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साराांश :- 

कोणत्याही मागासलेल्या समाजाची सधुारणा करावयाची असेल तर त्यासाठी त्या समाजात शिक्षणाचा 

प्रसार झाला पाशहजे. कारण शिक्षणामळु े कोणत्याही व्यक्तीची दृष्टी व्यापक व शविाल बनत.े आपल्या 

सभोवतालच्या पररसराचे आकलन होते. आपण जगाच्या बाजारपेठेत कुठे आहोत याची जाणीव होते. आपल्या 

आशण वाटलेच तर समाजाच्या प्रगतीसाठी अपेशक्षत बाबींची जाणीव होते. आपण आपल्या पातळीवर कोणती 

भशूमका घेण ेगरजेचे आह ेयाचेही शचत्र स्पष्ट होते. म्हणनूच राज्यातील आशिवासी समाजातील  मलुाांना शिक्षणाच्या 

सोयी उपलब्ध व्हाव्या याकररता 1972-73 पासनू राज्य िासनाने अशतिगुगम व डोंगराळ भागात राहणाऱ्या 

आशिवासी लोकाांचा िैक्षशणक व सामाशजक शवकास घडवनू आणण्यासाठी आश्रमिाळाांची योजना कायागशववत 

केली आह.े आशिवासी समाजाला सशुिशक्षत करून त्याांचे जीवनमान उांचावणे हा या योजनेचा उद्दिे होता. सन 

2014 पासनू िहराांतील इांग्रजी माध्यमाांच्या िाळाांमध्ये आशिवासी शवद्यार्थयाांना शिक्षण घेता याव ेम्हणनू "नामाांशकत 

िाळा शिक्षण योजना' सरुू करण्यात आली. यात वगग एक ते 12 पयांत मोफत शिक्षण, शनवास व भोजन व्यवस्था 

केली आह.े तसेच आशिवासी आश्रम िाळतेील हुिार शवद्यार्थयाांसाठी 1990-91 पासनू एकलव्य शनवासी िाळा 

हा उपक्रम कें द्र सरकारच्या सहकायागने सरुू केला आह.े  या िाळाांमधनू आशिवासी समाजातील हजारो शवद्याथी 

शिक्षण घेत आहेत. आशिवासी समाजाच्या आशथगक, सामाशजक व िैक्षशणक प्रगतीचा वेध घेण्याच्या उद्दिेाने 

आशिवासींचा िैक्षशणक शवकास साधण्याच्या हतेनूे आश्रमिाळा योजनेचा उिय झालेला आह.े आशिवासी 

समाजापयांत शिक्षणाचा प्रवाह घेवनू जाण्याची महत्तम जबाबिारी या िाळाांवर सोपशवण्यात आली. आशिवासी 

मलुाांच्या शिक्षणाबरोबर त्याांच्या राहण्याची, खाण्याची मोफत सोय या मध्यवती शठकाणी करण्यात आली. एक 

िैक्षशणक वातावरण शनशमगती व्हावी हा उद्दिे यातनू साधण्याचा प्रयत्न होता. काळाच्या ओघात जे अपेशक्षत बिल 

या िाळाांमध्य ेहोण ेअपेशक्षत होते ते करण्यात या िाळा कुठे तरी कमी पडत आहते. परांत ुया िाळाांमधनू शिक्षण 

घेवनू बाहरे पडणारी मुले पढुे स्पधेत शटकत नाहीत. ती मलेु जगाच्या स्पधेत शटकावीत यासाठी फक्त िालेय स्तरावर 

नव्ह ेतर सामाशजक पातळीवर प्रयत्न होण ेगरजेचे आह.े 

मुख्य शब्द – अवतदगुचम, शैक्षवणक धोरण, आश्रम शाळा, लैंवगक अतयाचार, संघटि, दळणिळणाची साधिे, 

उच्चवशवक्षत 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

पररचय :- 

स्िातंत्र्यप्राप्तीिंतर आवदिासींचा विकास करण्यासाठी शासकीय पातळीिर अिेक योििा राबविण्यात 

