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 विसाव्या शतकाच्या पिुााधाात मकूबवधर, अंध, मतीमंद ि अवथथव्यंग या अपंग 

प्रिगााच्या जीिनोत्त्थानाकररता प्रयत्न झाले. दादरच्या अंध शाळेच्या थथापनेने 

महाराष्ट्रातील अपंग कल्याण कायााचा प्रारंभ झाला. अपंगांच्या वशक्षण सथंथाच्या 

थथापनेकरीता केले जाणारे प्रयत्न ह े वमशन-यांनी धमाादाय कायााचा भाग मानले होते. 

अपंगांचे जीिन इतरांनी केलेल्या दयेिर अिलंबनु आहे, अस ेगहृीतक या कायाामध्ये होते.  

विश्चन वमशन-याचे धमादाय काया ह ेअपंग कल्याण कायााच्या उदयाचे मलुभतु कारण ठरले 

असे म्हणाियास हरकत नाही. अथाातच अपंग कल्याणाथा  निवनवमात सथंथा, मंडळे ि न्यास 

यांच्यािर धावमाक उदारमतिादाचा पगडा होता ह ेथपष्ट आह.े प्रथततु वठकाणी अवथथव्यंग 

प्रिगााच्या वजिनोत्थानाच्या विसाव्या शतकातील प्रयत्नांची मांडणी केलेली आहे. 

 डब्लल्य.ु डब्लल्य.ु टेलर म्हणतात, ‚प्राचीनकाळी भारतात  पंग ुअभाकाला फेकुन दणेे अथिा ठार मारुन टाकण ेअशी  दषु्ट्कृत्ये केली 

जात नसत. काही िेळा पंगुंना  दयेस पात्र ठरिले जात असे. कधी त्यांच्याकडे धावमाक गणुित्ताधारक व्यक्ती म्हणनु दखेील पावहले जाई. 

पंगकुडे दयाळु दृष्टीने पाहण्यात आले असले तरी त्यामाग ेआज अवभपे्रत असलेला सामावजक समतेचा भाि अवभपे्रत नव्हता.  

 अपंगांची  सामावजक, धावमाक बवहष्ट्कृता ही प्रामखु्याने कमा वसध्दांतांच्या धावमाक सथंकाराने वनधाारीत केलेली असे. व्यक्तीचे पंगतु्ि 

ह ेत्याने केलेल्या ितामान वकंिा गतजन्माच्या दषु्ट्कृत्यामळेु आह,े अशी  कारण मीमांसा कमा वसध्दांत करतो. पंगुंची दवुथथती सधुारण्यासाठी 

केलेले कृत्य ह ेईश्वरी इच्छे विरुध्द  केलेले कृत्य आह,े असे  मानले जाई. या पाश्वाभमुीिर भारताच ेसिुणा यगु म्हणनु सबंोधला जाणारा 

गपु्ांचा काळ हा अपंग विकासाच्या दृष्टीनेदखेील सिुणाकाळ ठरला. या काळात अपंगांना व्यिसावयक प्रवशक्षण दणे्यासाठी विविध 

कायाशाळांची उभारणी करण्यात आली. अपंगांना प्राधान्यक्रम दणेारे थोडेफार  प्रसगं भारतीय इवतहासात काहीिेळा वदसतात.‛
१ 

अस ेअसले 

तरी बहतुांशी पंग ुलोकांच्या िाटयाला अगवतक ि अिहलेनाच येत अस.े  

  सन १९१४ पिुी भारतात अवथथव्यंगांचा प्रश्न सिााथाने दलुावक्षतच रावहला होता. पवहल्या महायधु्दकाळात या विषयाची तीव्रता 

आवण त्यािर काम करण्याची गरज प्रथमच व्यक्त झाली. त्या  अनषुंगाने या काळात चचाा सरुु झाली. ‚या विषयाच्या प्रचारामध्ये डॉ. वकणी 

यांचे योगदान महत्िाचे आह.े डॉ. वकणी ह ेभारतातील अवथथव्यंगांच्या पनुिासन कायााचे जनक मानले जातात. अस ेअसले तरी सन १९४७ 

