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ळाऱाफाह्य  फारकाांचे शळषण एक अभ्माव 
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2इांडडमन इांस्टीटमटू ऑप एजसकेळन जे.ऩी. नाईक ऩांथ कोथरूड, ऩसणे ३८ 

   

फारकाांचा भोपत ल वक्तीच्मा शळषणाचा अशधकाय अशधशनमभ २००९ च्मा प्रत्मेक 

फारकारा शळषणाचा अशधकाय प्राप्त झारा आशे. तयीशी आज अनेक भसरे ळाऱाफाह्य आशेत 

. वभाजाच्मा गयजा आषण वद्यषथथती मालय आधारयत वभालेळक शळषण अवणे गयजेचे 

आशे. वभाजातीर अनेक दसफबर घटक, लांशचत गटातीर वलळेऴतः अनाथ,फेघय,वांयषण 

नवरेरी ळाऱाफाह्य अवनू त्माांना शळषणाचा अशधकाय प्राप्त शोण्मावाठी वलब थतयालय 

प्रमत्न  आलश्मक आशे. ळाऱाफाह्य  फारके शी पक्त शळषण वलबागाऩसयती भमाबददत वभथमा 
नवनू  इतय वलबागाांळीशी वांफांशधत आशे. माभध्म े काभगाय, नगयवलकाव, ग्राभवलकाव, 

अल्ऩवांखमाांक ,भशवरू, वशकाय, आददलावी,वभाजकल्माण, गशृ,भदशरा ल फारकल्माण 

इत्मादी वलबागाांचे वशकामब ल वभन्लम  गयजेचा अवनू देळातीर वाभाषजक, 

आशथबकदृष्ट्मा भागाव गटातीर प्रत्मेकाचे प्राथशभक शळषण ऩणूब झार े तयच 

वलबवभालेळक शळषण शी वांकल्ऩना ऩणूब शोतेम अवे ददवेर. शनमशभत वलद्यार्थमाबप्रभाणे 

आऩल्मा ऩरयवयातीर प्रत्मेक ळाऱाफाह्य भसराची ऩटनोंदणी ल त्माांची उऩषथथती दटकलणे 

ल प्रत्मके भसराचे शळषण मावाठी वलबतोऩयी प्रमत्न आलश्मक आशेत. 
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प्रास्तावलक  : बायताच्मा भानलवांवाधन वलकाव भांत्रारमान े ६ ते १४ लमोगटावाठी 
शनःळसल्क, वालबवत्रक प्राथशभक शळषणाचा कामदा राग ू केरा आशे. माभध्म े ६ ते १४ 

लमोगटातीर प्रत्मके भरू ळाऱेत आणणे आषण त्मारा गसणलत्ताऩणूब शळषण शभऱाल ेशी 
अऩेषा आशे. त्माभसऱे शळषणाच्मा कोणत्माशी ऩातऱीचा वलचाय कयताना ळषैषणक 

कामबक्रभ आषण ऩद्धती षजतक्मा भशत्लाच्मा आशेत शततकेच  वांफांशधत वलब घटक 

भशत्लाचे ठयतात.  

वलळेऴतः शळषक, वलद्याथी,ऩारक ल वभाज माांचा शळषणातीर वशबाग प्राथशभक 

शळषणाच्मा वालबवत्रकीकयणाचे मळाऩमळ शनषित कयतात.  

वयकायी आकडेलायीचाच वलचाय केरा तय वन २०१४ - २०१५ मा लऴाबत याज्माभध्मे 

ळाऱाफाह्य फारकाांची वांखमा ६३४२० अवल्माचे आढऱून आर े आशे. याज्माचा NET 

ENROLLMENT RATIO (NTE) प्राथशभक थतयालय ६८.४२ % ल उच्च प्राथशभक थतयालय 

७५.८४ % इतका आशे. माचाच अथब ऊलबरयत १३.५६% फारके प्राथशभक थतयालय ळाऱेच्मा 
फाशेय आशेत. एकूण ६ - १४ लमोगटातीर रोकवांखमा  वलचायात घेता , लयीर 

आकडेलायीनसवाय ळाऱाफाह्य फारकाांची वांखमा भोठ्मा प्रभाणात अवल्माचे  ददवनू मेते . 

भशायाष्ट्राभध्मे प्राथशभक शळषणालय भोठ्मा प्रभाणात खचब शोत अवताना शळषण शक्क 

कामद्यानसवाय ६ ते १४ लमोगटातीर प्रत्मके भूऱ ळाऱेत आणणे त्मारा भसखम प्रलाशात 

दटकवलणे शे उदिष्ट १००% आऩण वाध्म करू ळकरो नाशी.  
शळषण शक्क कामद्यानसवाय ळाऱाफाह्य फारकाांच्मा शळषणाची जफाफदायी ळावन, 

थथाशनक प्राशधकयण ल ळाऱा व्मलथथाऩन वशभतीची भशत्लाची बशूभका आशे.  