आलया तरी सिुा आवदिासींच्या समस्या दरू झालया िाही. आवदिासींमध्ये पररितचि घडिूि आणण्यासाठी शासिािे 
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आवदिासी विभागात आश्रम शाळा स्थापि केलया, काही आश्रम शाळा स्ियंसेिी संस्था च्या माफच त चालविलया 

िातात तर काही शाळा शासिातफे चालविलया िातात. तयासाठी तयांिा शासि स्तरािर अिदुाि वदले िात.े गेलया 

काही िर्ाचत बदललेल ेशैक्षवणक धोरण आवण शासिाचीच िव्ह ेतर समािाची एकूणच आश्रम शाळेप्रती असणारी 

अिास्था यामळेु बदलतया शैक्षवणक िातािरणात आश्रम शाळांची अिस्था माि वबकट झाली आह.े कारण ददुिैाि े

म्हणाि ेलागत,े काही आश्रम शाळेत वपण्याच्या पाण्याचा वबकट प्रश्न आह.े आश्रम शाळेत पाणी वमळत िसलयामळेु 

विद्याथी तया वठकाणी राहणार तरी कसे? अिेक भौवतक सवुिधांचा अभाि असतो वशक्षणाची अिास्था झाली आह.े 

तयामुळे तयांच्याकडे पावहिे तशी गणुित्ता राहत िाही. मलुांिा खायला वदले म्हणिे प्रश्न सटुला अस ेिाही. तर तयांिा 

दिेदार वशक्षण वमळण ेआिश्यक आह.े तयातिू तयांिा शासिाची िोकरी आवण स्ितः स्ियंरोिगार करता येईल 

अशा प्रकारची वशक्षणाची सोय परुविणे गरिेचे आह.े  खेडोपाडी इगं्रिी शाळेचे लोि पसरलेले आह.े अथाचत अशा 

इगं्रिी शाळांची गणुित्ता वकती हा िेगळा विर्य असला तरी तयामळेु स्पधाच विमाचण झाली आह,े एिढे माि खरे 

आह.े आश्रम शाळा खािगी असो िा शासकीय चांगलया शैक्षवणक सवुिधांसोबत खेळीमेळीचे सौहादचपणूच िातािरण 

आवण बाहरेच्या शाळांिा तोडीस तोड अस ेगुणित्ता पणूच वशक्षण िेव्हा वदले िाईल  तेव्हा पालकांिा पटणार आवण 

पालक आपलया मलुांिा आश्रम शाळेत पाठविणार. 

सामाविक, आवथचक, शैक्षवणक, सांस्कृवतक विकासाच्या प्रवक्रयेत दशेाला प्रगती करायची असेल तर याच 

दशेातील एक घटक म्हणिे आवदिासी या घटकाला माग ेि सारता आवदिासींकडे दलुचक्ष ि करता तयांचा शैक्षवणक 

विकास घडििू आणणे काळाची गरि आह.े अलीकडच्या काळात शासिाचे   सिच वशक्षा अवभयाि ह ेधोरण प्रतयेक 

खेडेगािांमध्य ेराबविलया िात आह.े महाराष्ट्र राज्यात डोंगराळ ि दगुचम भागात राहणाऱया अिसुवूचत िमातीची 

सामाविक ि शैक्षवणक प्रगती होण्यासाठी 1972 - 73 पासिू प्रादवेशक विकासाचा दृवष्टकोि स्िीकारण्यात आला. 

अशा आवदिासी भागाचा मूलभतू विकास व्हािा आवण तयांचा फायदा सिच आवदिासींिा वमळािा यासाठी मळू 

कें द्रस्थाि म्हणिू आश्रम शाळा असािी ही संकलपिा पढुे आली. आश्रम शाळेत आवदिासी विद्यार्थयांिा इयत्ता 

दहािी पयंतच्या वशक्षणाची सोय उपलब्ध व्हािी याकररता आश्रम शाळा उघडण्यात आलया. या आश्रम शाळेत 

विद्यार्थयांिा वििास, भोिि, गणिेश, अंथरूि, पांघरूि, पसु्तके ि इतर लेखि सावहतय शासिाकडूि परुविण्यात येत 

आह.े शासिािे राबविलेले धोरण आवण तया क्षेिात प्रामावणकपणे काम करणारे शासकीय कमचचारी आहते काय? 