पयंत अवथथव्यंग व्यक्तींना िैद्यकीय उपचार, वशक्षण ि त्यांचे पनुिासन या घटकांकडे शास्त्रीय पध्दतीने लक्ष दऊेन काम करणारी एकही सथंथा 

अथिा सघंटना उदयाला आली नाही. काही िेळा सामान्य रुग्णालये ि सिासाधारण िैद्यकीय वनष्ट्णात व्यक्ती, सौम्य पंगतुा असलेल्या 

लोकांिर थोडेफार उपचार करत असत, पण जेव्हा अपंगत्िाचा प्रश्न अवधक गुंतागुंतीचा अस ेतेव्हा त्यांना नवशबाच्या भरिशािर सोडुन वदले 

जात अस.े पंग ुवभका-यांकररता यरुोपप्रमाण ेभारतात थितंत्र पंग ुशशु्रषुागहृांची व्यिथथा नव्हती. मध्यमिगीय पंग ुलोक थिगहृी एकांतात 

कैद्याप्रमाण ेजीिन कंठत असत. अवथथव्यंगांचे पनुिासन ही सकंल्पना ख-या अथााने दसु-या महायधु्दकाळात भारतात आली. यधु्दात 
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जायबंदी झालेल्या लोकांचे पनुिासन करण्याकररता या काळात काही सामवुहक प्रयत्नामळेु पनुिासन विभागाची सरुुिात करण्यात आली. 

लष्ट्कराने खडकी, पणु ेयेथे अॅक्यपेुशनल थेरपी सेंटर आवण लींब मेकींग सेंटर सरुु केले. त्याकररता इगं्लंडमधनु काही  वफजीओथेरपीथट  

आयात करण्यात आले. यधु्दसमाप्ीनंतर दोन िषााच्या आत लष्ट्काराने ह ेरुग्णालय आवण विशेष सवुिधा कें द्र बंद केले.  

सोसायटी फ़ॉर द ररहवॅबलीटीशन ऑफ वक्रपल्ड वचल्रन,बॉम्बे  या सथंथेची सन १९४७ मध्ये थथापना झाली. काही सिेाभािी 

िैद्यकीय वनष्ट्णातांनी एकत्र येऊन बालपक्षाघात ि इतर प्रकारचे पंगतु्ि आलेल्या बालकांिर उपचार करण्यासाठी वफवजओथेरपी आवण 

ररहबॅीलीटेशन वक्लवनक प्रायोवगक तत्िािर सरुु केले. या छोटया वक्लवनकचे पढेु सन १९५१ मध्ये ५० खाटा असलेल्या विशाल अवथथव्यंग 

रुग्णालयात रुपांतर झाले. पढेु भारतातील काही मोठया रुग्णालयांनी थितंत्र वफजीओथेरपी विभाग सरुु केले. उदाहरणाथा  के.ई.एम. हॉथपीटल 

बॉम्बे या रुग्णालयाने ‘थकुल ऑफ वफजीओथेरपी’ आवण  ‘थकुल ऑफ अॅक्यपेुशनल थेरपी’ अस ेविभाग सरुु केले.‛
२ 

अंध आवण मकूबवधर व्यक्तींकररता विविध सिेा परुविण्याच्या कायााचा भारतात प्रारंभ झाल्यानंतर काहीसे उवशरा अवथथव्यंगांच्या 

प्रश्नाकडे लक्ष दणे्यास सरुुिात झाली. त्याकाळी पंग ुव्यक्ती ि चेतासथंथा ि थनायु यांच्याशी सबंंधीत आजारानेग्रथत व्यक्ती यांचा अवथथव्यंग 

या सकंल्पनेत समािेश केला जात असे. मात्र महारोग झालेल्या व्यक्तींचा या सकंल्पनेत समािेश केला जात नसे. पढेु महारोगग्रथत व्यक्ती हा 

थितंत्र अपंग प्रिगा मानला गेला.  

