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तावना: 
“आधु नक करण हणजे व श ट 
सामािजक प रवतन घडवून 
आणणार  ग तमान आ ण 
सव पश  अशी सात याने चालू 
असलेल  एक या होय. 
अमे रका, इं लंड, जापान, जमनी, 
ांस, इ. वक सत रा ांम ये 
कषाने दसून येणार  आ ण 

अ वक सत व वकसनशील 
रा ांना आदशवत ठरलेल  या 
हणजे आधु नककरणाची या 

असे सामा यपणे समजले जाते. 
यामुळे वक सत रा ातील 
समाजात घडलेल  व स या घडत 
असलेल  ि थ यंतरे ह  
आधु नक करणाची माणभूत 
ल णे मानल  जातात.”1 अठरा या 
शतकात इं लंड, ांस, जमनी, 
हॉलंड इ. युरोपीय रा ांतह  सु  
झालेल    या,   या       रा ांची  

सारांश: 

पाि चमा यीकरण व 
आधु नक करण ह  प रवतन 
घडवुन आणणार  ग तशील अशी 

या आहे. या येने 
सामािजक, आ थक, धा मक व 
वैचा रक े ांम ये आमूला  
प रवतन घडवून आणले आहे. 
यामुळे समाज व य ती दो ह  
ग तशील बनले आहे. 
आधु नक करण व 
पाि चमा यीकरणाचा प रणाम 
त ण पढ वर अ धक पडलेला 
दसतो आहे. य ती वातं याचा 
अ तरेक व वैरवृ तीने वचार 
कर याची वृ ती त णामं ये 
दसत आहे. च पट व दूरदशनचा 
भाव त णांवर अ धक आहे. 
यातील यांचे अनुकरण 
कर याची वृ ती सात याने वाढत 
आहे. त णां या हातात माटफोन 
आ यामळेु संपूण व व हे 
यां यासाठ  ठगणे झाले आहे. 
ता यात पदापण केले या 
युवकांवर याचे अ तशय ती  
प रणाम दसून येत आहे. क ा य  

साधनांम ये दाख व या जाणा या 
यांच े अनुकरण कर याची 
वृ ती दसत असून ल गक 

सबंंधा या बाबतीत यांचात 
अ धक सलै वचार कर याची 
वृ ती वाढत चालल  आहे. 

आधु नक करण व 
पाि चमा यीकारणा या भावाने 
त ण पीढ  ल गकते या संदभात 
कसा वचार वा वतन कर याची 
वृ ती दसत े हे तुत पेपर या 

मा यमातून जाणून घे याचा 
य न कर यात आला आहे. 

 

कळीच े श द : ल गकता, ल गक 
श ण. 
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सा ा य ेआ शया व आ का या देशात अस यामुळे साहिजकच अ वक सत देशात स ताधार  समाज हा आदश 
समजला जात असे आ ण यां या आचार- वचारां या अनेक वै श’Vîkaps अनुकरण चालू असे या अनुकरणाला 
पूव  आं ल करण कंवा पि चमीकरण असे हटले जाई. हणज े“अ वक सत देशा या संदभात आधु नक करण 
हे एका जु या येला दलेले नवे नाव आहे.”2 आधु नक करणाची या ह  एकाच वेळी सामािजक, आ थक, 
धा मक, राजक य व वैचा रक अशा सवच े ांम ये चालू असत.े  सं कृती, समाज यव था आ ण य ती 
यां या प रवतना या संदभात  कमी-अ धक ती तेने ती काय वण असते. समाजातील या सव े ातील घटक 
हे पर परसंल न व पर परावलं बत अस यामुळे एकमेकांवर सतत भाव पाडत असतात. 