हा फार गंभीर प्रश्न आह.े आवदिासींची मलेु ज्या आश्रम शाळेत राहतात तया वठकाणी अिेक सवुिधांचा अभाि 

असतो, मुलींिा वििासी िसवतगहृ वमळाले पण तया वठकाणी आंघोळ करण्यासाठी योग्य स्िािगहृाची व्यिस्था 

िाही. पोर्क आहार ि वमळालयामळेु तयांचे कुपोर्ण संपत िाही. आश्रम शाळेत विद्यार्थयांिा िो आहार वमळतो तो 

फार विकृष्ट दिाचचा असतो. कारण याचा अिभुि मी दहा िर्च आश्रम शाळेत राहूि घेतला आह.े चंद्रपरू विल्ात 

वििती तालकु्यातील आश्रम शाळेत विद्यार्थयांिा वशक्षक पावहिेत तस ेवशक्षणच दते िाही. अिेक वदिस ते सुट््टयािर 

असतात. काही वशक्षक वििासी राहत िाही. फक्त तया भागात एकच िॉडचि आवण चतथुच श्रेणीचे कमचचारी असतात. 

परेुशा पोर्क आहार िाही, दिदेार वशक्षण िाही, राहण्याची परेुशी सोय िाही, तयामळेु तयांचा शैक्षवणक दिाच उंचाित 

िाही. बऱयाच आवदिासींिा िाटते आमची मलंु आश्रम शाळेत सरुवक्षत राहतील का? हा प्रश्न तयांच्यासमोर उभा 

आह.े कारण आश्रम शाळेत मुलींच्या लैंवगक अतयाचाराचे प्रमाण िाढत आह.े िंगल, पहाडी भागात वशक्षणाच्या 

परेुशा सोयी उपलब्ध िसलयािे आवण गरीब आवदिासींिा आपलया अपतयांिा वशकविणे कठीण असलयािे अशा 

पररवस्थतीत ह ेआवदिासी आपलया अपतयांिा  वशक्षण वमळािे यासाठी आश्रम शाळेत वशक्षण घेण्यासाठी पाठिीत 
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असतात. शासि सिच सवुिधा विद्यार्थयांिा परुविलया असलया तरी तया वठकाणी काम करणारा अवधकारी आपली 

सेिा योग्य दते िसेल तर तया विद्यार्थयांचा विकास होणार िाही.  

  शोधबनिांधाचा मुख्य िाग :- 

आवदिासी आश्रमशाळांमध्ये मलुभूत सवुिधांच्या अभािायामळेु आवदिासी विद्यार्थयांिा मोठ्या 

अडचणींचा सामिा करािा लागत आह.े गेलया अिेक िर्ांपासिू ही पररवस्थती कायम असिू शासि ि 

प्रशासिाकडूि तयाची दखल घेतली िात िाही. तयामुळे आश्रमशाळांची वस्थती सधुारलेली िाही. िेणेकरूि 

आश्रमशाळांच े प्रश्न तातडीिे सोडििू विद्यार्थयांिा वदलासा वमळािा. एकावतमक आवदिासी विकास प्रकलप 

कायाचलयामाफच त अिेक आश्रमशाळा चालविलया िात आहते. यामध्ये हिारो आवदिासी विद्याथी वशक्षण घेत 

आहते, माि गेलया अिेक िर्ांपासिू आश्रमशाळांची दरुिस्था आवण मलुभतू सवुिधांचा अभाि यामळेु आवदिासी 

विद्यार्थयांिा अिके समस्यांिा सामोरे िािे लागत आह.े िकुतेच शासिािे इयत्ता आठिी ते बारािीपयंत शाळा सरुू 

केलया असिू, विद्याथी दररोि शाळेत िात आहते, माि अिेक आश्रमशाळांमध्ये सवुिधांचा अभाि वदसिू येत 

आह.े 

आवदिासी समाि आि प्रगतीसाठी धडपट करतो आह ेया समािातील मलु मलुी उच्च वशक्षण, चांगला 