ळाऱाफाह्य फारकाांवांदबाबत ग्राभीण  ळशयी बागातीर वभथमा ल अडचणी वलशबन्न आशेत.  

त्माची लेगलेगऱी कयणे आशेत . त्मा कायणाांचा ळोध घेणे ल त्मालय उऩाममोजना वसचलनू 

ळाऱाफाह्य भसराांना ळाऱेत आणणे मावाठी वदय अभ्माव कयणे गयजेचे आशे. 

वांळोधनाची गयज ल भशत्त्ल : फारकाांचा भोपत ल वक्तीच्मा शळषणाचा अशधकाय 

आशधशनमभ २००९ ददनाांक १ एवप्रर २०१० ऩावनू याज्मात राग ूझारा त्मानसवाय ६ ते १४ 

लऴब लमोगटातीर प्रत्मेक फारक शनमशभत ळाऱेत दाखर करून त्माचे इमत्ता आठली 
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ऩमतंच ेप्राथशभक शळषण ऩणूब कयण्माची जफाफदायी ळावन ल थथाशनक प्राशधकयणाची 
आशे. त्मा अनसऴांगान े शळषण शक्क कामदा राग ू झाल्मानांतय ऩमाबमी शळषणाऐलजी 
प्रत्मेक फारकाव शनमशभत ळाऱेत घेण्माचा अशधकाय प्राप्त झारा आशे.त्मानसवाय शलेरी 
तारसक्मातीर ळशय तवेच ग्राभीण बागातीर ळाऱाफाह्य फाफत वद्यषथथती जाणून घेणे 

तवेच ळाऱाफाश भसरे दाखर कयण्मात मेणाऱ्मा अडचणीची ळाऱाफाह्य याशण्माची कयणे 

जाणून घेणे भशत्लाचे लाटर े . तवेच ळाऱाफाह्य भरेू दाखर कयण्मावाठी ल त्माांच्मा 
शळषणावाठी तवेच ह्या भसराांचे प्राथशभक शळषण ऩणूब कयण्मावाठी कोणते प्रमत्न केरे 

जातात शे अभ्मावान ेभशत्लाचे आशे. 

वभस्मा वलधान  : “ ळाऱाफाह्य फारकाांचे शळषण एक अभ्माव ” 

कामाात्भक व्माख्मा  :   

ळाऱाफाह्य - ६ ते १४ लमोगटातीर ळाऱेत न जाणाये दकां ला ज्माांनी प्रलेळ घेऊन वसद्धा 
प्राथशभक शळषण ऩणूब  केरेरे नाशी अळी भसरे  

शळषण – त्मा त्मा इमते्तनसवाय वलद्यार्थमाबभध्मे झारेरी वांऩादणकू (ळारेम 
ऩटनोंदणी, उऩषथथती ल शळकण्माची प्रदक्रमा ) 

वांळोधनाची उडिषे्ट  :   

१. शलेरी तारसक्मातीर ळाऱाफाह्य फारकाांच्मा वांखमेचा आढाला घेणे  

२. ळाऱाफाह्य अवण्माची कायणे वभजालनू घेणे  

३. ळाऱाफाह्य भसरे ळाऱेत दाखर कयण्मात मेणाऱ्मा अडचणीांचा ळोध घेणे  

४. ळाऱाफाह्य फारकाांवाठी ळावन,वभाज,ळाऱा कयीत अवरेल्मा उऩाममोजनाांचा 
अभ्माव कयणे  

५. ळाराफाह्य फारकाांच्मा ळाऱेतीर वशबागाचा अभ्माव कयणे . 

वांळोधन प्रश्न  :  

१. शलेरी तारसक्मात वन २०१५ -२०१६ भध्मे ळाऱाफाह्य वांखमा दकती आशे ? 
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२. ळाऱाफाह्य अवण्माची कयणे कोणती आशेत ? 

३. ळाऱाफाह्य भसरे दाखर कयण्मावाठी कोणत्मा अडचणी मेतात ? 

४.ळाऱाफाह्य फारकाांवाठी ळावन, वभाज, ळाऱा व्मलथथाऩन वशभती कोणते प्रमत्न 

कयतात? 

