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१. प्रस्तावना: (Introduction): 

वववष्टच्छाा्ााा्  अध्ययनात  प्राक  आदौ ज्ञातव्य्वस्त सा्ान्य्छाा्ााः के भवन्तीवत। ववद्यालय ेस्ाजस्थ तथा च वभन्नवभन्नपरिवािात   बालााः आग्छावन्त, 

तेषाां वभन्नत्वे सवत सा्ान्यत्व्  इत्यु् यते। वस्तुतो वि केचन षािीरिकां , षैविकां  तथा च सा्ावजकरुपेा अन्येभ्याः बालकेभ्याः वभन्नााः भववन्त। सैव सा्ान्यबालकाःभववत 

यस्य षािीरिक्ानवसकस्वास््यां सम्यक  भववत। तेन सा्ान्यकायेष ुकाविन्यां नानभुववत। तेषाां बुद ध्यपुलव्धाः सा्ान्यताः ९० ताः ११० प्रवतषतां भववत। सा्ान्य्छाा्ााा्  

अवधग्ोपलव्धाः किाया्  अवधकतया स्ानां भववत। 
 वववष्टचवषिा वषिाषास्त्रस्य तदेवषास्त्रां भववत य् वववष्टचबालकानाां कृते षैविकवाताविाां वन्ीयते। य् यथोवचतवषिाप्रदानेन स्ाजस्य ्खु्यधािाया्  आनेतुां 

प्रयत्नां वियते। वववष्टच्छाा्ााः ते भववन्त ये षािीरिक-बौविक-सांवेगात््क- षैविकबुद ध्या ववकासदृ्टच या च ववचवलतााः भववन्त। एवां च किास ुलाभावन्वतााः  न भववन्त। 

तथा च ववद्यालये ववषेषरुपेा वषिा्  आवश्यकां  भववत। िुषैक्िोदयानसुािां- सांवेगात््क-षािीरिक-बौविक-सा्ावजक-दृ्टच या वववष्टचबालकााः ववचवलतााः भववन्त तथा 

किाकाययि्े साधािातया लाभावन्ततााः न भववन्त।  

 अ् अवधग्ोपल्धौ ववववधवषिाववधीनाां  कौषलानाां  वषिाावधग्सा्ग्रीााां च प्रयोगाः वियते। एतेष ु वषिाावधग्सा्ग्रीााां योगदानां ्ित्वपांू वतयते। 

यतो वि वषिाावधग्सा्ग्रीााां सांख्यााः  बह्वव्याः भववन्त त् दृश्यश्रव्यसा्ग्रीााां प्रयोगेा अवधग्ोपलव्धाः वधयते। लााँयड  ए्  डन््िोदयानसुािां वववष्टचबालकस्य वषिााथं 

वनम्नोक्तवबन्दनूा्पुरि गुरुत्व्ािोवपत् । ते तावत -१.वववष्टचरुपेा प्रवषवितवषिाववद  

२.वववष्टचपाि यसा्ग्री, ३.वववष्टचवियावववधाः, ४.वववष्टचानदुेषनसा्ग्री 

 ववद्यालयाः स्ाजस्य लघरुुपां भववत। कस्यावप देषस्य भववष्यां कक्ष्यास ुएव वन्ायाां भववत। त् स्ाजात  वववष्टचसा्ान्याश्च बालकााः अध्ययनाथं स्ाग्छावन्त। 

ववषेषताः ववद्यालये ववश्वववद्यालये वा प्रदीय्ानवषिाया्ेव व्यववस्थतप्रवियााः भवन्तीवत। अध्यापकाः  सम्पाूयकिा्ध्यापयवत। किायाां सवे बालााः न स्ानााः ये बालााः 

सा्ान्यस्तिात  वभन्नााः भववन्त तेऽसाधािाबालकााः क्यन्ते। प्रवतभावन्ताः, ्न्द्तयाः, ्रू्ायश्चावप भववन्त। अ्िकोषाः कथयवत- 

सांवक्षप्तसारः ्नोवैज्ञावनकवसिान्तात  अवधग्ोपलाव्धां दृ्टच वा अवधक्छाा्ााः सा्ान्य्छाा्रुपेा परिगण्यते। यवद छाा्ाााां सांख्यााः १०० भववन्त तविय 