रोिगार, प्रगतशील िीििाची स्िप्िे पाहतो आह.े तयांिा साथ हिी प्रामावणक सरकारी यंिणेची स्ियंसेिी संस्थांची 

आवण समाि सधुारकांची,  तयांच्या सहकायाचवशिाय ते आपले स्िप्ि साकार करू शकत िाही. आिही आवदिासी 

ज्या भागात राहतात, तो भाग िंगल, द्ाच, पहाडािी  िेढलेला असतो. तया भागात अििूही शासिाच्या सवुिधा 

पोहोचलेलया िाही. वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असो िा वशक्षणाचा असो तो प्रश्न आिपयंत सटुलेला िाही. राज्यात 

अिेक आश्रम शाळा आहते, परंत ुतया वठकाणी विद्याथी केिळ पोट भरण्यासाठी येतो घरी उपाशी राहण्यापेक्षा 

आश्रम शाळेत पोटभर अन्ि वमळत ेम्हणिू शाळेत येतो. अशा विद्यार्थयांमध्ये कोणताही उद्दशे िसतो आवण आश्रम 

शाळा आवदिासी विद्यार्थयांिा तयांची उवद्दष्ट पणूच झाल े पावहिे अशा शैक्षवणक सवुिधाही  दते िाही. तयामळेु 

आवदिासी विकासाच्या योििा केिळ कागदोपिीच असतात. शासि दरबारी स्िाथी लोकांिी आवदिासींच्या 

विकास योििा आपलया फायद्यासाठी िापर केलयािे मूळच्या आवदिासींिा तयांच्या हक्कापासिू िंवचत राहाि े

लागत आह.े दगुचम भागात शाळा असलयािे वशक्षक अवधकारी िगाचशी साठे लोटे करूि फक्त पगार घेतो. स्थाविक 

वठकाणी वििासी ि रावहलयािे आश्रम शाळेतील विद्यार्थयांच्या आरोग्याकडे फार दलुचक्ष होते आश्रम शाळेत वििासी 

असणाऱया विद्यार्थयांच्या स्िच्छतेची काळिी घेतली िात िाही तयामळेु तयांच्या आरोग्याचा प्रश्न विमाचण होतो. 

काही मलेु रोगािे दगाितात. काही भागात आश्रम शाळेच्या इमारती ्ा पडक्या असलयामळेु तया आश्रम शाळेत 

सापही िास्तव्य करतात. यातूिच विद्याथी दगािलयाच्या घटिा अिेक घडलेलया आहेत. इतकेच िव्ह ेतर िेिणात 

विर् बाधा झालयािे विद्यार्थयांच्या मतृयचूे प्रमाण िाढत असलयाचे आपलयाला वदसिू येत.े बहुतेक प्रशासकीय 

अवधकारी िगाचला आवदिासींच्या शैक्षवणक समस्या सोडविण्यात आिड िसत.े आवदिासी समािाचा विकास 

करायचा असेल तर वशक्षणाच्या मूलभूत सोयी सधुारलेलया पावहिे. मलुांची आरोग्य, तयांिा दणे्यात येणाऱया 

सवुिधा, मलुींची सरुवक्षतता, आवदिासींच्या मलुीिर होणारे लैंवगक अतयाचार थांबले पावहिे, पेसा कायद्या अंतगचत 

शासिाच्या प्रतयेक खातयात केिळ आवदिासी वशवक्षतांची िोकर भरती केली पावहिे, दगुचम भागात दळणिळणाची 

साधिे आवण पक्के रस्त ेबांधले िाि,े तयांच्या आरोग्याच्या दृष्टीिे प्राथवमक आरोग्य कें द्र असाि,े पाझर तलाि,  

शेततळी, लघ ुपाटबंधारे बांधिू वपण्याच्या पाण्याचा आणी शेती वसंचिाचा प्रश्न मागी लािला पावहिे, शेतीच्या 
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विकासासाठी विविध योििा राबविण्यात याव्या, उच्चवशवक्षत तरुणांिा बेकारी भत्ता वदला िािा, यासाठी  तांविक 

वशक्षणासाठी आवदिासींिा वशष्ट्यितृ्ती दणे्यात यािी, पेसा कायदा ि ॲरॉवसटी चा कायदा राबविला िािा, खोटी 

