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भ क्क्लद्माऩीठ नाशळक. 

  

गेल्मा काशी लऴाात वलळऴे गयजा अवणाऱ्मा फारकाुंची वुंख्मा लाढत आशे. त्माच 

फयोफय मा भ राुंना ळाऱेत शळकण्मावाठी ऩाठलण्माचे प्रभाणशी लाढत आशे. 

त्माभ ऱे मा भ राुंना शळकलण्मावाठी तळा प्रकायच्मा प्रशळक्षषत शळषकाुंची, वलळऴे 

शळषण अभ्मावक्रभाची गयज बावत.े वलळऴे गयजा अवणाऱ्मा फारकाुंना आणण 

व्मक्तीुंना वलद्मभान ऩुंतप्रधान श्री. नयेंद्र भोदी माुंनी ‘अऩुंग’ शा ळब्द प्रमोग न 

कयता ददव्माुंग शा ळब्द प्रमोग केरा आशे. अळा ददव्माुंग फारकाुंच्मा गयजा 

रषात घेऊन त्माुंना वाभान्म भ राुंच्मा ळाऱेत वाभान्म वलद्मार्थमाांवायखे 

ळैषणणक व वलधा उऩरब्ध करून देणे, इतय वलद्माथाांवायखे ननमशभत ळाऱेत 

शजय याशणे, इतय भ राुंवायखे ळाऱेत फवून शळकण्माची वुंधी उऩरब्ध करून देणे. 
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त्मावोफतच त्माुंच्मा ळायीरयक, भानशवक ल बालननक वलकाव कयण्माची वुंधी देणे 

म्शणजेच वभालेशळत शळषण शोम. अळा ददव्माुंग फारकाुंना वाभान्म शळषणात 

वाभालून घेण्मावाठी वलवलध आमोग, कामदे मोजना, धोयण, ननमभ तमाय करून 

त्माुंची अुंभरफजालणी केरी. मात ळावनाची बूशभका काम शोती. तवेच 

वभालेशळत शळषणावाठी ळावनाने केरेरे प्रमत्न माुंचाशी आढाला घेणे गयजेचे 

ठयते. 

वभालेशळत शळषणावाठी ळावनाने केरेरे प्रमत्न :- 

१८८७ वलळऴे गयजा अवणाऱ्मा फारकाुंच्मा शळषणाची व रुलात :- 

बायताभध्मे इ. व. १८८७ भध्मे अभतृवय मेथे अुंधाुंची ऩदशरी ळाऱा ‘ळाऩा 

भेभोरयमर ब्राईड स्त्कूर व रु झारी ल  त्मानुंतय वलळऴे गयजा अवणाऱ्मा भ राुंना 

शळक्षषत कयण्माचे प्रमत्न स्त्लातुंत्र्मानुंतय शळषण भुंरारमाने केरे. ल त्माुंच्मा 

शळषणावाठी एक वलळऴे ऩथक स्त्थाऩन केरे.  

१९५२ भ दशरमाय आमोग :- 

भ दशरमाय आमोगाने वला प्रकायच्मा अऩुंगाना अऩुंगत्लननशाम वलळऴे ळाऱाुंभधून 

शळषण ददरे जाले. अळी शळपायव ळावनाव केरी. ल त्मान वाय अळा ददव्माुंग 

फारकाुंना त्माुंच्मा अऩुंगाच्मा प्रकायान वाय वलळऴे ळाऱेतून शळषण ददरे जाऊ 

रागरे. 

 

 

१९६४ – ६६  कोठायी आमोग :- 
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बायतीम शळषण आमोगान वाय वला वलकराुंग वलद्मार्थमाांना वाभान्म ळाऱेत 

दाखर करून घ्माले. ल तीव्र अऩुंगत्ल अवरेरेमा वलद्माथाांवाठी क्जल्शास्त्तयाुंलय 

वलळऴे ळाऱा अवाव्मात. अळा ददव्माुंग वलद्माथाांना शळकवलण्मावाठी प्रशळक्षषत 

शळषकाुंची व वलधा अवाली. त्माच फयोफय स्त्लमुंवेली वुंस्त्थाुंनी अळा ददव्माुंग 

फारकाुंच्मा शळषणावाठी वलळऴे प्रमत्न कयाले मावाठी ळावनाने अळा स्त्लमुंवेली 

वुंस्त्थाुंना प्रोत्वाशीत करून त्माुंच्मावाठी वलवलध मोजना याफलाव्मात. 