अवधग्ोपल्धौ सा्ान्य्छाा्ेभ्याः पषृ्ठताः प्रायाः १० ववद्यावथनाः, तथा १०  ववद्यावथयनाः अवधग्ोपल्धौ उ्चस्तिे भववन्त। अताः २०ववद्यावथनाः वववष्टचबालानाां 

श्रेण्या्  आग्छावन्त। अ् A.षैविकरुपेा वववष्टच्छाा्ााः- १. षैविकतीव्राः बालकााः २. षैविक्न्दगवताः ३. अवधग्ाि्ाः ४. सजृनात््काः, B. षािीरिकरुपेा 

वववष्टच्छाा्ााः- १. दृव्टचववकलाङ गा, २. वावववकलाङ गााः, ३. श्रवादवूयलाः ४. गत्यात््कां   च C.स्ाजीकरुपेा वववष्टच्छाा्ााः - १. कुस्ायोवजता, २. 

स्स्यात््क् , ३. बालापिावधाः ४. ववचवलतबालकााः, ५. ्ादकाग्रस्ताः, ६. सांवेगात््करुपेा वववष्टचा्छाा्ााः च। अ् अवधग्ोपल्धौ 

ववववधवषिाववधीनाां  कौषलानाां  वषिाावधग्सा्ग्रीााां च प्रयोगाः वियते। एतेष ु वषिाावधग्सा्ग्रीााां योगदानां ्ित्वपांू वतयते। यतो वि 

वषिाावधग्सा्ग्रीााां सांख्यााः  बह्वव्याः भववन्त त् दृश्यश्रव्यसा्ग्रीााां प्रयोगेा अवधग्ोपलव्धाः वधयते।वववष्टच्छाा्ाााां कृते दृश्यश्रव्यसाधनानाां सािाय्येन 

पाियेत । यताः एतैाः साधनैाः ववषयस्य  ज्ञानां वस्थिां सिलञ्च भववत। षािीरिकरुपेा अि्बालेभ्याः वषिाावधग्सा्ग्री सा्ान्यताः वभन्नां प्रकािकां  भववत। यथा - 

दृव्टचिीनबालानाां कृते बे्रलवलवपाः  बवधिबालेभ्याः साइन   वलवपाः च व्यववियते। अवप च अि्बालानाां कृते आवश्यकतानसुािां सम्यक  यन््ाााां (वैषार्ी, बे्रल, 

स्लेट ) व्यवस्था किाीया। सजृनात््कबालेभ्याः अवधग्ोपलव्धस्तिवधयनाथं चाट य, 3वड प्रवत्ान्  इत्यावदवन्ायाे प्रोत्सािाय्यां दातव्य् । अनेन सजृनषके्ताः ववकासाः 

भववष्यवत।वषिासा्ग्रीााां सािाय्येन वववष्टच्छाा्ाााां (अवधग्े अि्ाः, ्न्द्ावत्छाा्ााः) ववववधकौषलानाां ववकासाः किाीयाः।वववष्टच्छाा्ाााां 

वववष्टचाववोधाय दृश्याः, श्रव्याः, दृश्यश्रव्योवषिासा्ग्री ्ाध्य्ेन पािन् । कक्ष्यानगुुाां वयाः अनगुुाां परिवस्थत्यानगुुाां रु्यनगुुाां आवश्यकतानगुुाां च 

अवधग्ोपल्धौ वषिाावधग्सा्ग्रीााां (T.L.M) वववष्टच्छाा्ाााां कृते ्िवत योगदानां वतयते। 
 

कुवञ्चका ष्दाः  वषिाावधग्सा्ग्रीााां: T.L.M – Teaching Learning Material , वववष्टच्छाा्ाः(Exceptional Students)  
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“अन्धेऽप्यनेड्कूाः स्यात  टङ कौ दपायऽश््दािाौ। 

अवावच ्कूोऽथ ्नोजबसाः वपतसृांवनभाः। 

जडोऽज्ञ एव्कूस्तु वकु्तां  श्रोतु्वषविते।।” (अ्िकोषाः) 