िात प्रमाणपि िप्त करूि खऱया आवदिासींिा न्याय वदला पावहिे. आवदिासींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तयांिा 

संघवटत होण े आवण संघटि घडििू आणण्यासाठी िोकरदार िगाचिी प्रयति करण,े सत्तेची फळे चाखणाऱया 

आवदिासींिी आपलया िात बांधिांचे प्रश्न सोडिािेत, तेव्हाच आवदिासींची प्रगती होऊ शकत ेह ेमाि खरे आह.े 

 अलीकडच्या काळात आवदिासींच्या ितचमाि िीििात अिेक बदल होत आहते. शासिाच्या विविध 

योििांचा फायदा घेऊि काही आवदिासींमध्ये पररितचि घडििू येत आह.े आि विज्ञािाचे प्रभािािे आवदिासींचे 

िीििमाि प्रभावित होत आह.े तयांच्या मलुांिा वशक्षण दऊेि तयांिी रोिगार िोकरी करािी यासाठी मागचदशचि कें द्र 

ही विमाचण करण्यात आली आह.े तरीही इतर कोणतयाही समािाच्या तुलिेत आपल ेआवदिासी बांधि मागासलेले 

आहते. ज्या भागात आवदिासी िास्तव्य करतात, अशा क्षेिात तेथे पोहोचण्यासाठी अिेक अडचणीचा सामिा 

करािा लागतो. तेथे पक्के रस्त ेआवण दळणिळणाच्या साधिाचा अभाि आह.े मग तया भागातील मुलांिा शाळा 

काय आह ेह ेमाहीतच िसते. काही क्षेिातील विद्याथी वशक्षण घेण्यासाठी ग्रामीण भागात आवण शहरी भागात 

येतात, पण अशाही विद्यार्थयांिा योग्य मागचदशचि वमळण ेफार आिश्यक आह.े कारण मी ज्या आश्रम शाळेत वशक्षण 

घेतल ेतया आश्रम शाळेची भौतीक सवुिधा फार विम्ि दिाचची होती. मलुींिा गाईच्या गोठ्यामध्य ेवििासी म्हणिू 

राहाि ेलागत होते. मलुांिा तळ्यािर आंघोळीसाठी िाि ेलागत लागत अस.े काही विद्यार्थयांचा िीिही िात होता. 

अशे भयािक िास्तव्य आश्रम शाळेचे होते. सरुुिातीला विद्यार्थयांची संख्या िास्त होती, िंतर हळूहळू फार कमी 

झाली आवण बोटािर मोिण्याइतके विद्याथी कसेबस ेदहािीपयंत पोहोचले. आिही मला आठित ेकी मी ज्या 

आश्रम शाळेत वििासी म्हणूि वशक्षण घेत होती, वतथे माि मलुींिा व्यिवस्थत आंघोळीची व्यिस्था िव्हती, 

खाण्यावपण्याची बरोबर व्यिस्था िव्हती. मलुी ज्या वठकाणी झोपायच्या तया वठकाणी कुठलयाही प्रकारचा पक्का 

दरिािा िव्हता. तर दरिािा म्हणिू एक पडदा लािलया िात होते. पािसाळ्यात वकडे, माकोडे, छोटी बेडके 

अंगािर यायची अशी भयािह व्यिस्था तया आश्रम शाळेची होती अशा पररवस्थतीत काही विद्याथी विद्दीिे वशक्षण 

घेऊि चांगलया पदािर पोहोचले आहते. आिच्या आश्रम शाळेत बऱयाच सधुारणा झालया असिू शाळेच्या इमारती 

झालया, झोपण्याची ि खाण्याची व्यिस्था चांगली झाली पण तया वठकाणी काम करणारा अवधकारी िगच, कमचचारी 

िगच माि आिही विद्यार्थयांचे मािवसक ि शारीररक शोर्ण करतो, आश्रम शाळेत काही मुलींिर लैंवगक अतयाचार 

होतात पण गररबीमुळे तयांिा चपू बसाि ेलागत,े तयाची कुठेही िाचता करू िय ेयासाठी तयांच्यािर दडपण आणले 

िात.े म्हणिू काही आवदिासी आपलया मलुींिा गािच्या शाळेत िाि दाखल करूि गािातीलच िेमतेम वशक्षण  

दते असतात. 

