्ा वमळिा
हा र्ोसण र्ोर्ासाठी ?
•
•
•
•

तुम्हाला सामावजर् र्ाम र्रायचे आहे, पर् र्ौिल्य नाही
तुमच्याजिळ समाज र्ायाणची पदिी आहे पर् अनुभि नाही
तुम्हाला सामवजर् र्ामाचा अनुभि आहे पर् पदिी नाही
तुम्हाला व्यसनाच्या प्रश्नािर र्ाम र्रायचे आहे पर् र्से र्रािे
मावहत नाही

अिा सिाां साठी निा उपाय - स्पार्ण
सचण , गिवचरोली आवर् गोंििाना विद्यापीठ
आतां र - विद्यािाखीय अभ्यास विद्यािाखे अांतगणत
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सचण ि गोंििाना विद्यापीठ द्वारा निी पदविर्ा : स्पार्ण
(ग्रामीर् समाजात व्यसनाांविरूद्ध सामावजर् र्ायणक्रम)
१. पार्श्णभूमी
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) मधे समाजातील गरजानां सु ार अनरू
ु प शिक्षण व कौिल्य शवकास
यावर भर आहे. गोंडवाना शवद्यापीठा कडून गडशिरोली – िांद्रपरू शजल्हाांसाठी अनुरूप असे नवीन शिक्षण व
अभ्यासक्रम सरू
ु करण्यािी अपेक्षा आहे. येथील समाजाच्या गरजाांमधे एक ज्वलांत गरज तसेि िैक्षशणक सांधी
आहे.
1. आज समाजामध्ये दारू व तांबाखू िे व्यसन मोठ्या प्रमाणात पसरले आहे. जागशतक पातळीवर रोग आशण
मृत्यल
ु ा कारणीभतू ठरणार्या 10 प्रमख
ु कारणाांमधे दारू व तांबाखहू े आहेत. भारत सरकार व महाराष्ट्र िासन
हे शवशवध कायदे व काययक्रमाांद्वारे या दोन व्यसनाांिे शनयांत्रण करण्यािे प्रयत्न करीत आहेत. सांपणू य महाराष्ट्रात
सगु शां धत तांबाखबू ांदी कायदा तसेि मबांु ई राज्य दारूबांदी कायदा लागू आहे. गडशिरोली व वधाय शजल्यात
दारूबांदी आहे व िांद्रपरू शजल्यात जनू 2021 पययन्त दारूबांदी होती. पण याांिी प्रभावी अमां लबजावणी हे एक
सामाशजक आव्हान आहे. 2015-16 मध्ये सिय व गोंडवाना शवद्यापीठाने गडशिरोली व िांद्रपरु शजल्यात
सवेक्षण के ले त्या नसु ार 41 टक्के परुु ष दारू शपतात, 44 टक्के लोक तबां ाखयू क्त
ु पदाथय सेवन करतात व
त्यावर दरवषी 393 कोटी रुपये दारू व तांबाखू वर खिय होतात ही गभां ीर समस्या समोर आली.
2. गडशिरोली शजल्हा दारू व तांबाखू मक्ु त व्हावा या प्रमख
ू हेतनू े ‘मशु क्तपथ’ हे अशभयान गडशिरोली
शजल्हयात सिय सांस्था व महाराष्ट्र िासन याांच्या द्वारे 2016 मध्ये सरुु करण्यात आले. गडशिरोली
शजल्हयातील सवय १२ तालक्ु यात शवशवध िासकीय शवभाग, शिक्षण सस्ां था, गाव पातळीवरील सघां टना व
पदाशधकारी तसेि स्वयांसेवी सांस्था याांच्या सहकायायने हा काययक्रम गडशिरोली शजल्हात सरू
ु आहे. गेली
पाि वषे 2016-21 मशु क्तपथिे शजल्हयाभरात 1500 गावात मशु क्तपथिे कायय सरू
ु आहे. देिामधे अिा
पध्दतीने होणारे शजल्हाव्यापी सांयक्त
ु अशभयान हे पशहले असनू शनशिति सांपणू य देिासाठी पथदिी ठरणारे
आहे.
3. या पद्धतीच्या कामािी गरज फक्त गडशिरोली िद्रां परू शजल्हयापरु ती मयायशदत नसनू सपां णू य महाराष्ट्रासाठी