 एते छाा्ााः किायाां सा्ान्य्छाा्ेा सदृषाः स्ायोजनां कतुं न षवनवुवन्त। अनेन कािाेन अध्यापकााः वचवन्ततााः भववन्त। यतो वि- 

“ववतिवत गरुुाः प्राजे्ञ ववद्याां यथैव तथा जडे 

न तु र्लु तयोज्ञायने षवक्तां  किोत्यपिवन्त वा। 

भववत वि पनुभूययान  भेदाः फलां प्रवत तद्यथा 

प्रभववत षवुचववयवग्राि े्वानय ्दृादयाः।।” (उत्तििा्चरित् -२/४) 

 काः प्राज्ञाः तथा काः जडाः प्रभवृतवव्ेषाात  पिां तेषा्  अनगुुा्  उपकिाानाां प्रयोगां  ववधेय् । वस्तुताः अस््ाकां  षास्त्रां कथयवत अयोग्याः परुुषाः कोऽवप नावस्त। 

तेषाां कोऽवप ववषेषाः गुााः अवस्त एव। अताः  उ्यते- 

“अ्न्््ििां  नावस्त नावस्त ्लू्नोषध्  । 

अयोग्याः परुुषो नावस्त योजकस्त्रसदुलूयभाः।।” 

अस््ाकां  प्राचीनपिम्पिायाां गुरुकुलेष ु वववष्टच्छाा्ााा्वप वषिाव्यवस्था आसीत । सांस्कृतवाङ ग्ये केचन वववष्टच(Exceptional) पा्ाााां ना्ावन तावत  

अष्राविाः,षकुवनाः,धतृिाष्राः इत्यादयाः वतयन्ते। िा्ायाे अ्टचाविस्य कथा दृश्यते। तस्य अ्टचप्रकािकािेा ववकलाङ गाः यकु्ताः कायाः आसीत । तस्य गुरुाः सग अरुवााः तस््ै 

वषिाां जगाद। कालान्तिे साः अष्राविगीता इवत पसु्तक्वलर्त । ग्रन्थोऽयां आत््ा अदै्बतववषयकाः वतयते। अ्टचाविाः  वववष्टचवषिािे्े िावन्तवादस्य सचूना कृता वतयते। 

िावन्तवादाः ना् ववचािाााां परिवतयनेन स्दुू्भतववषयाः इवत। जनकस्य सभायाां अष्राविाः कोिलेन साकां  सम्भासनपवूयकां  वषिाजगवत िावन्तवादस्य सचूना कृता। अथायत  

रु्टचपि्पिाााां वनिसनपवूयकां  प्रवतबन्धीनाां कृते अवधकािाः प्रदत्ताः। त् तावत  अष्रावि्ाध्य्ेन वववष्टचछाा्ाााां कृते यजवुेदीय  षावन्ताः ्न््स्य (यजुाः-36/17) 

पङ वक्तस्थाने  िावन्त इवत ्न््स्य षङ र्नादां कृतां वतयते । 

“ द्यौाः िावन्ताः अन्तरििां िावन्ताः पवृथवी िावन्तिापाः िावन्तिोषधयाः िावन्ताः। 

वनस्पतयाः िावन्तववयश्वेदवेााः िावन्ताः व्रह्मिावन्ताः सव्व ंिावन्ताः िावन्तिेव िावन्ताः सा ्ा िावन्तिेवध।।” 

अथायत  स्वगयलोके याः िावन्ताः, आकाषे याः िावन्ताः, पवृथव्याां याः िावन्ताः,  जल ेयाः िावन्ताः ओषध ेवनस्पतौ याः िावन्ताः,  देवानाां तथा पिब्रहे्म याः िावन्ताः, सवयजगवत 

याःिावन्ताः ्यां भवत ु इवत। एव्ेव प्रवतबवन्धतावद – अि््छाा्ाााां अवधग्ोपल्धौ बिुवबधसा्ग्रीााां वववधनाां कोषलानाां सािाय्येन वषिािे् े परिवतयन्  आनवयतुां 

षवयते। 

 

२. विविष्टविक्षायाः के्षत्रावण (Area of Special Education ): 