  मला खेदािे म्हणािेसे िाटते की खरोखरच आवदिासींसाठी ज्या अिेक विविध विकासाच्या योििा शासि 

दरबारी राबविलया आहते. तया फक्त कागदोपिीच असलयाचे वदसते. तयाचा फार कमी फायदा आवदिासींिा वमळतो. 

आवदिासींच्या िािािर अिेक गैर आवदिासींिी िोकऱया वमळविलया आहते. काही लोक तर सेिाविितृ्तही झाले 

आहते. शासि याकडे दलुचक्ष करतो यासाठी आवदिासींिी संघवटत होऊि आपलया योििा प्रती िागतृ असल े

पावहिे. तयाकररता िोकरदार आवदिासींिी तयांच्या क्षेिात िाऊि तयांच्यासाठी सामाविक प्रबोधिातमक वशवबर 

घ्यािी. एखादा विद्याथी अडचणीत आला असेल तर तयाला मदत करािी. परंत ुआमच्या मध्येच गोंड परधाि असा 
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भेद असलयामुळे आम्ही केिळ आवदिाशी या िािािर एकि येत िाही म्हणिू आमच्यात संघटि िसलयािे याचा 

फायदा रािकीय िेतयापासिू तर सिचसामान्य कमचचारी आवण गािातील सािकार िगच घेत असतो. 

उपाय योजना :- 

• आवदिासी विद्यार्थयांचे शाळेतील गळती प्रमाण कमी व्हाि,े वशक्षणापासिू कोणीही िंवचत राहू िय,े 

तयांच्यात वशक्षणाची गोडी विमाचण व्हािी, यासाठी शालेय स्तरािर राज्य शासि आवदिासी समािातील 

विद्यार्थयांसाठी विविध शैक्षवणक उपक्रम राबविले पावहिे.  

• आवदिासी आश्रमशाळेतील शाळा प्रशासिाणे  आवदिासी विद्यार्थयांिा वशक्षणापासिू िंवचत ठेि ूिय.े 

• आश्रम शाळेतील विद्यार्थयांिा वशक्षणासोबत आरोग्य िावहिीच्या  २४ तास आरोग्य सवुिधा उपलब्ध 

करुि दणे्याच्या महत्त्िाकांक्षी योििेंतगचत दोि ससुज्ि रुग्णिावहका दोि डॉक्टर ि आरोग्य सेिकांसह २४ 

तास उपलब्ध करूि वदली पावहिे. 

• आश्रम शाळातील सिच विद्यार्थयांच्या आरोग्याची वियवमत काळिी घेण्याबरोबरच दगुचम भागात 

असलेलया या शाळांतील विद्यार्थयांिा आपतकावलि पररवस्थतीत तातडीिे उपचार वमळण्यासाठी 

रुग्णिावहकांची व्यिस्था करण्यात यािी. 

• आश्रम शाळांतील विद्यार्थयांचे वियवमत आरोग्य तपासणी, साथीच्या रोगांिर तातडीि े उपचार तसेच 

आिश्यक और्ध ि इिेंक्शि आदी सवुिधांसोबतच प्रतयेक विद्यार्थयांचे वडविटल हलेथकाडच तयार 

करण्यात याि ेआवण  तयािर विद्यार्थयांच्या आरोग्याची संपणूच मावहतीची िोंद करािी. 

• कोणतयाही स्थरािर वशक्षण घेणाऱया आवदिासी विद्यार्थयांिा मोफत वशक्षण घेता याि े ि उतपन्ि 

मयाचदमेुळे भारत सरकार वशष्ट्यितृ्तीसारख्या योििांचा फायदा वमळि ू ि शकणाऱया विद्यार्थयांकररता 

वशक्षण विभागािे ठरििू वदलेलया दरािे मान्यताप्राप्त वशक्षण संस्थेत वशक्षण घेणाऱया आवदिासी 

विद्यार्थयांची वशक्षण शुलक, परीक्षा शलुकाची वशक्षण संस्थेस प्रवतपतूी करण्यात यािी. 