आुंतययाष्ट्रीम कॉव्शेनुंट १९६६ :- 

आर्थाक, वाभाक्जक ल वाुंस्त्कृनतक अर्धकायावलऴमीचा आुंतययाष्ट्रीम कॉव्शेनुंट 

करन (१) जगातल्मा वला रोकाुंना आर्थाक, वाभाक्जक ल वाुंस्त्कृनतक वलकाव 

करून घेण्माचे स्त्लातुंत्र्म आशे. कोणत्माशी ऩयीक्स्त्थतीत ककनाराशी जगण्माच्मा 

वाधनाऩावून लुंर्चत कयण्मात मेऊ नमे. 

भानली शक्क ल अऩुंग व्मक्ती अर्धकाय १९७० :- 

जागनतक स्त्तयालय१९७० रा भानली शक्काुंची वुंकल्ऩना भान्म झारी. तय बायतात 

१९७४ भध्मे कें द्रीम कल्माण भुंरारमाने ‘अऩुंग भ राुंच्मा एकाक्त्भक शळषण 

मोजना’ घोवऴत केरी ल वलळऴे गयजा अवणाऱ्मा भ राुंच्मा वभालेशळत, एकाक्त्भक 

शळषणाव खऱ्मा अथााने व रुलात झारी.  

वन १९८२ :- 

वन १९८२ भध्मे एकाक्त्भक शळषण उऩाममोजनाुंचे शस्त्ताुंतयण शळषण 

वलबागाकड ेझारे. ल वाभान्म ळाऱाुंभध्मे ददव्माुंग भ राुंना शळकण्माची वुंधी 

उऩरब्ध झारी.  
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वन १९८७ :- 

ददव्माुंगावाठी एकाक्त्भक शळषण प्रकल्ऩ :- मा प्रकल्ऩाद्लाये १८ याज्मातीर २४२ 

क्जह्मात वाभान्म ळाऱाुंभध्मे वलळऴे गयजा अवणाऱ्मा भ राुंची ऩटनोंदणी झारी. 

याष्ट्रीम ळैषणणक धोयण १९८६ :- 

याष्ट्रीम ळैषणणक धोयणभध्मे ददव्माुंगाुंना शळषणाफयोफयच वभाजात वभान 

लागणूक शभऱारी ऩादशजे. मालय वयकायने रष कें दद्रत केरे. ळायीरयक ल 

भानशवक दृष्ट््मा ददव्माुंग अवणाऱ्माुंना वभाजातीर एक घटक भानून त्माुंना 

वाभान्म नागयीकाुंवायखे लागवलरे ऩादशजे. मा याष्ट्रीम ळैषणणक धोयणान वाय 

ददव्माुंग फारकाुंना देखीर वाभान्म भ राुंवायखेच वभान शळषण शभऱेर.तवेच 

भोठ्मा प्रभाणात ददव्माुंगत्ल अवणाऱ्मा भ राुंना क्जल्शा भ ख्मारमाच्मा दठकाणी 

लवनतगशृाची वोम केरी जाईर. ल त्माच फयोफय वलळऴे ळाऱाुंची देखीर तयतूद 

केरी जाईर. मा याष्ट्रीम ळैषणणक धोयणान वाय ददव्माुंग फारक आर्थाक दृष्ट््मा 

वफर शोण्माकरयता व्मलवाम शळषण प्रशळषण ददरे जाईर. तवेच ददव्माुंग 

वलद्माथाांच्मा वभस्त्माुंचे ननयाकयण कयण्मावाठी शळषकाुंना वलळऴेत: प्राथशभक 

स्त्तयालयीर शळषकाुंना प्रशळषकाुंना ददरे जाईर. त्माभ ऱे वलळऴे गयजा अवणाऱ्मा 

फारकाुंना शळषण घेण्माव प्रोत्वाशन शभऱेर. 

कृती मोजना १९९२ :- 

 १९८६ च्मा याष्ट्रीम ळैषणणकधोयणान वाय कृती मोजना तमाय कयण्मात आरी. 