>ikVîkus होत असले या सामािजक प रवतनास अनुस न जु या आचार वचारां या जागी नवे आचार-
वचारह  ज ूलागले. यां क करणामुळे व यापक vkS|ksxhddj.kkeqGs म वभागणीचा पायाच बदलला. य ती या 
यावसा यक वा तां क श णाव न अगर कौश याव न तचे सामािजक थान नि चत झाले. समाज व 
य ती दो ह ह  ग तशील बनल . यामुळे सामािजक संबंधह  बदलले. आधु नक करणा या येला ह  सव 
प रि थती जबाबदार अस याने अमुकच एक गो ट तच ेमुलभूत कारण आहे, असे ठामपणे हणता येत नाह . 
       समाजातील सवसामा य माणसाला सहजग या उपल ध असणार  ऐ हक सुखोपयोगाची साधने हे 
आधु नककरणाच ेमह वाचे गमक आहे. हे जर  खरे असले तर  आधु नक समाज हा सव n`”Vhauh प रपूण 
असेल आ ण यात कोण याह  सम या नसतील असे समजणे मा  चुक चे होईल.  
 आधु नक करण व पाि चमा यीकरणाचा भाव त ण पढ वर वशेषत: अ धक पडलेला दसतो. कुटंुब 
सं थेचे वच व न ट होऊन ववाह व छेदना या वाढ या माणामुळे कुटंुबसं था अि थर बनत चाललेल  आहे. 
कौटंु बक अि थरतेमुळे मुलां या सामािजकरणावर भाव पडून यां यावर ल नयं ण दवस दवस कमी होत 
आहे. यामुळे औपचा रक समुहांचा व नयमांचा ाद ुभाव व यामुळे नमाण झालेला य ती व समाज यातील 
दुरावा यासारखे नह  गु ंतागुंतीचे होत चालले आहे. य ती वातं या या अ तरेकाने त णांम ये 
समाज वघातक अशी वैरवृ ती वाढत आहे. कले या नावाखाल  अनै तक व समाज वघातक वृतींना बाजा  
ो साहन मळत अस यामुळे याचा य  प रणाम त णांवर होत आहे. च पट व दूरदशनवर दाख व या 

जाणा या केशभूषा, वेशभूषा व जीवनर तीच ेअनुकरण कर याची वृ ती त णांम ये वाढू लागल  आहे. दूरसंचार 
े ात झाले या ांतीमुळे संपूण जग हे एक छोटे खेडे झाले आहे. त णां या हातात माटफोन आ यामुळे 

याचा सवा धक प रणाम यां या वतनावर पडलेला आहे. ता यात पदापण केले या युवकांवर तर याच े
अ तशय त  प रणाम दसून येत आहे. ट . ह . म ये दाख व या  जाणा या यांचे अनुकरण कर याची 
वृ ती त णांम ये दसत असनू ल गक संबंधा या बाबतीत यां यात अ धक सैल वचार वृ ती वाढत 

चालल  आहे. 
 पाि चमा यीकरण व आधु नक करणा या भावातून ह च वृ ती भारतासार या वकसनशील देशाम ये 
सु ा दसू लागल  आहे. सामाज वा था या –f’Vus याची गणना सामािजक सम येम ये करता येते. 
 

संशोधनाची उ टे:    

1) युवकांची ल गकते या संदभात असणार  मान सकता तपासणे. 
2) पाि चमा यीकरण व आधु नक करणा या संदभात त णां या ल गक वतणुकचा अ यास करणे. 
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त य संकलनाची प दती :  

1) तुत संशोधनात ाथ मक त य संकलनासाठ egkfo|ky;hu fo|kF;kZadMwu अनुसूची भ न घे यात आ या. 
2) f}fr;d त य संकलनात का शत व अ का शत ल खत लेखाचा याम ये अंतभाव कर यात आला. 
 