शकांबहुना भारतासाठी आवश्यक आहे.
२. समस्या ि गरज
१. पणू य भारतात, व शविेषत: गडशिरोली व िांद्रपरू शजल्हयात दारू व तांबाखिू ी समस्या मोठी आहे.
२. या समस्येवर समग्र पद्धतीच्या कामासाठी प्रेरणा, क्षमता व कौिल्य असलेले मनष्ट्ु यबळ उपलब्ध नाही
३. िद्रां परू –गडशिरोली शजल्हयातील गरजानसांु ार अभ्यासक्रम सरू
ु करण्यािे गोंडवाना शवद्याशपठािे शमिन
आहे.
४. समाजकायायिे शिक्षण घेण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या BSW, MSW सारख्या अभ्यासक्रमामध्ये
ग्रामीण व आशदवासी समाजात दारू – तबां ाखिू े शनयत्रां ण यासाठी समग्र पद्धतीने काम करण्याच्या शवशिष्ट
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अभ्यासक्रमािा अभाव जाणवतो. समाजकायायिे प्रशिक्षण घेतलेले शवद्याथी आज अपर्ु या कौिल्यामळ
ु े
त्याांना प्रत्यक्ष काम करण्याच्या कमी सांधी उपलब्ध होतात.
३. उपाय
यावर उपाय म्हणनू समाजकायय शकांवा इतर िाखेत पदव्यत्तु र शिक्षण घेतलेल्या शवद्यार्थयाांसाठी P. G.
Diploma in Social Program on Addiction in Rural Community (SPARC) हा स्थाशनक
गरजेनसु ार शिक्षण या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 व गाधां ीजींच्या नयी तावलम या सक
ां ल्पनेच्या आधारावर
शनशमयत नवीन व वैशिष्ट्यपूणय अभ्यासक्रम सरू
ु करण्यािा प्रस्ताव आहे.
ददु वै ाने आपल्या शिक्षणपद्धतीत जे शिकण्यािी गरज नाही असे खपू काही अभ्यासक्रमामध्ये असते. या पेक्षा
वेगळे , पयाययी शिक्षण सांभव आहे . त्यामळ
ु े प्रत्यक्ष काम करता करता शिकणे हे SPARC या पदशवके िे स्वरूप
राहणार. या प्रकारच्या शिक्षणासाठी शवनोबा व गाांधींनी माांडलेल्या ‘नयी ताशलम’ िे आधार िैक्षशणक पद्धतीिे
आधार राहतील.
1) पशहला आधार – शिक्षण कोणािे? तर हे शिक्षण ‘स्व’ िे आहे.स्वत:ला ओळखणे म्हणजे शिक्षण. हे
शिक्षण घेतानां ा व प्रत्यक्ष काम करतानां ा शवध्यार्थयायला स्वत:िी ओळख व क्षमताि
ां े भान होईल.
2) नयी ताशलमिा दसू रा आधार ‘स्वधमय’- म्हणजे समाजामध्ये माझे इतराांच्या प्रती असलेले कतयव्य.
समाजामध्ये व्यसनाांबाबत प्रत्यक्ष काम करता करता ज्ञान व क्षमता शवकास व्हावा.
3) शतसरा आधार स्वधमय करायिा कुठे ? समाजात. त्यामळ
ु े SPARC पदशवके साठी शवद्यार्थयायला सरळ
तालक्ु याच्या शठकाणी राहून 100 गावात काम करणे असे प्रस्ताशवत आहे. यासाठी गडशिरोलीत
शजल्हाव्यापी सुरू असलेले सिय िा मशु क्तपथ प्रकल्प हे शिक्षणािे कमयक्षेत्र म्हणनू उपलब्ध राहील.
4) नयी ताशलम िौथा आधार या पद्धतीने शिक्षणासोबत आशथयक दृष्ट्या स्वावलबां न झाले पाशहजे
.शवद्यार्थयाांला काम करा – कमवा – शिका अिी शतहेरी सांधी शमळे ल. सोबति, पढु े कामासाठी कमय
योग्यता प्राप्त होईल.