त्मात वाभान्म ळाऱेत मेऊ न ळकणाऱ्मा ददव्माुंग भ राुंना वाभान्म ळाऱेत 

शळषण ददरे ऩादशजे. त्मारा वलळऴे ळाऱेत देऊ नमे शे तत्ल स्त्लीकायण्मात आरे. 
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ल त्मावाठी प्रळावकीम अर्धकायी ल वाभान्म शळषकाुंवाठी प्रशळषण कामाक्रभ 

तमाय करून त्मावुंफुंधी भागादळान ददरे गेरे. त्माच फयोफय वलळऴे शळषक ल इतय 

ऩ नलावन व्मामवाम माुंच्मा प्रशळषणाचे प्रभाणीकयण ल ग णलत्ता ननक्चचतीवाठी, 

अभ्मावक्रभाच्मा भूल्मभाऩनावाठी वुंवलधाननक मुंरणा स्त्थाऩन कयण्मावाठी १९९२ 

भध्मे बायतीम वुंवदेत बायतीम ऩ नलावन ऩरयऴद अर्धननमशभत ऩारयत केरा 

गेरा. ल त्मात वन२००० मा लऴी व धायणा कयण्मात आरी. त्मान वाय वाभान्म 

ळाऱाुंभधीर वलळऴे गयजा अवणाऱ्मा भ राुंवाठी ऩूयक वेला देऊ ळकतीर अळ 

वलळऴे शळषकाुंना तवेच वाधन शळषाुंकाना प्रशळषण देण्माची जफाफदायी बायतीम 

ऩरयऴदेकड ेवोऩवलण्मात आरी आशे. 

प्रा. याभ भेघे शळषण आमोग १९९२ :-  

याष्ट्रीम कृती कामाक्रभ आयाखडा, १९९२ च्मा अुंभरफजालणीच्मा अन ऴुंगाने 

भशायाष्ट्रात प्रा.याभ भेघे माुंच्मा अध्मषतेखारी प्राथशभक शळषण आमोग स्त्थाऩन 

कयण्मात आरा. त्मात ददव्माुंग वलद्मार्थमाांच्मा शळषणाची वुंऩूणा जफाफदायी 

ळावनाकड ेयाशीर. स्त्लमुंवेली वुंस्त्थाुंना वलळऴे ळाऱा उघडण्मावाठी उते्तजन ल लाल 

शभऱाला. तवेच त्माुंना अन दानशी देण्मात माले. वलाप्रकायच्मा वलळऴे गयजा 

अवणाऱ्मा फारकाुंना प्राथशभक शळषणाची वुंधी प्राप्त करून द्माली. याज्मातीर 

वला वलळऴे ळाऱाुंची ल प्रशळषण वुंस्त्थाुंची मादी वलावाभान्म ळाऱाुंभध्मे उऩरब्ध 

करून द्माली. त्माच फयोफय ददव्माुंग फारकाुंच्मा शळषणावाठी शळषकाुंना 

वेलाुंतगात प्रशळषणाची व वलधा देण्मात माली.ददव्माुंगाुंना वाभान्म शळषणातीर 

वलऴमाुंऐलजी उऩजीवलकेवाठी भदतीचे शळषण देण्मात माले. 
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ददव्माुंग व्मक्ती वभान वुंधी शक्क १९९५ :-  

ददव्माुंग अवणाऱ्मा प्रत्मेक फारकारा ते १८ लऴााचे शोईऩमात भोपत शळषणावाठी 

प्रलेळ शभऱेर. ददव्माुंग फारकाुंना वाभान्म ळाऱाुंभधीर वलद्मार्थमााभध्मे वाभालून 

घेण्माव प्रोत्वाशन शभऱेर. वलळऴे शळषणाची गयज अवणाऱ्मा वयकायी ल खाजगी 

षेरात वलळऴे ळाऱा उबायण्माव प्रोत्वाशन देणे. ल त्मा ळाऱा देळातीर कोणत्माशी 

बगत याशणाऱ्मा ददलुंग फारकाुंना प्रलेळावाठी ख ल्मा अवणे. 

याष्ट्रीम न्माव अर्धननमभ १९९९ :-  

शा अर्धननमभ अऩुंगतेच्मा अगदी टोकाच्मा अलस्त्थेत आशे अळा व्मक्तीचे 

वुंयषण आणण त्माुंच्मा शक्काुंचे  वुंयषण कयण्माच्मा वुंफुंधातीर आशे. याष्ट्रीम 

न्माव अर्धननमभ १९९९ चा वलळऴे गयजा अवणाऱ्मा भ राुंच्मा शळषणाळी थेट 

वुंफुंध नवरा तयी अडथऱा भ क्त लातालयण ननभााण करून ददव्माुंग व्मक्तीभधीर 

कामाात्भक कौळल्मे वलकशवत करून आणण भदत कयण्माव तमाय शोतीर अळा 

गटाुंना चारना देऊन जे ददव्माुंगाव्शा वशबागारा आणण ज्माभ ऱे लातालयण 

ननभााण कयण्माव उते्तजन शभऱेर अवे कामाक्रभ व रु कयण्माव शातबाय रालणे. 