पाि चमा यीकरण व आधु नक करणाचा त णांवर ल ल गकते या भावाचे व लेषण कर यासाठ एकूण 
13 बाबींच े एक अनुमाप तयार कर यात आले. याम ये ववाहपूव ल गक संबंध था पत करणे सहज 
चाल यासारख े आहे काय कंवा egkfo|ky;kr शकणारे fo|kFkhZ ववाहपूव ल गक संबंधाबाबत कसा वचार 
करतात, या नाला 69.7% उ तरदाते ववाहपूव ल गक संबंध था पत करणे सहज चाल यासारखे नाह  असे 
हणतात. असे असले तर  fo|kFkhZ उ तरदा यांपैक  27.1% fo|kFkhZ व 9.9% fo|kfFZkuh उ तरदाते ववाहपूव ल गक 

संबंध था पत करणे सहज चाल यासारखे आहे असा वचार करतात. मा  त णांना संभोग वषयक अ ान 
अस यामुळे आज जगात तीन कोट  कुमार माता अस याचे दसून येत.े 1980 नंतर एक कोट  अमे रकनांना 
ह स व ए स या रोगाची लागण झाल  आहे. बाहेर याल पनाब ल आ ण ल गक दुराचाराब ल श ा हणजे हे 

दुधर जीवघेणे रोग होय. ऑ े लयातील एका संशोधनानुसार “Adolescent are having sex at a 
younger age, more often and with more partners. More than half of young 
Australians are sexually active by 16. Sexually Transmitted Diseases among 15-19 
Years-old are rising.” 3 (Sawant Anagha) egkfo|ky;hu जीवनात युवक-युवतींम ये म -मै ण 
कंवा यकर- ेयसी या ना याने एकमेकां या जवळ ये या या संधी व माणात वाढ झालेल  दसून येत.े 
अमे रकेत या माणे वयात आ याबरोबर मुले-मुल एकमेकांबरोबर फेरफटका मारणे, जेवण करणे, ग पाट पा, 
थोडीफार शार रक लगट, चु ंबन, आ लंगन, डे टंगला, fodWMyk जा याची प ती आहे. याच माण ेभारतातह  
काह  माणात युवक-युवती ंम ये असे कार दसायला लागले आहे. यामुळे युवक-युवतींना अशा जवळ 
ये याचा ल गकतेशी संबंध आहे काय? हे जाणून  घे यासाठ  एकमेकांना पश करणे, चकटून बसने, खेटून 
चालणे, हातात हात घालणे, एकमेकां या xGÓkkr पडणे यांचा ल गकतेशी संबंध नाह  असे 59.7% उ तरदाते 
हणतात. याम ये fo|kFkhZ उ तरदा यांचे माण 56.6% तर fo|kFkhZuh उ तरदा यांचे 62.0% आहे. 

भारतीय सं कृतीचा वचार करता ल गक संबंध ल नानंतरचीच घटना आहे. कारण ल गक संबंध 
थापन कर यासाठ  ववाहसं थेची मा यता आव यक आहे. हे खरे असले तर  दोन य तींनी पर पर संमतीने 

शर रसुख घे यात समाज वरोधी काह च नाह  अशी पा चा य देशात असलेल  वचारसरणी भारतात 
पाि चमा तीकरणातून हळूहळू जू पाहत आहे. ल गक संबंध हा णाचा खेळ असला तर  यातून उदभवणार  
बंधने, अपे ा दघतर असतात. मुलांमुल ंना दले जाणारे एक  श ण, खेळ, पधा, सततचा संपक, 
ता यसुलभ भावना यामुळे युवक-युवती ंम ये मै ी व ेमाची भावना जू पाहत आहे. ल नाच ेवय dk;|kus 
वाढ यामुळे ववाहपूव जीवनात ेम नैस गक गरज बनल  आहे. वत:चा जोडीदार वतः नवड या या 
य नातून, संसारा या jkseWafVd क पनेतून त ण-त णी एक  येत आहेत. ता यातील अ व थता, देहात व 