४. उद्देि:
1) “ग्रामीण समाजात व्यसनाांशवरूद्ध सामाशजक काययक्रम (SPARC)” नावािा एक वषायिा
सामाशजक कायायतील पदव्यत्तु र पदशवका अभ्यासक्रम सुरू करणे
2) या अभ्यासक्रमात residency अतां गयत प्रत्यक्ष काम करून शिकण्यासाठी सधां ी उपलब्ध करून
देण.े
3) महाराष्ट्रातील दारू आशण तांबाखिू ी समस्या कमी करण्यासाठी शविेष कौिल्य असलेल्या
मनष्ट्ु यबळािी शनशमयती करणे.
4) यिस्वी उमेदवाराांना सांबांशधत सांस्था आशण उद्योगाांमध्ये प्लेसमेंटिी सांधी उपलब्ध करून देण.े
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५. पात्रता
1. पदशवके िे नाव –SPARC ( Social Program on Addiction in Rural
Community)
2. कालावधी –12 महीने पणू वय ळ
े
3. प्रवेि पात्रता :
- MSW / MA (Sociology),
- शकांवा इतर िाखेतील पदव्यत्तू र शिक्षण पणू य झालेले, व 2 वषे शकांवा अशधक पणू य वेळ
सामाशजक कामािा अनुभव,
- शकांवा BSW + 2 वषय कामािा अनभु व.
आिश्यर्
– ग्रामीण समाजातील व्यसन कमी करण्यािी प्रेरणा व त्यासाठी प्रत्यक्ष समाजात काम
करण्यािी तयारी.
- HSSC मध्ये अथवा पदवीमध्ये शकमान 45% गणु
4. प्रवेि क्षमता : 25 - प्रथम वषाांच्या अनभु वानांतर ही सख्ां या बदलशवता येईल. हा अभ्यासक्रम
महाराष्ट्रातील कोणत्याही शवद्यापीठातनू आवश्यक शिक्षणप्राप्त शवद्यार्थयाांसाठी खल
ु ा राहील. या
शवषयावर काम सुरू करू इशच्िणार्या स्वयांसेवी सांस्था, CSR, शियाांसाठी काम करणार्या
बितगट सघां टना, व्यसन-मक्त
ु ी कें द्र इत्यादीसाठी शवद्याथी स्पॉन्सर करण्यासाठी सोय राहील.
5. शिष्ट्यवृत्ती – Rs.10000/- दरमहा शिज कोसय पणू य झाल्यावर आशण प्रत्यक्ष सिय सोबत पूणय वेळ
काम सरू
ु के ल्यावर लागू होईल.
6. अभ्यासक्रम – पणू यवळ
े काम करता करता शिक्षण (80 टक्के वेळ प्रत्यक्ष कामातनू शिक्षण व 20
टक्के वेळ ज्ञान, कौिल्य शिक्षण)
7. माध्यम – मराठी
8. कोसय फी – रु.10,000/- वाशषयक
9. प्रवेि प्रशक्रया –शनवडीच्या शनकषानसु ार व प्रत्यक्ष मल
ु ाखत
10. रोज मागयदियनाखाली समदु ायात काम करण्यािी सांधी व जबाबदारी
11. मागयदियक : सिय व मशु क्तपथ मधील उच्ि शिक्षण प्राप्त व अनुभवी असे 10 वरीष्ठ काययकते.
पूिणतयारी : समाजकायय (MSW) व्यशतररक्त इतर शवद्यािाखाांमधनू शिक्षण घेतलेल्या शवद्याथाांना १ मशहन्यािे
पवू य शिक्षण (Bridge Course) आवश्यक असेल. हे पवू य शिक्षण गोंडवाना शवद्यापीठ व सिय /
मशु क्तपथ शमळून आयोशजत करतील.
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६. र्ायणक्रमाचा अभ्यासक्रम:
P. G. Diploma : SPARC – Syllabus
अ.क्र. िैक्षवर्र्
मुख्य र्ांटें ट
उवद्दष्ट्य
१. व्यसन म्हणजे व्याख्या, ओळख व
काय व ते कसे प्रकार,
व्याप्ती,
ओळखावे
दष्ट्ु पररणाम,
उपाय
योजना, ऑडीट प्रश्न