इतर अपंग प्रिगााप्रमाणचे अवथथव्यंग अपंगांची वनवश्चत आकडेिारी वकती होती? याबाबत मत वभन्नता आहे. ‚सन  १९५६ मध्ये 

मुंबईत ि सन १९५७  मध्ये वदल्लीत भारत सरकारने केलेल्या सिेक्षणानसुार  भारतातील एकुण अपंगांच्या सखं्येपैकी ३० टक्के ते ४० टक्के 

लोक अवथथव्यंग  असल्याचे वनदाशनास आले होते.‛
३
  कें द्रीय सांवख्यकी  सथंथेने अवथथव्यंगांची तीन दशकातील आकडेिारी जाहीर 

केलेली आहे, ती पढुीलप्रमाणे-  

 

तक्ता क्र. ७. कें द्रीय सांवययकी  संथथेने जाहीर केलेली अवथथव्यंगांची सन १९५१ ते सन १९७१ या तीन  दशकातील आकडेिारी 

अन.ु दशक अवथथव्यंगांची सखं्या 

१ १९५१ २७,३०,००० 

२ १९६१ ३४,४०,००० 

३ १९७१ ४१,६०,००० 

(संदभग: Wallace W. Taylor and Isabelle Wagner Taylor, Services for the Handicapped in India, International 

Society for Rehabilitation of the Disabled, New York, U.S.A., printed by- Western printer and Publishers 

Bombay India, 1970, p. 211.) 

 

 “मुंबई प्रांतातील पवहले सिेक्षण फेब्रिुारी १९५४ मध्ये झाले. हचे भारतातील अवथथव्यंगांचे पवहले सिेक्षण होते. ह े सिेक्षण 

सयंकु्त राष्ट्राचे तत्कालीन सल्लागार हने्नरी केसलर यांनी केले. फलटण  शहरातील १०,००० लोक ि इतर ७२ खेडयातील समुारे एक लाख 

लोक एिढया मोठया लोकसखं्येत ह ेसिेक्षण करण्यात  आले. या  सिेक्षणात १६५ लोक अपंग असल्याचे आढळुन आले. त्यापैकी ९५ 

मलेु १६ िषे ियोगटाखालील होती. परंत ुह ेसिेक्षण प्रत्यक्ष लोकांच्या घरी जाऊन न करता अपंग व्यक्तींचे पालक त्यांच्या अपंग पाल्यांना 

घेऊन हने्नरी केसलर यांच्याकडे फलटण येथे आले होते. या  मलुांना पढुील उपचारासाठी कुठे पाठिता येऊ शकते, याचे दखेील केसलर 

यांनी  मागादशान केले होते. त्यांच्या या कायाक्रमाला  मोठी प्रवसध्दी दणे्यात आली होती. वशक्षण मंत्रालयाने पवहला रॅण्डम समॅ्पल सव्हे 

१९६२ मध्ये मुंबई शहरात घेतला. १९ हजार कुटंुबांचे सिेक्षण करण्यात आले. त्यापैकी ३४६ लोक अपंग आढळले. ह ेप्रमाण प्रवतहजारी 

३.४ टक्के इतके होते. त्यामध्ये प्रवतहजारी १.३६ टक्के  लोक अवथथव्यंग आढळले.‛ 
४ 
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तक्ता क्र. ८. सन १९५४ च्या सिेक्षणात फलटण  शहर ि पररसरातील ७२ गािे 

येथे आढळुन आलेल्या अपंगांची  िगगिारी. 

अनु. अपंग प्रिगग संयया 

१ अवथथव्यंग १२६ 

२ अंध ८३ 

३ मवतमंद ५५ 

४ कणाबवधर ४४ 

५ मकुबवधर २८ 

६ िाचादोष १६ 

 एकुण ३४६ 

(संदभग: Wallace W. Taylor and Isabelle Wagner Taylor, Services for the Handicapped in India, International 

Society for Rehabilitation of the Disabled, New York, U.S.A., printed by- Western printer and Publishers 

Bombay India, 1970, p. 211.) 

 

 याच दरम्यान मुंबई, पणुे, अहमदाबाद, या शहरांमध्ये प्रत्यक्ष भेटी दऊेन ि मलुाखती घेऊन अवथथव्यंग व्यवकं्तचे सिेक्षण  करण्यात 

आले. त्यात ५०० अवथथव्यंग व्यक्ती आढळुन आल्या त्यांची िगािारी  पढुील तक्त्यात केलेली आह.े   

 

तक्ता क्र.९  मुंबई, पुणे, अहमदाबाद या तीन  शहरांमध्ये आढळुन आलेल्या ५०० अवथथव्यंग व्यवकं्तची िगगिारी. 