मनात झालेला बदल, भोवतालच ेस ह णू वातावरण व लैला-मजनू या रंगीन दु नयेची साद यामुळे मुले-मुल  
एकमेकांकडे आक षले जात आहे. ीकृ ण रसागर  यांचे मते “ ववाहपूव ल गक संबंध था पत करणे हे 
अनै तक आहे. या n`f”Vdks.kkrwu पाह यापे ा एक मनोरंजक घटना हणून पाह याची समाजाची वृ ती दसते 
आहे.”4 तुत अ ययनात 61.0% उ तरदाते ल गक संबंध ल नानंतरचीच बाब आहे असे हणत असले तर  
25.7% उ तरदाते ल गक संबध ल नानंतरची बाब आहे या मताशी सहमत नाह . वा त वक सु ढ ल गकता 
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दोघात ेम, आदर, नेह, समजूतदारपणा नमाण करते. “1930 या काळात झाले या काह  पाह याव न असे 
नदशनास आले क , ववाहापूव  समागमाचा अनुभव घेतले या ि यांचं माण शंभर ट के अस याच ेल ात 
आले. tWफेपेरेट या इ तहासकाराने या ि थतीब ल हटले क , ल गक वातं य हे लोकांना शा ीय व तकसंगत 
वाटू लागले. यामुळे यि तम वाच े वघटन सु ा होवू शकते असा इशारा ाईडने दला आहे.” 5 संतती 
नयमनाचे एखादे साधन वापरले तर गभधारणेची भती राहत नाह  असे जर  त णांना वाटत असले तर  इतर 
सम या यातून उ भवू शकतात. जसे HIV, गु तरोग होऊ शकतो इ. अ लकडे झाले या एका संशोधनातून असे 
नदशनास आले क , “60 percent of the 20-24 years old reported that they knew some 

friend if theirs was involved in premarital set and 25 indulged in non-coital sex.” 6 
(Chauhan S.L.)  तुत अ ययनात ववाहपूव ल गक संबंध थापन करण ेहे आधु नकतेच ेल ण आहे असे 
39.3% उ तरदाते हणतात. याम ये fo|kfFZkuh उ तरदा यांपे ा fo|kFkhZ उ तरदा यांच े माण (57.4%) अ धक 
आहे. यामुळे आधु नक करणाच ेप रणामी ल गक संबंधा या बाबतीत सैल वचार कर याची वृ ती वाढत आहे. 
भारतात HIV/AIDS चा सार >ikVîkus हो याची जी कारणे आहेत याम ये असुर त ल गक संबंध हे मुख 
कारण आहे. एकदा ák आजाराची लागण झाल  क , आयु यभर यातून सुटका नाह . अ ययनातून प ट झाले 
क , “Adolescents are indulging in premarital sex more frequently at an early age the 
incidence of pregnancies among them is rising and most of them face the risk of  
induced abortions under unsafe conditions, and contracting sexually transmitted 
infection including HIV.”7 (Chauhan’ S.L)  अ ययनात HIV/AIDS  या सारावर आळा घालणे 
उ तम उपाय अस याच े60.9% उ तरदाते मा य करतात.  

egkfo|ky;kr शकत असणारे fo|kFkhZ भावी जीवनाची सु वात करत असतात. यामुळे ák अव थेतील 
fo|kF;kZauk इतर सवसामा य वषयां या ानाबरोबर ल गक जीवनाशी संबं धत गभ नरोधक व S.T.D 

रोगासंबंधीच े ान असणे आव यक आहे. याच वयात यांना नवीन नाती-गोती नमाण कर याची आव यकता 
वाटते. मुले आप या भावना य त करणे, ेम करणे तसेच इतरांकडून ेम मळ व याची, इतरांशी जवळीक 
नमाण कर याची तसेच ल गक मता वक सत कर याची पा ता आल  असते. यामुळे यानंा S.T.D.,HIV., 
AIDS, गु तरोग या संबंधीच ेप रपूण ान असायला पा हजे. एका सव णानुसार भारतातील पौगंडाव थेतील 
युवकांना यासंबंधी कती ान आहे? तर असे आढळून आले क, “India starts sex education for 
children little after 15 years, though in western countries  it starts from 12 onwards. 
This could be one of the reasons why Indians had little knowledge of how to avoid 
permanency. India’s scored more 70 parents.”8 (www.indiaedunews.net) तुत 
अ ययनात 77.7% उ तरदा यांनी गभ नरोधक व S.T.D. रोगासंबंधी प रपूण ान नाह  असे हटले आहे. 