२.

३.

४.

समदु ायातील
सवेक्षणािे
उशिष्ट,
व्यसनािे प्रमाण प्रश्नावली किी भरावी,
कसे मोजावे
सव्हे कसा करावा,
सवेयरिे
प्रशिक्षण,
सपु रव्हीजन, डाटा िे
शनष्ट्कषय
व्यसनाबाबत
आरोग्य शिक्षण म्हणजे
आरोग्य शिक्षण काय, कसे द्यावे, काय
काय व कसे काळजी घ्यावी, उशिष्ट ,
द्यावे.
सदां ि
े कसे बनवावे,
Nudge पद्धतीिा वापर,
िाळा मोडूल, IEC
मटेररयलिा गावात इतर
गटासां ाठी वापर
व्यसन
गावात शमशटांग किी
शनयांत्रणासाठी
घ्यावी, ग्रामसभा म्हणजे
ग्रामीण
/ काय, किी घ्यावी,
आशदवासी
मशहला सांघटन, मशु क्तपथ
लोकाांिे सांघटन गाव सांघटन, सांघटना
करणे – ( ग्राम सशक्रय किी बनवावी

क्लास रूम प्रविक्षर्
पद्धती
लेक्िर, पीपीटी व ििाय,
के स स्टडी, शव्हडीओ
(AV),
साशहत्य,
Handouts, सबां शधत
शवषयािे वािन, पस्ु तक,
लेख
प्रश्नावली, सव्हे, शफल्ड
टेस्टीग, सपु रव्हीजन
प्रत्यक्ष करणे, डाटा
शवश्ले षणािे ररझल्ट्स
बघणे, अथय लावणे

प्रत्यक्ष र्ृतीतून विक्षर्

लेक्िर, पीपीटी व ििाय,
शव्हडीओ
(AV),
साशहत्य, Handouts,
सबां शधत
शवषयािे
वािन, पस्ु तक, लेख,
अनभु व कथन, रोल प्ले,
सराव सत्र

िाळाांमधे आरोग्य शिक्षण
(20), जनजागृती काययकमायत
भाग
घेण,े
गावात आरोग्य शिक्षण करणे
(20)

गाव शिबीर व शक्लशनक
कररता रुग्ण रे फर करणे (50)

वाशषयक सव्हे मध्ये सहभाग
घेणे व डाटा मीशटांग

लेक्िर, पीपीटी व ििाय, 20 गावात सांघटन मजबतू
शव्हडीओ
(AV), करणे, मशहला सांघटनाांिे
साशहत्य, Handouts, सहकायय घेणे
सांबशधत
शवषयािे
वािन, रोल प्ले, सराव
सत्र
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सभा, मशहला व
आशदवासी
सांघटना )

५.

६.

७.

दारू व तबां ाखू समाजात बदलासाठी
शवरुद्ध अशहसां क अशहसां क कृ ती म्हणजे
सामाशजक कृ ती काय ? किी करावी?
पद्धती काय आहे?
गावािा/िहरािा
सहभाग? पवू तय यारी,
काळजी काय घ्यावी?
फशलत?
प्रिासनािे
पोलीस, तहसीलदार,
सहकायय घेणे
शिक्षण शवभाग, आरोग्य
शवभाग,
आशदवासी
शवकास
शवभाग
प्रिासन,पांिायती राज व
नगर प्रिासन व्यवस्थे
सोबत समन्वय, सांयक्त
ु
कायय योजना तयार
करणे, अमां लबजावणी
करणे, पाठपरु ावा करून
घेण,े
अडिणी
सोडशवणे, आवश्यक
कायदे / शनयम याांिी
माशहती
मीशडया
व शमशडया
प्रकार?
बातम्या
समन्वय, बातमी तयार
करणे, प्रकाशित करणे,
दृश्य माध्यम, सोिल
शमशडया

लेक्िर, पीपीटी व ििाय, 10 गावात दारू- तबां ाखू
शव्हडीओ
(AV), शवरूध्द अशहसां क सामशजक
अनभु व कथन
कृ ती िी आखणी व प्रत्यक्ष
सहभाग

लेक्िर, पीपीटी व ििाय पोशलस, तहसीलदार, इतर
अनभु व कथन, रोल प्ले शवभाग सोबत काम, प्रशिक्षण
व पाठपरु ावा करणे, अडिणी
सोडशवणे

लेक्िर, पीपीटी व ििाय, काययक्रमाच्या
बातम्या
सांबशधत
शवषयािे शलशहणे, उपयक्त
ु फोटो /
वािन, रोल प्ले, सराव शव्हशडओ सोिल शमशडयािा
वापर
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८.

व्यसन उपिार

९.

आपल्या कामािे
शनयोजन,
व्यवस्थापन व
मॉशनटररांग

१०.

व्यसन
उपिार,
गावपातळीवर शक्लशनक,
तालक
शक्लशनक
ु ा
आयोजन,
रुग्णानां ा
समपु देिन व पाठपरु ावा
कसा करावा

ध्येय, उशदष्ट, आठवडी,
माशसक शनयोजन कसे
तयार करावे, Daily
reporting through
digital
platform
(APP) माशसक व
वाशषयक
अहवाल
सादरीकरण
व्यसन
मक्त
ु ी उशदष्ट बनवणे, कृ तीिे व
काययक्रम
पररणामािे मोजमाप
मल्ू याांकन
व करणे. मल्ू याांकन पररणाम
(सांख्यात्मक
मोजमाप.
गणु ात्मक)