५. ळाऱाफाह्य फारकाांना ळाऱेत दटकवलण्मावाठी कोणते उऩाम केरे जातात ? 
वांळोधनाची व्माप्ती आषण ऩरयभमाादा  :   

वदय वांळोधनाच्मा शनष्टकऴांचा उऩमोग वांऩणूब भशायाष्ट्रातीर ळाऱाांना शोणाय आशे. शा 
उऩमोग भशायाष्ट्रावाठी अवरा तयी वदय वांळोधनात लाऩयण्मात मेणाया न्मादळब 

१. ऩसणे षजल्ह्यातीर शलेरी तारसक्माभधीर काशी ळाऱा 
२. शलेरी तारसक्मातीर काशी कें द्राभधीर ळाऱा 
३. प्रथतसत वांळोधन शे ळषैषणक लऴब  वन २०१५ -२०१६ वाठी आशे 
वांळोधन कामाऩद्धती  : प्रथतसत वांळोधन ळाऱाफाह्य फारकाांची वांखमा ल त्माांच्मा 
ळाऱेतीर वद्य षथथतीचा अभ्माव कयण्मावाठी वलषेण ऩद्धती लाऩयरी आशे .  
भाडशती वांकरनाची वाधने  : वांफांशधत वांळोधनाभध्मे शलेरी तारसक्मातीर काशी 
कें द्रातीर ळाऱाांचे भसखमाध्माऩक, शळषक माांचेवाठी अनसवचूी ल ऩारक तवेच अशधकायी 
माांचेवाठी भसराखत वचूी लाऩय कयणाय आशे.  
जनवांख्मा  :  शलेरी तारसक्मातीर ग्राभीण ल ळशयी बागातीर ळाऱा त्माभध्म ेकाभ 

कयणाये शळषक, भसखमाध्माऩक , कें द्रप्रभसख , ळाऱाफाह्य भसरे शी जनवांखमा आशे.  

न्मादळा  :  शलरेी तारसक्मातीर कें द्र ल त्मातीर ३० ळाऱाांची मादृशिक ऩद्धतीन े शनलड 

केरी आशे.  

वांख्माळास्त्रीम तांत्र े : प्रथतसत  वांळोधनात वांकशरत भादशतीचे लगीकयण वलशे्लऴण ल 

अथबशनलबचन कयण्मावाठी ळेकडेलायी मा वाांषखमकी तांत्राचा लाऩय केरा आशे .  
शनष्कऴा  :   

●  ळाराफाह्य  फारकाांची ळशयी बागातीर वांखमा जाथत आशे.  

●   ळाऱाफाह्य फारकाांच्मा ग्राभीण ल ळशयी बागातीर वभथमाां ल अडचणी शबन्न आशेत.  
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●   ळशयी बागात लीटब्टी,फाांधकाभ वाईट मेथीर कस टस ांफाचे थथराांतय शी  ळाऱाफाह्य 
   याशण्माची भसखम कायणे आशेत.   

●  शनभळशयी बागात वलळेऴतः शांगाभ वांऩल्मानांतय कस टस ांफाचे थथराांतय भोठ्मा प्रभाणात  

  शोते.  

●  आशथबक ऩरयषथथती,रशान बालांडाांचा वाांबाऱ,फारवललाश शी कयणेदेखीर ळाऱाफाह्य  

  याशण्मावाठी आशेत.  
●  ऩारकाांचे थथराांतय तवेच वलशळष्ट शांगाभ माभध्मे उऩषथथतीचे प्रभाण कभी अवते .  

●  ळाऱेची लेऱ वोमीची नवणे शी कायणेवसद्धा  आशेत  

●  ळाऱेतीर प्रगतीभध्मे फोरीबाऴेचा भसख अडवय ठयतो  
●  ळाऱाफाह्य फारकाांवाठी अवरेरे वलळेऴ प्रशळषण प्रगतीवाठी ऩसयेवे ठयत नाशी  
●  ऩारकाांची अनाथथा शी वलाबत भोठी वभथमाां शी  ळाऱाफाह्य भसराांच्मा शळषणाफाफत 

आशे. 

●  ळशयी बागाभध्मे थथाशनक भसरे कभी अवतात त्माभसऱे व्मलथथाऩन वशभती 
ळाराफाह्य भसराांच्मा प्रश्नाफाफत जागतृ नाशी. 
वांदबा वचूी :   

शबांताडे वल.या. (२००६) ळषैषणक वांळोधन ऩद्धती , ऩसणे. नतून प्रकाळन  

भसऱे या. ळ. आषण उभाठे वल.त.ू(१९९८) 

ळषैषणक वांळोधनाची भसरतत्ले नागऩयू,भशायाष्ट्र.वलद्याऩीठ ग्रांथशनशभबती भांडऱ  
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