देशा या सव भागात HIV/AIDS पडीतांच े माण सतत वाढत आहे. “HIV वषाणूचा संसग संभोग, दू षत र त 
व र त घटdk}kjs, HIV बा धत आईपासून होणा या मुलास, गभाव थेत कंवा सुती या वेळी ák तीन मागाने 
होतो. असे असले तर   संभोगातून HIV/AIDS व गु त रोग होणा या त णांची सं या सवा धक आहे.”9 तुत 
अ ययनात अनोळखी य तीशी शार रक संबंध टाळणे हा HIV व गु त रोगाचा समाजात सार रोख याचा 
एक खा ीचा माग असे 66.0% उ तरदाते मा य करतात. एच.आय. ह . बा धत य तीला पूणपणे ए सची 
लागण हो यास अनेक वष लागतात. HIV बा धत य ती इतर सव सामा य य ती सारखीच दसत.े 1 ते 10 
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वष ák मध या काळात एच., आय., ह . बा धत य ती सवसामा य आयु य जगू शकत.े यामुळे कोणती 
य ती एच. आय. ह . व गु तरोग पी डत आहे हे बाgî ल णाव न ओळखता येत नाह . यामुळे अनोळखी 
य तींशी शार रक संबंध टाळणे हाच उ तम उपाय आहे. मा  34.0% उ तरदा यांना यासंबंधी नि चत 
सांगता येत नाह  असे अ ययनात दसून आले आहे. ल गक संबंधातून आ ण यातह  असुर त लै गक 
संबंधातून एच. आय. ह . चा सार होतो. म ां या मा यमाने मळणारे ान हे अपूण व संशया पद असते. 
सुर त यौन संबधंा वषयी यो य मा हती त णांना मळत नाह  व कोणते S.T.D. होऊ शकतात, याची यांना 
जाणीव नसते. यामुळे युवकांनी एक तर ल गक संबंधात गु ंत ू नये. शवाय असुर त ल गक संबंध टाळाव.े 
डॉ. राजन भोसले यांचे मत े “सुर त ल गक संबंधातूनह  ( नरोधचा वापर क न थापन केलेले) एच. आय. 
ह . ची लागण होऊ शकते.”10  यामुळे असुर त ल गक संबंधातून एच. आय. ह . चा सार होणारच. 
अ ययनात 70.0% उ तरदाते असुर त ल गक संबंधा}kjs H.I.V. चा सार व थ समाजाम ये >ikVîkus होत 
असतो या वधानाशी सहमत आहे. मा  30.0% उ तरदाते या वधानाशी सहमत नाह त कंवा सांगता येत 
नाह  असे हणतात. परंत ुऔपचा रक ल गक श णाला समाजा या सव थरातून वरोध होतांना दसतो आहे. 
2008 साल  महारा ा या शालेय श ण मं याने ल गक श णाला मा यता दे याचा ताव व धमंडळात 
ठेवला असता सग याच प ातील ने यांनी ák तावाला वरोध केला. पालक श क आ ण इतर मंडळी सु ा 
gîkत सहभागी आहेत. यांच े मत आहे क  मलुानंा औपचा रक श णातून ल गक श ण द यास मुले 
बहकतील ह  यांची भती नराधार आहे. डॉ. व ल भ ूयांचे मते “कामजीवन वषयक श ण द यास युवक 
उ चत वयापुव च कामजीवन उपभोग यास उ सुक होतील हा समज चुक चा आहे. यो य माह ती द यास युवक 
जाग कपण ेवागतात असे अनेक पाहणीत आढळून आले आहे.”11 या मलुांना हे श ण |kयच ेआहे या 
संदभात यांची काय मते आहेत, हे जाणून घे याचा फारसा य न होतांना दसत नाह . तुत अ ययनात 
औपचा रक ल गक श णाला मा यता द याने egkfo|kyयीन युवकांम ये ल गक संबंधात वाढ होत नाह  असे 
59.3% उ तरदाते हणतात. शवाय ल गक श ण हे लसी माणे तबंधक व पाचे आहे. कारण ल गक 
श णामुळे मुलामुल ंना वत: या ल गकते वषयी जाण येते. संभा य धोके कोणते, वतःची काळजी का व 
कशी यायची याची मा हती मळत.े यो यवेळी यो य तो नणय घे याची मता येते. भावना मक वृ तीचे 