याष्ट्रीम अभ्मावक्रभ रूऩयेऴा २००० :- 

याष्ट्रीम अभ्मावक्रभ रूऩयेऴा २००० मा अर्धननमाभा भध्मे ददव्माुंग फारकाुंच्मा 

गयजाुंवलऴमी वेलाुंतगात प्रशळषण कामाक्रभाभध्मे शळषकाुंभध्मे वुंलेदनळीरता 

ननभााण कयणे.  ददव्माुंग फारकाुंना उऩम क्त शोईर अळा तऱ्शेने लगााची अुंतगात 

यचना कयणे. माुंच्मावाठी ऩूयक अध्ममन वादशत्म ननभााण कयणे. प्राप्त 
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भादशतीच्मा आधायेच त्माुंचे भूल्मभाऩन कयणे ल भूल्मभाऩनावाठी वलळऴे तुंर ल 

ऩद्धतीुं वलकशवत करून त्माुंचा अलरुंफ कयणे.  

भशायाष्ट्र याज्म अऩुंग कल्माण कृती आयाखडा २००१ :-  

मा अर्धननमभान वाय अऩुंग व्मक्ती शा ळब्दप्रमोग कृती कामाक्रभ आयाखड्मात 

टाऱण्मात आरा अवून वलळऴे गयजा अवणाऱ्मा व्मक्ती अवा दृष्ट्टीकोन ठेलण्मात 

आरा.वलळऴे गयजा अवणाऱ्मा फारकाुंना वभान शळषणाची वुंधी त्माचफयोफय 

वाभान्म ळाऱेत प्रलेळ. तीव्र अनततीव्र अऩुंगत्ल अवरेल्मा फारकाुंवाठी वलळऴे 

ळाऱा. इ. चा मा कृनतकामाक्रभात वभालेळ कयण्मात आरा. वाभान्म ळाऱेत 

वलळऴे गयजा अवणाऱ्मा वलद्माथाांना प्रलेळ ददल्माने वभालेशळत शळषणाभध्मे 

‘वभालेशळत ळाऱा’ शी वुंकल्ऩना उदमाव आरी.ल मा ळाऱेत अध्माऩना ऩेषा 

अध्मनारा जास्त्त भशत्ल ददरे जात.े 

अकयाली ऩुंचलावऴाक मोजना (२००७-२०१२) :- 

मोजनेच्मा भव दाऩराचे ळीऴाक ‘लेगलान आणण वलावभालेळक वलकाव’ अवे आशे. 

त्मान वाय ळारेम स्त्तयालय वलावभालेळकता ननभााण कयण्मावाठी ळावनाने वलवलध 

मोजनाुंची अुंभरफजालणी केरेकी ददवून मेते. म्शणून ळारेम स्त्तयालयीर 

वभलेळानावाठी ’वभालेशळत शळषण’ शी वुंकल्ऩना ऩ ढे आरी. 

बायतीम ऩ नलााव ऩरयऴद २०१६ :-  

 वभालेशळत ळाऱाुंभध्मे ददव्माुंग फारकाुंचच्मा / व्मक्तीच्मा वळक्तीकयणावाठी, 

तवेच त्माुंना शळकलीण्मावाठी, त्माुंच्माळी फोरण्मावाठी खाव प्रकायच प्रशळषण 

घेतरेल्मा प्रशळक्षषत व्मक्तीची नेभणूक केरी जाईर. वलवलध तुंरसानाचा लाऩय 
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करून जास्त्तीत जास्त्त व्मालवानमक शळषण ददरे जाईर. त्माभ ऱे ददव्माुंग 

फारकाुंना आऩरा आर्थाक वलकाव वाधता मेईर. 

बायतीम वुंवलधानाने देळातीर प्रत्मेक नागरयकारा वभान अर्धकाय ददरे आशेत. 

त्मान वायच शळषण घेणे शा प्रत्मेक फारकाचा अर्धकाय आशे. भग तो फारक 

वाभान्म अवो की ददव्माुंग त्मारा आऩरा अर्धकाय शभऱाराच ऩादशजे. ल त्मातून 

आऩरा स्त्ल वलकाव ल त्माच फयोफय वभाजाचा वलकाव घडलून आणरा ऩादशजे. 

ददव्माुंग फारकाुंच्मा शळषणावाठी ळावनाने वलवलध कामदे, ननमभ, धोयणे याफलून 

ददव्माुंग फारकाुंना / व्मक्तीुंना वभाजाचा एक घटक म्शणून भानाचे स्त्थान 

शभऱलून ददरे आशे.ल वभालेशळत शळषणाव प्रोत्वाशन ल उते्तजन ददरे आशे. 
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