लेक्िर, पीपीटी व ििाय,
शव्हडीओ
(AV),
साशहत्य, Handouts,
सबां शधत
शवषयािे
वािन, रोल प्ले, सराव
सत्र

रुग्णाांना उपिारासाठी प्रेररत
करणे, तालक
ु ा शक्लशनक
आयोजनात सहभाग, व्यसन
उपिार शिबीर 10 गावात
आयोजीत करणे,150 के स
शहस्टरी व समपु देिन करणे.
100 रुग्ण पाठपरु ावा
लेक्िर, पीपीटी व ििाय, वषयभर आठवडी शनयोजन,
शव्हडीओ
(AV), माशसक शनयोजन, डेशल
साशहत्य, Handouts, शनयोजन व ररपोटय करणे
सांबशधत
शवषयािे
वािन, रोल प्ले, सराव
सत्र

लेक्िर, पीपीटी व ििाय,
शव्हडीओ
(AV),
साशहत्य, Handouts,
सांबशधत
शवषयािे
वािन, रोल प्ले, सराव
सत्र

दर मशहन्याला MIS,
Collect App मध्ये रोज
के लेल्या कामािी नोंद करणे,
आपल्या
तालक्ु यातील
काययक्रमािे मोजमाप व
मल्ू याांकन करणे, त्यावर
अहवाल शलशहणे

७. पदविर्ा विक्षर्ात क्षमता विर्ास
SPARC या एक वषायच्या पदव्यत्तु र पदशवका अभ्यासक्रम हा पणू तय : नयी ताशलम यावर आधाररत असेल. या
कोसयिा भर हा प्रत्यक्ष कामातनू शिक्षण यावर असेल. यामध्ये पढु ील कौिल्ये शवकशसत होतील.
१. व्यसन म्हणजे काय व ते कसे ओळखावे ?
२. समदु ायातील व्यसनािे प्रमाण कसे मोजावे ?
३. व्यसनाबाबत आरोग्य – शिक्षण काय व कसे द्यावे.? (िाळा/कॉलेज करीता, गावासाठी,
वैयशक्तक व्यक्तींकररता)
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४. व्यसन शनयत्रां णासाठी ग्रामीण/ आशदवासी लोकाि
ां े सघां टन कसे करावे ? - ग्राम सभा, मशहला व
आशदवासी सांघटना
५. दारू व तांबाखू शवरुद्ध अशहसां क सामाशजक कृ ती किी आयोशजत करावी?
६. प्रिासनािे सहकायय कसे घ्यावे? – कायदे, पोलीस, तहसीलदार, शिक्षण शवभाग,आरोग्य
शवभाग, आशदवासी शवकास शवभाग
७. मीशडया व बातम्या
८. व्यसन उपिार कसा करावा ? - गावपातळीवर शक्लशनक , तालक
ु ा शक्लशनक व रुग्णाांना
समपु देिन व पाठपरु ावा
९. आपल्या कामािे शनयोजन, व्यवस्थापन व मॉशनटररांग कसे करावे?
१०. काययक्रमािे मल्ू याक
ां न व पररणामािे मोजमाप कसे करावे?
८. मूल्याांर्न
• प्रवेि घेतलेल्या काही शवद्यार्थयाांना ( सोिल वकय पदवी नसलेले शवद्याथी) एक मशहन्यािा प्री-कोसय
(शिज कोसय) पात्र असणे आवश्यक आहे, त्यानतां रि त्यानां ा 12 मशहन्यासां ाठी SEARCH सोबत पणू य
वेळ residency शदली जाईल.
• शवद्यार्थयाांिे दर 3 मशहन्याांनी मल्ू याांकन के ले जाईल. अिा मल्ू यमापनात अयिस्वी झाल्यास, त्या
शवद्यार्थयायला काययक्रमातनू काढून टाकले जाईल.
• हे सवय मल्ू याांकन सिय/मशु क्तपथ द्वारे के ले जातील.
• प्रवेि घेतलेल्या शवद्यार्थयाांच्या कामशगरीिे मल्ू यमापन खालीलप्रमाणे के ले जाईल.
1) शिज कोसय
2) माशसक मल्ू याांकन 50 X 12 = 600 Marks
3) अभ्यास शनबांध/ टमय पेपर = 100 Marks
4) बाय परीक्षक viva = 50 Marks
( कमीत कमी 50% पाशसांग आवश्यक )
प्रवेि अजय Rs.100/- भरून www.unigug.ac.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
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