जतन होते. अनेक संशोधनातून हे स द झाले आहे क , “Sex education provides  accurate 
information about human growth and development, human reproduction, anatomy, 
physiology, masturbation, family life, pregnancy, childbirth, parenthood, sexual 
response, sexual orientation, contraception, abortion, sexual abuse, HIV/AIDS and 

other sexually transmitted diseases.”12 (Haffner D. W.)ल गक श णाचा समावेश शाळा- 
egkfo|ky;hu अ यास मात के याने गु तरोग व ए स सार या रोगावर आळा बसतो असे 84.3% 
उ तरदा यांना वाटते. औपचा रक श णावर ल अ यास मातून जवळपास सवच वषय fo|kF;kZauk शक वले 
जातात. मा  ल गक श णाचाच तेवढा या अ यास मात समावेश नाह . कारण ल गक श णाब ल 
अनेकां या मनात अनेक न, शंका आहेत. परंत ु हे न, शंका अ ानातून नमाण झाले आहेत. हे न, 
शंका सोड व या या संदभात शाळा-महा व|kलय मह वाची भू मका वठवू शकत.े युने को या एका अहवालात 

हटले आहे क , “The initiative of the school in the strengthening of family education can 
be effective only if the school understands its own role correctly. It never stands in 
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isolation, on a world made for it, but rather has to take into account the fundamental 
requirements of two parties, namely, the child itself and society. It is the middleman 
between the starting point and the goal, and can therefore never be an end in itself.” 

अहवालात पुढे हटले आहे क , ”For every child such teaching and training as will prepare 
him for successful parenthood, home-making, and the rights of citizenship; and for 
parents, supplementary training to fit them to deal wisely with the problems of 

parenthood.” 13 या सदंभात ल गक श ण सामािजक वा थासाठ  आव यक व परवड यासारख ेआहे 
असे अ ययनातील 77.3% उ तरदा यांनी आपले मत न दवले आहे. या म ये व|k थनी उ तरदा यांच े माण 
80.1% आहे. ल गक श णाच े उ ट केवळ मा हती पुर वणे हे नसून व|k या या यि तम वाला, 
मान सकतेला पु षाची ल गकता, ल गक आरो य, STD, HIV, AIDS, गु तरोग, युवाव थेची मान सकता, 
पौगंडाव थेतील युवक-युतीं या सम या, मान सक तणाव, पौगंडाव थेतील आजार व दोष, ल गकते वषयी 
समज-गैरसमज, ल गक आकषण, ी-पु षांची जनन ये, रचना व काय, ी-पु ष भेद हे आहेत. हे असे 
वषय आहेत क , जे संपूण जीवनाशी संब धत असून यांचा प रणाम सामािजक जीवना या व वध घटकांवर 
होतो. मा  या वषयाचे ान औपचा रक श णातून महा व|kलयातील व|kF;kZaना सु ा दले जात नाह . 
शा ीय अथाने ल गक श ण हणजे “Comprehensive sexuality education addresses the 
biological, socio-cultural, psychological, and spiritual dimensions of sexuality.”14 
(Heffner D.W.)  यापक अथाने “A range of sexuality education strategies are used with 
the aim of reducing HIV infection rates among young people, including raising 
knowledge and awareness, influencing attitudes and behaviors,  and promoting the 
utilization of preventive services through mass media, person to person 
communication and service providers.” 15(Chi-Chi Undies, Joanna Crichton) तुत 
अ ययनात औपचा रक ल गक श ण हणजे ख या अथाने ‘जीवन श ण’ होय असे 88.8% उ तरदा यांनी 
हटले आहे. ‘ल गकता’ हा वषय असा आहे क , याचे यो य ान पौगंडाव थेतील युवकांना नस यामुळे ते 

