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1. प्रस्तावना (Introduction) : 

 भारतीर् राज्यघटनेच्या कलम 45 प्रमाणे प्रते्यक मुलां-मुलीसं वर्ाच्या 14 वर्ाथपरं्त प्रार्धमक धशक्षण मोफत व सक्तीचे 

देण्याची तरतूद करण्यात आली होती परंतु माध्यधमक धशक्षण स्तरावर तशी तरतूद करण्यात आली नाही. माध्यधमक धशक्षणाने भावी 

जीवनाची ओळख होते. माध्यधमक धशक्षण हेच उच्च धशक्षणाचा पार्ा आहे. राज्यात 25 हजार 737 माध्यधमक शाळा आहेत. त्या 

शाळांमधे्य 66 लाख 14 हजार 654 धवद्यार्ी धशक्षण घेत आहेत. र्ा स्तरावर अध्यापनासाठी दोन लाख 12 हजार 981 धशक्षक 

कार्थरत आहेत. राज्यात एकूण 9 माध्यमांच्या शाळा आहेत. शालेर् माध्यधमक स्तरावरील वर् वर्थ 10 ते 19 र्ा वर्ोर्टातील मुलीनंा 

धकशोरवर्ीन मुली म्हणतात. एकूण लोकसंखे्यच्या 23 टके्क मुले-मुली हे धकशोरवर्ीन आहेत. 

 भारतीर् राज्यघटनेच्या 86 व्या घटना दुरूस्तीने 14 वर्थ वर्ोर्टातील प्रते्यक बालकांना मोफत व सक्तीचा हक्क प्राप्त 

झालेला असताना देखील आणखीही मुलीचं्या धशक्षणात म्हणावी तेवढी प्रर्ती झाली नाही. तसेच जार्रूकताही झाली नाही. महाराष्ट्र  

राज्यातील मुलीचं्या साक्षरतेचे प्रमाण हे 75.48 असून ते ग्रामीण भार्ात 67.43 टके्क एवढेच अल्पप्रमाणात आहे. प्रार्धमक 

स्तरावरील मुलीचें धशक्षण घटत घटत ते माध्यधमक स्तरावर अवघे 54 टके्क इतके झाले आहे. धशक्षण हे मानवी जीवनाचे धे्यर् राधहले 

असून तेच मानवाच्या सवांर्ीण सुिारणेचे प्रवेशद्वार असल्याचे म. फुले र्ांनी नमूद केले आहे. साधवत्रीबाई फुलेंनी स्त्रीधशक्षणाची 

सार-सींदेश (Abstract) : शालेर् माध्यधमक स्तरावरील धकशोरवर्ीन मुलीचं्या शैक्षधणक प्रर्तीत ‘धकशोरी उत्कर्थ मंच’ 

अतं्यत महत्त्वाची भूधमका पार पाडतो. माध्यधमक धशक्षणाचे सावथधत्रकीकरणाच्या दृष्ट्ीने चालू असलेल्या प्रर्त्नाचा धकशोरी 

उत्कर्थ मंच हा एक अतं्यत महत्त्वाचा भार् आहे. माध्यधमक धशक्षणाच्या स्तरावरील मुलीचंी पटनोदंणी 100 टके्क करणे, 

त्यांची र्ळती होऊ नरे् म्हणून प्रर्त्न करणे, त्यांच्या धशक्षणात रु्णवत्तापूणथ सुिारणा करण्यासाठी शाळास्तरावर 

नाधवण्यपूणथ उपक्रम राबधवणे व हे राबवावर्ाचे सवथ उपक्रम एका छताखाली आणून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी 

करण्यासाठी धकशोरी उत्कर्थ मंचची भूधमका अतं्यत महत्त्वाची राधहलेली आहे. धकशोरवर्ीन मुलीचं्या सवांर्ीण 

प्रर्तीसाठी, त्यांचे व्यक्तक्तमत्व सुिारण्यासाठी व त्यांच्या शैक्षधणक रु्णवते्तत वाढ होण्यासाठी हा मंच अतं्यत उपरु्क्त आहे. 