अनु. अवथथव्यंगाचा प्रकार संयया टक्केिारी 

१ जखमी  २३५ ४७% 

२ चेता सथंथा विषयक  २०० ४०% 

३ रोग जंत ुमळेु प्रभावित  २५ ५% 

४ जन्मत:  ३७ ७.४% 

५ इतर अवथथव्यंग ३ ०.६% 

(सदंभा: Wallace W. Taylor and Isabelle Wagner Taylor, Services for the Handicapped in India, International 

Society for Rehabilitation of the Disabled, New York, U.S.A., printed by- Western printer and Publishers 

Bombay India, 1970, p. 214.) 

 

 या आकडेिारीचे विशे्लषण  करताना उषा भट म्हणतात, ‚या सिेक्षणातील  एक उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे पोलीओ आवण महारोग 

यांनी ग्रथत असलेल्यांचे प्रमाण उच्च सामावजक आवथाक  थतरांचे प्रवतवनवधत्ि करणा-या उच्चजातींमध्ये अवधक असल्याचे आढळुन आले. 

वट.बी. मळेु झालेली हाडांची ि साध्यांची झीज ि जन्मत:च आलेले अपंगत्ि या प्रकारचे लोक कवनष्ठ जातीमध्ये आवधक  असल्याचे 

आढळुन आले. बहधुा कवनष्ठ समावजक आवथाक थतरामळेु िाटयाला आलेले कुपोषण ह े याचे कारण असािे. ३४ िषे ियाखालील 

लोकांमध्ये अपघातामळेु आलेले अपंगत्िाचे प्रमाण अवधक होते. महारोग  आवण पोलीओ या दोन कारणांनी अपंगत्ि आलेल्यांचे 

प्रमाणामध्ये लहान मलुांच ेप्रमाण सिाावधक होते.‛
५
  

            इवंडयन कौवन्सल ऑफ मेवडकल ररसचा, मुंबई यांच्या  पोलीओ सशंोधन कें द्रांच्या म्हणण्यानसुार “शहरी भागात प्रवतहजारी 

लोकसखं्येत एक व्यक्ती पोलीओमळेु अपंग झाल्याचे आढळत अस,े तर मतृ्यदुर १० टक्के इतका असे. सन १९४८ ते १९५८ या दशकात 

मुंबई शहरात  १३३० पोलीओच्या रुग्णांची नोंदणी करण्यात आली असे म्हणता येईल. अथिच्छता आवण वनदान आवण उपचारांचा आभाि 
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यामळेु या काळात  पोलीओचे प्रमाण लहान मलुांमध्ये अवधक होते. श्रीमंत िगाापेक्षा गररब कुटंुबातील पोलीओग्रथत मलुांचे मतृ्यचुे प्रमाण 

दखेील मोठे होत.े”
६
 याचा अथा या काळात पोलीओ ह े अपंगत्िामागील मोठे कारण होते. उषा भट यांची मांडणी लक्षात घेतली तर  

व्यक्तीचा समावजक, आवथाक थतर आवण अपंगत्ि याचा सहसबंंध विथताराने अभ्यासण्याची वनकड प्रकषााने जाणिते.  

 ‚ भारत सरकार, सयंकु्त राष्ट्रे ि विशेष सथंथा याच्या सयंकु्त विद्यामाने सन १९५० मध्ये जमशेदपरु येथे भारतातील अपंग मलुांच्या 

पनुािसनाकररता दवक्षण पिुा अवशया पररषदचेे आयोजन करण्यात आले. ही पररषद अवथथव्यंग पनुिासनाच्या इवतहासातील मैलाचा दगड 

मानली जाते. या पररषदचेी  फलश्रतुी म्हणनु वकंग एडिाड सातिा मेमोररयल हॉथपीटल , मुंबई  येथे अपंग मलुांकररता प्रवशक्षण ि पनुिासन 

कें द्राची थथापना करण्याचा घेतलेला वनणाय होय. या वनणायाला अनसुरुन जागवतक आरोग्य सघंटना, सयंकु्त राष्ट्रे, आंतरराष्ट्रीय कामगार 

सघंटना, यवुनसफे, आंतरराष्ट्रीय अपंग पनुिासन सथंथा इ. सथंथाच्या सहकायाातनु अॅक्यपेुशनल थेरपी रेवनंग सेंटर आवण वफवजकल थेरपी 

थकुल ऑगथट १९५५ मध्ये सरुु करण्यात आले. 