 वववष्टच्छाा्ाााां श्रेाी प्रर्िबुवियकु्तबालकादिभ्य ्ानवसकरुपेा अि्बालकपययन्तां परिगण्यते। यदा ्नोववज्ञानस्य ववकासाः न जाताः आसीत  तदा सवेषाां 

बालानाां सा्ान्यबालााः इवत परिगायवन्त स््। याः सा्ान्यात  अवधकां  वभन्नाः भववत साः असा्ान्यबालरुपेा वनधायरिताः भववत स््।   

 बुवि्ापनां तथा साांवर्कीयववकासेन सा्ान्यबालेभ्याः वववष्टचबालानाां भेदाः  दृश्यते। ्नोवैज्ञावनकवसिान्तात  अवधग्ोपलाव्धां दृ्टच वा अवधक्छाा्ााः 

सा्ान्य्छाा्ारुपेा परिगण्यते। यवद छाा्ाााां सांख्यााः १०० भववन्त तविय अवधग्ोपल्धौ सा्ान्य्छाा्ेभ्याः पषृ्ठताः प्रायाः १० ववद्यावथनाः, तथा १०  ववद्यावथयनाः 

अवधग्ोपल्धौ उ्चस्तिे भववन्त। अताः २०ववद्यावथनाः वववष्टचबालानाां श्रेण्या्  आग्छावन्त।   

 ववश्वेऽवस््न  सवयबिृत  गातन््देषाः अस््ाकां  देषाः। अ् वषिायााः अवधकािाः ्ौवलकावधकािरुपेा स्वीकृत् । वषिायााः ववकासाथं सवयकािप्रयत्ानाः अवस्त। त् 

वषिािे्े बिुववधानसुन्धानावन भववन्त। अनसुन्धानेन नवीनानाां वववध-कौषल-उपकिाानाां ववकासाः जाय्ानावस्त। स्ुदायस्य परिवािस्य ववद्यालयस्य च वाताविाेन एतेषाां 

बालकानाां ववकासाः प्रभाववतो भववत। सा्ान्यताः किाकिे बिुववधााः छाा्ााः भववन्त। त् पनुाः वववष्टच्छाा्ाााां सांख्याऽवप बिुप्रकािााः भववन्त। २०१६ अवधसचूनानुसािेा 

केवन्ियसवयकािेा २१ प्रकािााः वववष्टचाबालााः इवत उद्घोवषता वतयते । पवूे एतेषाां सांख्या सप्तसांख्यकााः आसन ।  तेषाां कृते स्ावेवषतवषिायााः प्रावधानां दत्तां वतयते। अनेन 

प्रवतबवन्धतबालकाना्  उत्सािाः वधययेत  तथा च सा्ान्यबालकानाां ्नवस सेवाभावनायााः ववकासाः भवेत  इत्यासीत  सवयकािस्य ्खु्यां उद्देश्य् ।  तदथं ववद्यालय ेववषेषरुपेा 

वषिा्ावश्यकां   इवत वधया वववष्टचबालकानाां कृते ववषेषव्यवस्था कृता वतयते। 

३. विविष्टच्छात्राः (Exceptional students)- 

१.षैविकरुपेा वववष्टच्छाा्ााः- 1.  षैविकतीव्राः बालकााः 2. षैविक्न्दगवताः 3. अवधग्ाि्ाः 4. सजृनात््काः 

२. षािीरिकरुपेा वववष्टच्छाा्ााः- 1. दृव्टचववकलाङ गा, 2. वावववकलाङ गााः, 3. श्रवादवूयलाः 4. गत्यात््कां   च  
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३.स्ाजीकरुपेा वववष्टच्छाा्ााः - 1.कुस्ायोवजता, 2.स्स्यात््क् , 3.बालापिावधाः 4.ववचवलतबालकााः, 5.्ादकाग्रस्ताः, 6. सांवेगात््करुपेा वववष्टचा्छाा्ााः।  

 एतेषाां वषिाोपल्धौ काश्चन प्रवियााः भववन्त। य् ज्ञानस्य  अवधग्रिा-कौषल-्लू्य- ववश्वास-अभ्यास-वषिावववधष ुचचाय वियते। तथा वषिाप्रवषिाेष ु