मुलीचं्या शैक्षधणक प्रर्तीत आवश्यक असणाऱ्र्ा धवधवि उपक्रमांचे आर्ोजन कसे करावे?, कोणते नाधवण्यपूणथ उपक्रम 

राबधवणे आवश्यक आहे? र्ासंबंिी महाराष्ट्र  शासनाच्या शालेर् धशक्षण व धक्रडा धवभार् तसेच र्शदा ही संस्र्ा सातत्याने 

संशोिन करीत आहे व त्यांच्या अभ्यासातून धकशोरी उत्कर्थ मंच संकल्पना पुढे आलेली आहे. माध्यधमक धशक्षणाचे 

सावथधत्रकरण, शैक्षधणक रु्णवत्ता वाढ व माध्यधमक धशक्षणाची समानसंिी ही राष्ट्र ीर् माध्यधमक धशक्षा अधभर्ानाची उधिष्ट्ये 

आहेत. ही उधिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी व शाळा स्तरावर मुलीचं्या शैक्षधणक प्रर्तीत वाखाणण्याजोर्ी रु्णवत्ता वाढ व्हावी 

म्हणून व शाळास्तरावर फक्त मुलीसंाठी स्वतंत्र व्यासपीठ असावे म्हणून सदरहू मंचाची स्र्ापना करण्यात आली आहे. हा 

मंच माध्यधमक स्तरावरील मुलीचंी होणारी र्ळती कमी करतो, त्यांच्या अनुपक्तस्र्तीचे प्रमाण कमी करून उपक्तस्र्तीचे प्रमाण 

वाढधवतो. तसेच महाराष्ट्र ाच्या ग्रामीण, शहरी व आधदवासी भार्ातील मुलीचं्या भौर्ोधलक, सामाधजक, आधर्थक, कौटंुधबक, सांसृ्कधतक, 

धलंर्भेद भावात्मक इ. सारख्या धवधवि कारणांमूळे मुलीचं्या शैक्षधणक प्रर्तीत रे्णारे अडर्ळे धकशोरी उत्कर्थ मंच दूर करतो व 

रे्णाऱ्र्ा अडर्ळ्यावर प्रभावी उपार्र्ोजना करण्याचे काम करतो. म्हणून र्ा मंचाची भूधमका अतं्यत महत्त्वाची आहे. 

 

िीज शब्द : सींकेतशब्द (Key Words):  

1. धकशोरवर्ीन -  शालेर् माध्यधमक स्तरावरील वर् वरे् 10 ते 19 वरे् वर्ाच्या मुली. 

2. उपक्रम – र्ोजना, प्रकल्प 

3. धकशोरी उत्कर्थ मंच – धकशोरीचं्या धवकासासाठी राबवावर्ाच्या उपक्रमांची र्ोजना. 

4. न्यादशथ – नमुना धनवड 

5. जनसंख्या – लोकसंख्या  
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मुहूतथमेढ रोवून खऱ्र्ा अर्ाथने स्त्री धशक्षणाची जाणीव जारृ्ती केली व संपूणथ समाजमन ढवळून धनघाले. सध्याची धशक्षण पध्दती ही 

बालकें द्री म्हणून र्णली रे्ली आहे. मुलीचें धशक्षणही आजच्या 21 व्या शतकाची प्रमुख र्रज धनमाथण झालेली आहे. प्रते्यक धवद्यार्थ्ांचा 

‘सवांर्ीण धवकास’ हेच अंधतम धे्यर् (Indian Education Policy, IEP 1992) ने धनधित केलेले आहे. धशक्षणातून मुलीचंा शारीररक, 

मानधसक, भावधनक, बौक्तध्दक व सामाधजक धवकास सािला जाणे अपेधक्षत असते. 