             सपंणूा दशेातील अपंगांना विविध सिेा दणे्याकररता प्रवशक्षण कें द्र म्हणनु काम करणे आवण पढुील काळतील अपंगांचे विशेषत: 

अवथथव्यंग पनुिासन कायाक्रमाचे पथदशाक म्हणनु काम करण,े असे या  कें द्राच्या थथापनेमागचे उविष्ट होते. या कें द्राला ’ऑल इवंडया 

इवन्सटीट्यटु फॉर वफजीकली मेडीसीन अण्ड ररहबॅलीटेशन’ असे नामकरण करण्यात आले.’सोसायटी फॉर वद ररहबॅलीटेशन ऑफ वक्रप्लड 

वचल्रेन’ या सथंथेच्या सहभागाने कृवत्रम अियि विभाग सरुु करण्यात आला.‛
७
 अशाप्रकारे आरंभकाळी छोटेसे  असलेले ह े कें द्र पढेु 

बहवुिध सवुिधा दणेा-या विशालकाय सथंथेत रुपांतरीत झाले. ही सथंथा अपंग पनुिासनासाठी कायाक्रम करणा-या वसव्हीलीयन 

हॉथपीटल्सला मदत काया करत होती. ‚दशेात सन १९५० मध्ये  अंध आवण बवधरांसाठी ८० सथंथा अवथतत्िात होत्या परंत ु

अवथथव्यंगांकररता फक्त तीन सथंथा अवथतत्िात होत्या. सन १९६३मध्ये अंधांच्या सथंथांची सखं्या १०० िर पोहचली, बवधरांच्या सथंथांची 

सखं्या ५७ झाली. मात्र पंगसुाठी फक्त २२ सथंथा वनमााण झाल्या. िथततु: याकाळी अपंगांच्या एकुण लोकसखं्येपैकी सिाावधक लोकसखं्या 

अवथथव्यंग व्यक्तींची होती आवण त्यांच्याकररता असलेल्या सथंथा ि सवुिधा मात्र खपु तटुपुंज्या होत्या, ह ेिरील आकडेिारीिरुन थपष्ट होते. 

सन १९६७ मध्ये प्रौढ अवथथव्यंगासाठी १५ तर अवथथव्यंग मलुांकररता २५ सथंथा कायारत होत्या.‛
८
 

 सन १९४३ ते १९६० हा काळ ख-या अथााने भारतीय अवथथव्यंगांकररता सिेासवुिधा वनवमातीचा काळ होता अस ेम्हणता येईल, 

कारण या काळात कधी नव्ह ेइतक्या सथंथा या क्षेत्रात कायाावन्ित झाल्या. त्यातील महत्िाच्या सथंथा पढुीलप्रमाण ेआहते. या काळात 

उदयाला आलेल्या अकरा नामांवकत सथंथांपैकी सहा सथंथा एकटया महाराष्ट्रात होत्या, ही गोष्ट उल्लेखनीय आह.े याचा अथा इतर  

अपंगाप्रमाणचे अवथथव्यंगांच्या बाबतीतही महाराष्ट्रानेच दशेाचे नेततृ्ि केले आह.े  

 “एका अभ्यासानसुार सन १९६५  च्या भारत पावकथतान यधु्दात ६ ते २३  सप्टेंबर या १८ वदिसांच्या कालखंडात ७६ जिानांना 

गंभीर अपंगत्ि आले होते. त्यांना पणुे येथील खडकी वमलीटरी हॉथपीटलमध्ये दाखल करण्यात आले. या सवैनकांमध्ये सिा परुुष असनु त े

४० िषे खालील ियाचे होते. त्यातील बहतुेकांना शरीराच्या डाव्या वकंिा उजव्या बाजलुा गोळी लागनु अियि गमिाि े लागले होते. 