उपकािाय भववत। एतेष ुवववष्टच्छाा्ााा्  अवधग्ोपल्धौ ववववधसा्ग्री प्रयजु्यते। 

 छाा्ेष ुअनेके षािीरिक-्ानसीक-वाताविागत-सा्ावजकगत-ववद्यालयगतदोषााः आग्छावन्त। यैाः कािाैाः ववद्यालयकाये उन्नवतां न प्राप्नवुवन्त। त् आगतानाां 

अवधग्ोपलव्धगतस्स्यानाां परििािाथं वववष्टच्छाा्ाां कृते वषिाावधग्सा्ग्रीााां योगदानां  स्यात । 

 

४. अविगमोपलवब्िः (Learning Achievement) 

 अवधग्ाः सा प्रविया अवस्त यया व्यवक्ताः वववभन्नाभ्यासानाां, ज्ञानस्य, अवभवतृ्तीनाां च अजयनां किोवत। या जीवनस्य आवश्यकतानाां पतूयये सा्ान्यरुपेा अवश्यकां  

भववत। येन अवधग्स्य प्रावप्ताः, ग्रिास्य योग्यता ज्ञानस्य  वसविाः वा प्राप्नवुवन्त, तदपुलोव्धाः इत्यु् यते। उपलव्धाः सफलतापवूं ववषेषरुपेा स्वचे्टचया कौषलाना्  अजयनां 

किोवत। 

 

५. विक्षणाविगमसामग्री: (Teaching Leaning Material)  

प्रत्येकाध्यापकाः प्रभावात््क्  अध्यापवयतु्  इ्छावत। त् केवलां छाा्ााा्ाग्रिाः ्ानवसकरुवचाः इत्यादीना्पुरि वनभयिां न कृत्वा येन उपकिासािाय्येन कक्ष्यायाां 

सांयोगां स्थापयवत तथा वषिावथयना सि साथयकरुपेा वियाप्रवतविया कतुं सािाय्यताां प्रददावत तदेव वषिाावधग्सा्ग्री। अवधग्िे्े सा्ग्रीााां सािाय्यां कथां भवतीवत ववषय े

ए्डगार ्डेल ्महोदयेन एका सािाी प्रदत्ता वतयते। यथा- १.अध्ययनेन १० प्रवतषतां ज्ञानां भववत।२.श्रवाेन २० प्रवतषतां ज्ञानां भववत। ३.दषयनेन ३० प्रवतषतां ज्ञानां भववत। 

४.दषयनश्रबााभ्या्  ५० प्रवतषतां ज्ञानां भववत। ५. आलोचना्ाध्य्ेन ७० प्रवतषतां ज्ञानां भववत। ६. कृत्वा ९० प्रवतषतां ज्ञानां भववत। 

कन्फुवसयास्िोदयाः कथयवत- I hear and I forget. I  see and I remember. I do and I understand. 

 

६. विक्षणाविगमसामग्रीणाां शे्रणीविभागाः  

(क).१. दृश्योपकिा्  - फलकां , वच ा्ं,लेर्वच ा्ं, ्ोडेल इत्यादयाः। 

     २.श्रव्योपकिा्  - िेवडओ, टेपिेकडाि , ध्ववनवधयकयन्््  इत्यादयाः। 

     ३.दृश्यश्रव्योपकिा्  - स्लाइड, वपÌल्वस्टप , प्रजेवटासय, सांगाकयन्््  इत्यादयाः। सांयोगां स्थापयवत तथा वषिावथयना सि साथयकरुपेा   

        वियाप्रवतविया कतुं सािाय्यताां प्रददावत तदेव वषिासा्ग्री। 

(र्).      १.प्रिेपीयसा्ग्री      (O.H.P, LCD Projector, Movies Etc). 