 सद्यक्तस्र्तीतही 91 टके्क शाळेमधे्य धकशोरवर्ीन मुलीचं्या समसे्यची सोडवणूक होत नसल्याचे वास्तव धनदशथनास आले 

आहे. म्हणून महाराष्ट्र  शासनाचा शालेर् धशक्षण धवभार्, ‘मुलीचें धशक्षण प्रर्तीचे लक्षण’, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ं, ‘बेटी िन की 

पेटी’, ‘कन्या सुरक्षा कवच’ अशा धवधवि घोर्णांतून स्त्री धशक्षणाचा जार्र वाढवू पाहत आहे. तसेच, ‘लेक धशकवा अधभर्ान’, ‘मुलीला 

धशकू द्या, वाढू द्या’, ‘माणूस म्हणून जरू् द्या’, ‘मुलीनंा वाचवा मुलीनंा धशकवा’, ‘आपल्या मुली जर धशकल्या छान तर होईल आपल्या 

देशाचे कल्याण’ इ. अशा अनेक घोर्वाक्ांनी व धे्यर्ांनी पे्रररत होऊन धकशोरीचं्या धशक्षणावर शासन प्रकाश टाकू इक्तित आहे. 

 आजच्या धकशोरवर्ीन मुली र्ाच उद्याच्या भारताच्या भावी नार्ररक आहेत. त्यामुळे शालेर् माध्यधमक स्तरावरच त्यांच्या 

शारीररक, मानधसक, भावधनक, बौक्तध्दक धवकासाचा पार्ा मजबूत करून त्यांचा ‘सवांर्ीण धवकास’ करणे आवश्यक आहे व हे काम 

धकशोरी उत्कर्थ मंचच्या माध्यमातून अतं्यत प्रभावीपणे होवू शकते. 

 

2. सींिींमधत सामित्याचा आढावा (Literature Review) : 

 

1. धकशोरंो ंके व्यक्तक्तत्व धवकासपर सामाधजक-आधर्थक क्तस्र्धत के प्रभाव का एक अध्यर्न. 

संशोिक – ज्योत्सना धसंह, वर्थ – 2004 

धवद्यापीठ – पूवांचल धवश्वधवद्यालर्, जौनपूर (उ. प्र.) 

2. धकशोर वर् के छात्रो ंकी व्यक्तक्तत्व संरचना में संसृ्कधत की भूधमका. 

संशोिक – र्णेशजी धसंह, वर्थ – 2009 

धवद्यापीठ – वीर बहादुर धसंह पूवांचल धवश्वधवद्यालर्, जौनपूर (उ. प्र.) 

3. The Impact of the teaching of the Bible on the wholesome personality development of Adolescent – 
A Descriptive study. 

Researcher – Prescilla D. V., Year – 2005 

University of Madras, Chennai – 600 007 

3. साधने (Materials) : 

1. समतुल्य धद्वर्ट अधभकल्पातील धवद्यार्ी पूवथ चाचणी व धवद्यार्ी उत्तर चाचणी. 

 

4. सींशोधन पध्दती (Research Methodology) : 

 प्रसु्तत संशोिनासाठी लातूर धजल्ह्यातील चाकूर तालुक्ातील धज. प. प्रशाला, नळेर्ाव व श्री शंकर धवद्यालर्, आटोळा र्ा 

दोन शाळांची व तेर्ील इ. 9 वी व 10 वी च्या वर्ाथतील प्रते्यकी 50-50 अशा 100 धकशोरवर्ीन मुलीचंी जनसंख्या धवचारात घेण्यात 

आली. कार्थवाहीचे टपे्प खालीलप्रमाणे आहेत – 

 

1. प्रर्ोजनासाठी धनवडलेल्या 100 धकशोरवर्ीन मुलीनंा पूवथ चाचणी देण्यात आली. 

2. पूवथ चाचणीच्या धनकालाच्या आिारे एक र्ट धनरं्धत्रत तर दुसरा र्ट प्रर्ोधर्क असे धनधित करण्यात आले. 

3. प्रार्ोधर्क र्टावर धकशोरी उत्कर्थ मंचच्या उपक्रमाची उपचार मात्रा देण्यात आली तर धनरं्धत्रत र्टास त्यापासून वंधचत 

ठेवले रे्ले. 

4. नंतर दोन्ही र्टास उत्तर चाचणी देऊन उत्तर चाचणीतील प्राप्तांकाचे मध्यमान काढून त्यावरून प्रर्ोर्ाची पररणामकारकता 

ठरधवण्यात आली. 