• शासकीय आवण अिदुावित आश्रमशाळेचे कामकािात गुणातमक बदल व्हािा. दिेदार वशक्षण, शाळेचे 

िातािरण, शाळेचे कामकाि, आश्रमशाळेच्या कामकािात कमचचाऱयांचा सहभाग िाढीस लागािा या 

करीता आश्रमशाळांमध्ये स्पधाच विमाचण व्हािी म्हणिू चांगलया आश्रमशाळांिा दहा लाखापयंत  बवक्षस 

दणे्याची योििा सरुु करािी 

• आवदिासी मलुी-मुली मधील गळती कमी करण्यासाठी योग्य उपाय योििा कराव्या. 

• आश्रम शाळेत वशकत असतािा एखादा विद्याथी कोणतयाही कारणामुळे मतृय ूपािला असेल तर  तया 

विद्यार्थयांच्या पररिाराला योग्य तो मोबदला दणे्यात यािा. 

• आवदिासी यिुकांकररता स्थाविक गरिांिर आधाररत लहाि लहाि प्रवशक्षण सभ्यासक्रम राबििू तयांिा 

स्ियंरोिगाराची संधी दणे,े तसेच आवदिासी भागातील लोकांिा अतयंत गरिेची यंिे ि अििारे 

स्थाविकरीतया दरुुस्त करूि घेण्याच्या दृष्टीिे कुशल कारागीर उपलब्ध करूि द्याि.े 

• आवदिासी बेरोिगार तरुणांिा स्ियंरोिगार उपलब्ध करूि दणे्याच्या दृष्टीिे स्ितःचे विविध व्यिसाय 

सरुु करण्याकररता लिकर अथचसहाय्य उपलब्ध करूि द्याि.े 
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• आश्रमशाळेत सध्या िसवतगहृ विभाग ि वशक्षण विभाग एकिच आह.े िसवतगहृासाठीस्ितंि यंिणा 

िसलयािे ती िबाबदारी वशक्षकांिाच पार पाडािी लागत.े याचाविपरीत पररणाम अध्ययिािर होतो. 

तयासाठी या दोिविभागांसाठी स्ितंि यंिणा उभी करण.े यामळेु वशक्षक अध्यापिािर लक्ष्य कें वद्रत 

करतील. 

• आश्रमशाळांमध्ये आवदिासीभागातील वशक्षकांची िेमणकू करण्यास प्राधान्य दणे्यात याि.े कारण तयांिा 

या क्षेिातील आव्हािे ि िबाबदा-यांची िाणीि असत.े तयामुळे काम करतअसतािा ते स्ितः पढुाकाराि े

काही बदल घडविण्यासाठी धोरणं तयार करू शकतात. 

• आवदिासीविकास विभाग शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थयांिा ज्या सवुिधा परुविते तयासवुिधा 

अिदुावित आश्रमशाळेत परुविण्याची िबाबदारी शालेय प्रशासिाची असत.ेयात ब-याच िेळेस तया 

सवुिधा पोहचविलया िात िाहीत. कागदोपिी असणा-यासवुिधा प्रतयक्षात दणे्यात याव्यात. 

• शैक्षवणक सावहत, स्टेशिरी, इतर सावहतय यांचे काटेकोर पणे  िाटप होते वकंिा िाही वक फक्त कागदोपिी 

िाटप केलयाचे दाखिल ेआह ेयाकडे लक्ष द्याि.े 

• संगणकाच्या यगुात E-Learning यंिणा कायाचवन्ित करण,े शालेय ि स्पधाच परीक्षांचे वियोिि करण,े 

मागचदशचि करणे. तयासाठी सामाविक संघटिा, सामाविककायचकते यांिी आपलया पररसरातील शाळांिा 

मदत करण्यात पढुाकार घेणेगरिेचे आह.े 

• आश्रमशाळेत काम करणा-या खासकरूि अिदुावित आश्रमशाळांमध्ये काम करणारेवशक्षक, वशक्षकेतर 

कमचचारी यांच्या पगाराच्या कायम तक्रारी असतात.  तयांिा िेळेत पगारकरण्याची तरतदू आह े ती 

काटेकोर पाळण्यात यािी. 