 २.अप्रिेपीयसा्ग्री (Chalkboard, Bulletin Board, Globes, Charts etc)) 

 ३.व्यके्ताः अनभुवाः (Field Trips, Exhibitions, Excursion etc)  

 

७. विविष्टच्छात्राणाां समस्या पररष्कारोपायाश्च: (Problem Of Special Students & It’s Remedy): 

१.वववष्टचबालेष ुअवधग्ाि््छाा्ााः अन्यत ा्ं भववन्त। एतेषाां बुविलव्धाः सा्ान्यताः ७०- ८५ भववत। एतेषा्  आदौ वचवकत्सकीयपिीिाां वियते। त् श्रवादोषयकु्तानाां 

दृव्टचदोषयकु्ताना]ञ्च छाा्ाााां कृते  उवचतसिाय्यकसा्ग्रीााां प्रयोगां कुयायत । 

२. किाया्  अध्यापकाः अवधकावधक्  उपकिाानाां प्रयोगां कुयायत । येन छाा्ाााां बुिौ ज्ञानां वस्थिां भववत। यतो वि ्न्द्वतबालाना्  अ्तूयवचन्तनां काविन्यां भववत। 

अताः  अध्ययनववषयाााां षनैाः षनैाःपािन् , अवप च  दृश्यश्रव्यसा्ग्रीयकु्तााः भवेयाुः। 

३. एतेष ुछाा्ेष ुतकय षके्ताः वचन्तनषके्तश्च अभावो दृश्यते। अताः तेषाां कृते ्तूयववषयसािाय्येन वषिाीय्  ,तथा च  िस्तवषल्पावद वषिायााः व्यवस्था किाीया।  

४. ्न्द्तीनाां छाा्ाााां स्वावभव्यावक्तषक्तीनाां ववकासाथं तेषाां रुवचाः वधयनाथं सांगीत-नतृ्य इत्यावद-अवधग्सा्वग्राा वषिा दातव्या। किास ुश्या्फलकस्य अवधकां  प्रयोगां 

कयायत  । यतो वि सिजलभ्यवषिासा्ग्री अवस्त।  

५.्ानवसकिोगग्रस्तबालकानाां कृते दृश्यश्रव्यसाधनानाां प्रदषयन ेअध्यपकाः दिो भवेत । यताःएतैाः साधनैाः ववषयस्य  ज्ञानां वस्थिां सिलञ्च भववत। 

६.वषिाावधग्सा्ग्री अध्यपनकाल ेछाा्ाााां ध्यान्  आकषयवत, रुवचां च वधययवत। अताः  वनधयनपरिवािस्य बालकेभ्याः वनाःषलु्कवषिा तथा वषिासा्ग्री प्रदातव्याः। 

७. एतादृषबालकेभ्याः सिलां रुवचकिां दृ्टच वा दृश्य-श्रव्यसा्वग्राा ्न्दां ्न्दां पाियेत । तथा एकस्य ववषयस्य पनुाः पनुाः पािनां  कुयायत । तेन पावितस्य ववषयस्य अवधग्ाः 

कालान्तिे जायते। 
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८. षािीरिकरुपेा अि्बालेभ्याः वषिाावधग्सा्ग्री सा्ान्यताः वभन्नां प्रकािकां  भववत। यथा - दृव्टचिीनबालानाां कृते बे्रलवलवपाः  बवधिबालेभ्याः साइन   वलवपाः च 

व्यववियते। अवप च अि्बालानाां कृते आवश्यकतानसुािां सम्यक  यन््ाााां (वैषार्ी, बे्रल, स्लेट ) व्यवस्था किाीया। 

९.प्रवतभावताां बालानाां वषिााथं पाि यसा्ग्री कविाां भवेत । यतो वि तेषाां अ्तूयवचन्तन्  अवधकां  भवतीवत। तदथय्  Online courses,  षैिवाकचलवच ा्ं इत्यदीनाां 

सा्ग्रीााां प्रयोगेा एतेषाां रुवचाः वधयते। 

१०.सजृनात््कबालेभ्याः अवधग्ोपलव्धस्तिवधयनाथं चाट य, 3वड प्रवत्ान्  इत्यावदवन्ायाे प्रोत्सािाय्यां दातव्य् । अनेन सजृनषके्ताः ववकासाः भववष्यवत।  

११.वषिाावधग्प्रविया्  आगताना्  स्स्यानाां काविन्य्वगम्य तत्परििािाः किाीयाः। रुवचवधयनाय सिस्वतीया्ा , िेवडओ काययि्ेष ुभागग्रिााय प्रोत्साा्  दातव्य् । 