यातील फक्त ६ टक्के सवैनकांना शरीराच्या दोन बाजुंनी जखमा झाल्याची नोंद आढळते. वचल्रेन ऑथोवपडीक हॉथपीटल, बॉम्बे येथे अपंग 

मलुांचे पनुिासन कें द्र सरुु करण्याकररता राणी चंद्रमणी दिेी यांनी थित:ची जागा आवण १,००,०००/-  रुपये वदले. सन १९६५ मध्ये ह े

हॉथपीटल एका नव्या इमारतीत सरुु झाले. सन १९६७ पासनु ह ेहॉथपीटल  महाराष्ट्र शासनाच्या वनयंत्रणाखाली आले. मतीमंद ि महारोगी ि 

पोलीओग्रथत अवथथव्यंग अशा विविध प्रकारच्या अपंगांना दिाखान्यातच वशक्षण दणे्याकररता ३० खाटांची व्यिथथा करण्यात आली.  येथे 

५ त े१५ ियोगटातील मलुांना प्रिेश वदला जात अस.े  या मलुांना िैद्यकीय उपचार ि वशक्षण एकाच छताखाली दणे्याची येथे व्यिथथा 

करण्यात आली. सन १९६० च्या  दशकात भारतातील पंग ु मलुांना वशक्षण आवण प्रवशक्षण दणे्याकररता पाच पध्दतीं अिलंबल्या जात 

होत्या. 

 

१) दिाखान्यतील वबछान्यािर वशक्षण  

२) दिाखान्यामध्ये वशक्षण विभाग  

३) पंग ुमलुांकररता विशेष वनिासी शाळा  

४) वदिसा भरणा-या विशेष शाळा 

५) सिा सामान्य शाळेत पंग ुमलुांकररता विशेष सवुिधा”
९
 या त्या पाच पदधती होत्या. 
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 “बाई जेरबाई िावडया हॉवथपटल, परेल, मुंबई ह े आजारामळेु अंथरुणाला वखळलेल्या  मलुांना दिाखान्यातच वशक्षण दणेारे 

भारतातील पवहले हॉथपीटल आह.े मुंबई सरकारच्या सहकायााने टाटा थकुल फॉर सोशल सायन्ससे या सथंथेने सन १९४९  मध्ये ही सवुिधा 

सरुु केली. येथे प्रत्येकी २० खाटांची दोन विभाग वनमााण करण्यात आले. पवहल्या विभागात टी.बी.मळेु हाडांचे ि सांध्यांचे अपंगत्ि 

आलेल्या मलेु तर दसु-या विभागात अवथथव्यंग बालकांना प्रवशवक्षत वशक्षकाद्वारे वशक्षण वदले जाई. त्यात विद्यथीवनहाय गरजा लक्षात घेऊन 

शैक्षवणक, हथतकला ि श्रमपररहार करणारे उपक्रम इ. चे वशक्षण वदले जाई. वशक्षणाचे माध्यम म्हणनु मराठी, वहदंी, इगं्रजी  या भाषांना 

प्राधान्य वदले जात असे. अधपुणाच्या  कक्षेत राहनु दखेील अपंगांना जीिनाचा आनंद उपभोगण्याची सधंी वनमााण करुन दणे्याचा हा पवहला 

प्रयत्न होता.  

 द  वचल्रेन अथोपीडीक हॉवथपटल, महालक्ष्मी, बॉम्बे हा बालरुग्णाकररता एकमेि  शासनमान्य दिाखाना होता. ’सोसायटी फॉर वद 

ररहबॅलीटेशन ऑफ वक्रप्लड वचल्रेन’ ही सथंथा ह े हॉवथपटल चालित अस.े त्याचप्रमाणे या दिाखान्यातील  शाळा ही मुंबई 

महानगरपावलकेच्या वशक्षण विभागाच्या अवधपत्याखाली चालत असे. या शाळेत शहरातील इतर शाळांप्रमाणे अभ्यासक्रम वशकिले जात 

होते. पढेु महारोगानेग्रथत मलुांकररता तेथे थितंत्र कक्ष थथापन केला होता. रुग्णालयीन शाळांमध्ये कायारत वशक्षकांना प्रवशक्षण दणे्याचे काम 

मेडीकल कॉलेज हॉथपीटल नागपरु आवण असोवसएशन फॉर वक्रपल्ड वचल्रेन यांनी केले जाई.”
१०