5. प्राप्त माधहतीचे धवशे्लर्ण व वर्ीकरण करण्यात आले व शेवटी धनष्कर्थ मांडण्यात आले. 
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समतुल्य मिगट अमिकल्पाची माींडिी 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. कायषवािीची चचाष (Discussion) : 

 प्रसु्तत संशोिन हे इ. 9 वी व 10 वी च्या शालेर् माध्यधमक स्तरावरील धकशोरवर्ीन मुलीचं्या शैक्षधणक प्रर्तीत धकशोरी 

उत्कर्थ मंच उपक्रमांच्या र्ोर्दानाचा अभ्यास करण्यासाठी प्रर्ोर्ाद्वारे तपासण्यात आले. प्रर्ोर्ाद्वारे प्राप्तकांचे मध्यमान काढून 

माधहतीचे धवशे्लर्ण व अर्थधनवथचन करण्यात आले. 

 

6. मवशे्लर्ि (Analysis) : 

 प्रसु्तत संशोिनात माध्यधमक स्तरावरील मुलीचं्या शैक्षधणक प्रर्तीत धकशोरी उत्कर्थ मंच उपक्रमांच्या र्ोर्दानाचा अभ्यास 

करण्यात आला. त्यामधे्य असे आढळून आले की, माध्यधमक स्तरावरील धकशोरवर्ीन मुलीचं्या शारीररक, मानधसक, भावधनक, 

बौक्तध्दक, शैक्षधणक इत्यादी बाबत रे्णाऱ्र्ा अडचणी व समस्या तसेच त्यांच्या प्रर्तीत रे्णारे अडर्ळा धकशोरी उत्कर्थ मंचच्या 

साहाय्याने समजून घेऊन त्यावर प्रभावी उपार्र्ोजना करणे शक् होते. धकशोरी उत्कर्थ मंच उपक्रमाचा ज्या र्टावर वापर करण्यात 

आला तो र्ट धकशोरी उत्कर्थ मंचचा उपर्ोर् न केलेल्या र्टापेक्षा प्रर्त धदसून आला. माधहतीचे अर्थ धनवथचन करून धवशे्लर्णावरून 

धनष्कर्थ प्राप्त झाले. धनष्कर्ाथची व्यवक्तस्र्त मांडणी केली. धनवडलेल्या दोन्ही र्टातील धकशोरवर्ीन मुलीचं्या उत्तर चाचणीतील 

धमळालेल्या प्राप्तांकाचे मध्यमान काढून त्या दोन्ही मध्यमानाची तुलना केली व धकशोरी उत्कर्थ मंच उपक्रमाची धकशोरवर्ीन मुलीचं्या 

शैक्षधणक प्रर्तीतील पररणामकारकता तपासली. 

 

7. मनष्कर्ष (Findings) : 

 प्रसु्तत संशोिनाचे धनष्कर्थ पुढीलप्रमाणे आहेत – 

1. माध्यधमक स्तरावरील धकशोरवर्ीन मुलीचं्या पटनोदंणीचे प्रमाण 100 टके्क परं्त वाढधवण्यासाठी धकशोरी उत्कर्थ मंच 

अतं्यत महत्त्वाचा आहे. 

2. माध्यधमक शाळेतील धकशोरवर्ीन मुलीचंी र्ळती होवू नरे् व त्या शाळेत धटकून राहाव्यात म्हणून प्रभावी उपार्र्ोजना 

सुचधवण्याचे काम धकशोरी उत्कर्थ मंच उपक्रमामुळे सुलभ होते. 

3. धकशोरवर्ीन मुलीमंिील धलंर्समभाव वाढीस लार्तो व त्यांची शैक्षधणक प्रर्ती सािते. 

4. धवधवि आनंददार्ी उपक्रमातून धकशोरवर्ीन मुलीमंधे्य आत्मधवश्वास व जीवनकौशल्य धवकधसत करून व्यक्तक्तमत्त्व धवकास 

सािण्याची प्रधक्रर्ा धकशोरी उत्कर्थ मंच उपक्रमामुळे पररणामकारकपणे घडून रे्ते. 

5. धकशोरवर्ीन मुलीचं्या शैक्षधणक प्रर्तीत रे्णाऱ्र्ा धवधवि समस्यांचा शोि घेवून त्यावर प्रभावी उपार्र्ोजना सुचधवण्याचे 

काम धकशोरी उत्कर्थ मंच उपक्रमामुळे पररणामकारकपणे सािले जाते. 