ग धळले या अव थेत भ व याला सामोरे जात आहे. या वषयाचे ान यांना पालक व श कांकडून दले 

जात नाह . “The responses clearly indicated that both parents and teachers were ill-
equipped to answer sex-related queries and that there was an acute need for proper 

sex education at the school level”16 (Anagha Sawant)  यामुळे egkfo|ky;hu युवकांना 

औपचा रक ल गक श णाची आव यकता वाटते काय? “The ultimate goal of sex education 

should be the positive perception of individual sexuality.” 17 (Walsh E. Meredith) 

अ ययनात 95.3% उ तरदा यांनी egkfo|ky;hu युवकांना औपचा रक ल गक श ण देणे यो य आहे असे 
हंटले आहे. याम ये वा ण य शाखेतील 100.0% उ तरदा यांनी egkfo|ky;hu युवकांना औपचा रक ल गक 
श ण देणे यो य आहे असे हटले आहे. 
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न कष : 

1)  पाि चमा यीकारण व आधु नककारणाचा वाढता भाव असतांना सु ा ववाहपूव ल गक संबंध ह  चुक ची    
गो ट आहे याची जाणीव बहुसं य उ तरदा यांना आहे. शवाय  एच. आय. ह . ए स या सारावर आळा 
घालणे आव यक आहे. 
2) बहु सं य 253(74.3%) उ तरदा यां या मते, ल गक श णाचा समावेश अ यास मात के याने गु तरोग व 
ए स यासार या रोगावर आळा बसेल. 

3) ल गक श णाला मा यता द याने egkfo|ky;hu युवकांम ये ल गक संबधंात वाढ होत नाह . 
4) याचबरोबर इतर वषया या ानाबरोबरच ल गक श णावर ल ान उ तरदा यांना देणे सामािजक 
वा यासाठ  गरजेच े असून ल गक श ण हणजे ‘जीवन श ण’ होय. यामुळे egkfo|ky;hu युवकांना 

औपचा रक ल गक श ण देणे यो य राह ल. 
 

उपाययोजना : 
1) श णह  सामािजक या अस यामुळे egkfo|kyयात ल गक श ण दे याची सु वात ट याट याने 
कर यात यावी. 
2) मुलांना आ ण मुल ंनाऔपचा रक ल गक श ण एक  |kयचे क  वेगवेगळे याचाह  शा ीय n`f”Vdks.kkrwu 
वचार कर यात यावा. 

3) एच. आय. ह . ए स यासार या भयावह प रि थतीला आळा घाल यासाठ  या वषयाशी संबं धत तT ाशी 
वचार वमश क न सरकारने धोरण नधा रत के यास येणा या संभा य अडचणी वर मात करता येईल. 

4) अ ययनातील 100% उ तरदाते औपचा रक ल गक श ण घे यास उ सूक आहेत. जर असे झाले तर 
युवकां या शार रक, मान सक बौ क सु ढ़ यि तम व वकासासाठ  नि चतच हातभार लागेल. 
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