  

अपंग मलुांना केिळ व्यािसावयक वशक्षणाची सोय करुन दऊेन  भागत नाही, तर ज्या योगे उपयकु्त  आवण थिािलंबी नागररक 

होता येईल, अस ेकौशल्य ग्रहण करून घेण्याकररता मलुांना प्रत्यक्ष काम करण्याची उमेदिारी सधंी वदली गेली पावहजे. विशेष शाळांमधनु 

वशकलेल्या अपंग मलुांना नोकरीमध्ये ठराविक प्रमाण ठरिनु द्यािे. ही अनवुचंतनाची कल्पना त्याकाळी टाकाऊ मानली जात अस.े अपंगांना 

वशक्षणाची उमेदिारी आवण कौशल्य प्राप् करुन घेण्याची सधंी वमळुन द्यािी.  सरंवक्षत कारखान्यांमधनु अपंगांना सोयीथकार अस ेउद्योगधदं े

सरुु करािेत आवण त्या वठकाणी अपंगांच्या उद्योग विवनमयाची व्यिथथा व्हािी. अशा कारखान्यांमधनु अपंगांच्या विशेष गरजा लक्षात 

घेऊन तशा सोयी-सिलती त्यांना वमळिनु द्याव्यात आवण त्या वठकाणी अपंगांना सहज साधतील अस ेउद्योगधदं ेसरुु करािेत. अशा त-

हचे्या कायाक्रमांचा अंगीकार खाजगी सथंथांनी सन १९५० च्या दशकात महाराष्ट्रात केला.  

  सन  १९५५ मध्ये भारतातील पवहली अवथथव्यंगंची सरंवक्षत कायाशाळा मुंबई येथे सरुु करण्यात आली. श्रीमती फावतमा ईथमाईल 

यांनी फेलोवशप ऑफ द वफजीकली हणॅ्डीकॅप्ड, बॉम्बे ही सथंथा थथापन केली. या सथंथेने अपंग स्त्री परुुषांना प्रवशक्षण दऊेन रोजगार उपलब्लध 

करुन वदला. सन १९६५  पयंत या सथंथेच्या लाभाथीचंी सखं्या १२६० िर पोहचली होती. त्यापैकी १४४ व्यक्ती अपंग होत्या. फेलोवशप 

नािाचे त्रैमावसक या सथंथेकडुन ५०० प्रतीमध्ये प्रकावशत केले जाई. “फेलोशीप ऑफ द हणॅ्डीकॅप्ड या सथंथेने अमेररकेतील गडुिील 

इडंथरीज या सथंथेकडुन पे्ररणा घेऊन सदर कायाशाळा सरुु केली. त्याकररता आिश्यक  ससंाधने सामान्य लोकांकडुन दणेगी थिरुपात प्राप् 

झाली. कागदी वपशव्या बनिण्यापासनु या कायाशाळेची सरुुिात झाली असली तरी पढेु सतुारकाम, छपाईकाम, पथुतक बांधणी, फाईल 

बनिणे, खेळणी, अल्बम, छत्री यासारख्या िथत ुबनिणे विणकाम हथतकला, प्लॅथटीक िेल्डींग, रंगकाम, रेडीओच ेसटेु्ट भाग जोडणे, विद्यतु 

उपकरणांचे सटेु्ट भाग जोडणे इ. कामे केली जाऊ लागली. सन १९६५ -६६ या िषी १३७ लोक येथे कायारत होते. सथंथेने वनमााण केलेल्या 

िथत ुविकुन वमळालेला पैसा ि शासनाकडुन वमळणारे ३०टक्के अनदुान यािर या सथंथेचा खचा भागत असे.”
११

 

 ‚पंगु  तरुणांच्या पनुिासनामध्ये पंग ुवभका-यांचा प्रश्न अवधक गंभीर होता. कष्टप्राय नोकरी व्यािसायापेक्षा लोकांच्या दयाबदु्धीमळेु 

वमळणारी वभक्षा अवधक सलुभ असल्याने ह ेवभकारी नोकरी व्यिसायाच्या फंदात पडत नसत. त्यांच्या पनुिासनामध्ये त्यांच्या अपंगत्िापेक्षा 