 

परू्व चाचणी

प्रायोगिक िट

प्रत्यक्ष

प्रयोि

गियंगित िट

प्रयोिाचा
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8. पररिाम (Results) : 

 शालेर् माध्यधमक स्तरावरील धकशोरवर्ीन मुलीचं्या शैक्षधणक प्रर्तीत धकशोरी उत्कर्थ मंचच्या माध्यमातून राबधवण्यात 

रे्णारे धवधवि उपक्रम मुलीचं्या शैक्षधणक प्रर्तीत पोर्क ठरतात. त्यांच्या र्ळतीचे प्रमाण कमी होते. दैनंधदन उपक्तस्र्ती वाढते. त्यांची 

पटनोदंणी 100 टके्क परं्त वाढवून धवधवि आनंददार्ी उपक्रमातून त्यांच्यातील आत्मधवश्वास, जीवनकौशले्य व व्यक्तक्तमत्त्व धवकास 

सािला जातो. र्ळती, स्र्धर्ती व त्यांची अनुपक्तस्र्ती इत्यादी कारणांचा शोि घेवून पालकांचे उद्बोिन करून त्यांच्या शैक्षधणक प्रर्तीत 

बदल करण्याचे काम धकशोरी उत्कर्थ मंचच्या माध्यमातून केले जाते. 

 

9. मशफारशी (Recommendation) : 

1. शालेर् माध्यधमक स्तरावरील धकशोरवर्ीन मुलीचं्या शैक्षधणक प्रर्तीत रे्णाऱ्र्ा अडचणीचं्या धनराकरणासाठी धवधवि 

उपक्रमांचे आर्ोजन करणे र्रजेचे आहे. 

2. माध्यधमक स्तरावरील मुलीचंी र्ळती व स्र्धर्ती तसेच त्यांच्या अनुपक्तस्र्तीचे प्रमाण कमी होण्यासाठी पालकांचे प्रभावी 

उद्बोिन होणे आवश्यक आहे. 

3. मुलीचं्या शैक्षधणक प्रर्तीतील अडर्ळे दूर करण्यासाठी माध्यधमक स्तरावरील मधहला धशधक्षकांचे प्रमाण वाढधवण्यात र्ावे. 

4. मधहला समुपदेशकांची धनरु्क्ती केल्यास त्यांच्या समस्यांचे धनराकरण होऊ शकते. 

5. प्रार्धमक स्तरावरील मोफत शालेर् र्णवेश, शालेर् पोर्ण आहार, मोफत पाठ्यपुस्तके वाटप र्ोजना, माध्यधमक स्तरावरही 

सुरू करणे र्रजेचे वाटते. 

अ.क्र. शाळाींची सींख्या 

इ.9 वी व इ. 10 वीतील मवद्यार्थ्ाांची जनसींख्या 

एकूि मनयींमत्रत गट प्रायोमगक गट 

मुली मुली 

1. 02 50 50 100 

 

10. मनष्कर्ष (Conclusion) : 

 प्रसु्तत संशोिन हे शालेर् माध्यधमक स्तरावरील इ. 9 वी व 10 वी च्या धकशोरवर्ीन मुलीचं्या शैक्षधणक प्रर्तीतील धकशोरी 

उत्कर्थ मंच उपक्रमांच्या पररणामकारकतेशी संबंधित आहे. र्ामधे्य धकशोरवर्ीन मुलीचं्या शैक्षधणक प्रर्तीतील धकशोरी उत्कर्थ मंच 

उपक्रमाची पररणामकारकता तपासण्यात आली. प्रार्ोधर्क पध्दतीतील समतुल्य धद्वर्ट अधभकल्पाचा वापर करून पूवथ चाचणी व 

उत्तर चाचणी घेण्यात आली. उत्तर चाचणीतील धमळालेल्या प्राप्तांकाचे मध्यमान काढून दोन्ही र्टांच्या मध्यमानाच्या तुलनेद्वारे धनष्कर्थ 

काढण्यात आले. 
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