१२.वषिासा्ग्रीााां सािाय्येन वववष्टच्छाा्ाााां (अवधग् ेअि्ाः, ्न्द्ावत्छाा्ााः) ववववधकौषलानाां ववकासाः किाीयाः। 

१३.वववष्टच्छाा्ाााां वववष्टचाववोधाय दृश्याः, श्रव्याः, दृश्यश्रव्योवषिासा्ग्री ्ाध्य्ेन पािन् । 

१४.वववष्टच्छाा्ााा्वधग्ोपलव्धववकासे स्तिानगुुाां , रु्यनगुुाां, सा््यायनुगुाां वषिासा्ग्यायाः योगदान् । 

१५.सा्ग्रीााां सािाय्येन वववष्टच्छाा्ाााां भाषाकौषलानाां (श्रवाां,भाषाां, पिनां लेर्नां)ववकासाः भववत। 

१६. वववष्टचावधग्ोपल्धौ (सांगीतां, भाषाां,)श्रव्योपकिाानाां योगदानां वतयते। येन स्प्टचां श्राुयुात । यतो वि  यवद स्प्टचां न श्राुोवत तविय स्प्टचां वकु्तां  न षवनयुात । 

१७.वववष्टच्छाा्ाााां ववाश््टचावधग्ोपल्धौ (नाटकां , अवभनयां च अभ्यासे)दृश्यश्रव्यसा्ग्रीााां योगदानां स्यात । 

 

८. उपसांहार: (Conclusion): 

वववष्टच्छाा्ाााां अवधग्ोपलव्धववकासे स्तिानगुुाां, रु्यानगुुाां, सा््यायनगुुाां वषिासा्ग्रीााां प्रयोगां किाीय् । सांस्कृतावद भाषासु सवन्धस्ासयकु्तपदानाां 

प्रयोगां न्यवूनकिाीयां तथा च व्याकिाावदवषिाे चाट य, ्ोडेल  इत्यावदप्रयोक्तव्य् । वषिाावधग्सा्ग्रीयकु्त- भ्र्ाषीलाध्यापकानाां वनयोजनां भवेत । वस्तुतो वि काऽवप एका 

वषिाावधग्सा्ग्री वववष्टचबालानाां कृते स्वयां सम्पूां नावस्त। त्  वषिाप्राप्तुां सवेषाां उपकिााां योगदानां वतयते। तद  कक्ष्यानगुुाां वयाः अनगुुाां परिवस्थत्यानुगुाां रु्यनगुुाां 

आवश्यकतानगुुाां च अवधग्ोपल्धौ वषिाावधग्सा्ग्रीााां (T.L.M) वववष्टच्छाा्ाााां कृते ्िवत योगदानां वतयते। 

 

उपयुक्तसन्दभभग्रन्थसचूी: (Bibliography):  

१. डा. ि्ाकान्ताः व्श्राः- “षैविवकप्रवववधाः”चौर्म्बा सिुभािती प्रकाषन, वािाासी। 

२ डा. फतेिाः.वसांिाः - “वषिा्नोववज्ञान् ”अवदत्यप्रकाषन् , जयपिु् । 

३. डा. जेम्स.एस. ्वूप्तयाः “दृश्य श्रव्य सम्पे्रषा औि प्कारिता”भाितीयभाषापीि, नइवदल्ली।  

४. जे. सी. अग्रवाल “षैविक तकनीकी प्रबन्ध एवां ्लू्याङ कन” ववनोद पसु्तक्वन्दि, आगिा। 

५. एस . एस . ्ावथि. “वषिा कला एवां षैविक तकनीकी ”    ववनोद पसु्तक्वन्दि, आगिा-२। 

६. डा.अलका. गुप्ता “वषिाषास्त्र आधाि सा्ग्री” षािदा पसु्तक भवन, इलािाबाद-२११००२ 

७. सवु्त कु्ाि बायवाल, योगेष पाण्डे,िांजीता चौधिी,षगुफ्ता र्ान “U.G.C NET /SET वषिाषास्त्र” Arihant. 

            8. Dr. Alla Appa Rao “Learning Disabilities”     Neelkamal publications Hyderabad. 

9. S.k., Mangal  Uma Mangal. “Essentials of Educational Technology” PHI Learning Private Limited , Delhi. 

  

 