• आश्रम शाळेची इमारत ससुज्ि असािी, स्िच्छ पररसर असािा,  विद्यार्थयांचे मि वशक्षणात  रमेल अशा 

सखुसोई असाव्या 

बनष्ट्कर्य :- 

2011 च्या ििगणिेिसुार राष्ट्रीय साक्षरता दर 74% च्या तलुिेत STS मध्ये साक्षरता दर फक्त 59% 

आह.े अिसुवूचत िातींमधील विरक्षरता आवण वशक्षणाचा विम्ि स्तर कारणीभतू ठरू शकतात. बहुतांश आवदिासी 

समदुायांकडे दिेदार वशक्षण आवण संबंवधत शैक्षवणक संसाधिांपयंत पोहोचण्यासाठी आवथचक संसाधिांचा अभाि 

आह.े औपचाररक वशक्षणाच्या दीघचकालीि मलूयाबाबत िागरूकतेचा अभाि आह.े वशक्षणामुळे कोणतेही 

तातकाळ आवथचक परतािा वमळत िसलयामुळे, आवदिासी पालक आपलया मलुांिा फायदशेीर रोिगारात गुंतििू 

ठेिण्यास प्राधान्य दतेात ज्यामळेु कुटंुबाचे उतपन्ि वियवमतपण ेिाढते. घर आवण शाळेतील अंतर आवण संबंवधत 

खचच, विशेर्त: माध्यवमक वशक्षणासाठी, पालकांिा तयांच्या मलुांिा शाळेत पाठिण्यास पराितृ्त करते. तयामळेु 

मलुांचे गळतीचे प्रमाण िास्त आह.े प्रादवेशक आवण आवदिासी भार्ांमधील मिकूर असलेलया विभावर्क प्रिेश 

पाठ्यपसु्तकांचा संथ विकास आवदिासी भागात असलेलया शाळांमध्ये वशकण्याच्या (िाचि आवण लेखि) 

पररणामांमध्य ेअडथळा आणतो. स्थाविक वशक्षकांमध्य ेआवदिासी संस्कृतीच्या पयाचिरणीय, सांस्कृवतक, मािवसक 

िैवशष््टयांच्या सिचसमािेशक आकलिाचा अभाि आह.े तयामळेु आवदिासींच्या गरिांशी वशक्षण विसंगत होते. 
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तसेच वशक्षकांच्या गैरहिर राहण्याच्या प्रितृ्तीमुळे या समस्येत आणखी भर पडत.े विविध आवदिासी भागातील 

दगुचम भौगोवलक पररवस्थती आवण विविध विभागांमधील योग्य समन्ियाच्या अभािामुळे योग्य दखेरेखीला बाधा 

येत.े वशक्षणाचा स्तर उंचािण्यासाठी तलुिेिे अवधक प्रयति करण ेआिश्यक आह.े दगुचम आवण अवतरेकी प्रभावित 

भागात विशेर् िििागतृी मोवहमेची गरि आह.े यावशिाय, आवदिासी भागातील शैक्षवणक कायचक्रमांची आखणी 

करतािा स्थाविक िमातींिा वशक्षणाच्या कामात प्राधान्य दणे ेआवण स्थाविक चालीरीतींिा महत्त्ि दणे ेमहत्त्िाचे 

आह.े 

सांदिय :- 

• गोविंद गारे - आवदिासींचे वशक्षण - संकेत प्रकाशि औरंगाबाद 2009  

• अिचार सीमा - विशेर् वशक्षण - वितय ितूि प्रकाशि पणेु  

• करंदीकर ि मंगरूळकर - उद्यािमखु भारतीय समािातील वशक्षण - फडके प्रकाशि कोलहापरू 2002 

• राष्ट्रीय शैक्षवणक अिसंुधाि और प्रवशक्षण पररर्द - अिसुूवचत िाती और अिसुवूचत िमाती के बच्चो 

की समस्या - एिसीईआरटी के प्रकाशि विभाग 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