त्यांचा नकारात्मक दृष्टीकोन हा सिाात मोठा अडथळा होता. अपघाताने अपंगत्ि आल्यानंतर प्रारंवभक काळात पंग ुलोक नोकरी व्यिसाय 

शोधण्याचा प्रयत्न करत परंत ु एकदा का?  त्यांच्यातील थिावभमानाचा आवण नैवतकतेचा -हास झाला की त े वभक मागण े अवधक पसदं 

करत.‛
१२

 ‚लेडी डी.जे. होम ह्या सथंथेत अपंग वभका-यासाठी त्यांना सटुल्यािर काम वमळािे म्हणनु एक उत्कृष्ट प्रवतबंधक कारखाना सरुु 

करण्यात आला.‛
१३

     

 शरच्चंद्र गॊखले  म्हणतात,‚अपंगांना व्यिसावयक वशक्षण दणे्याचा हते ुत्याला थिािलंबी बनविण ेहा असतो. अपंगांना इतरांच्या 

बरोबरीने अथााजन करण्याची सधंी दणे्याचा एक महत्िाचा प्रयोग मुंबई येथे सौ. फातेमा इथमाईल यांनी केला. त्यांनी ‚फेलोवशप ऑफ द 

हणॅ्डीकॅप्ड‛ या नािाची सथंथा थथापन केली. ह्या सथंथेच्या ितीने अपंग मलुांसाठी शाळा आवण अपंगांना व्यािसावयक जीिनाची  सधंी 

दणे्याकररता सरंवक्षत कारखाना सरुु केला. अशाच त-हनेे दसुरा प्रयोग महालक्ष्मी येथील वभक्षा प्रवतबंधक गहृात श्री. ि. सौ. क्िीन ह्यांनी 

केला िरील दोन्ही सथंथांशी सबंवधत असण्याचा सयुोग मला लाभला. महालक्ष्मी येथील कारखान्यात आज अनेक अपंग माणस ेकाम 

करीत असनु तेथे छपाई, प्लॅथटीकची फुले करण,े वपशव्या करण,े काडाबोडाची खोकी करण,े तांब्लयाच्या साखळ्या करण,े सफे्टी वपनांचे जडुगे 
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बनविण ेिगैरे कामे केली जातात. वशिाय मोझेकची सबुक लादी बनविण,े फोम-रबरचे काम करण,े काचेची वचत्रे ि  उपकरण ेबनिण ेिगैरे  

कौशल्याची कामेही केली जातात. वशिाय विजेची बटण ेजोडण,े तारा जोडण,े पाणी तापिण्याचे विजेचे बंब जोडण े िगैरे यांवत्रक 

कुशलतेची कामेही केली जातात ही सारी माणस ेअपंग असनु इतरांच्या बरोबरीने दवैनक कमाई करुन शकतात. ह्या कामासाठी मुंबईच्या 

वभक्षा प्रवतबंधक सवमतीने सरुुिातीला त्यांना समुारे ५०,००० रुपयांची यंत्रसामगु्री वदली. ह्या कारखान्याचे काम बघणारे श्री. अलेक क्िीन 

यांनी एक लोखंडी पट्टी घेतली. ह्या लांब पट्टीच्या टोकाला केिळ अकराच वपना राहतील अशी खाच केली. त्यामळेु वपन मोजण्याचे काम 

िाचले. १२ व्या वपनमध्ये ह ेओिल्यानंतर जडुगा तयार होई. प्रत्येक अपंगांच्या समोर एक फळा ठेिलेला अस.े ह्यािर १४४ हकु मारलेले 

होते. प्रत्येक वखळ्यािर फक्त एक –एक जडुगा अडकिीत जायचे. फळा भरला की दसुर एकजण खोके भरी. अशा त-हनेे अगदी साध्या 

साध्या िाटणा-या क्लपृत्या योजनु त्यांनी ह्या कारखान्याचे उत्पन्न एक लाख रुपयांच्या घरात नेले. श्री.ि सौ. क्िीन ह्यांना त्या कायाातील 

कल्पकतेचे िरदान आह.े‛
१४

 

 “मेरी क्िीन टेक्नीकल थकुल, पनुा’ या सथंथेने सवैनकांसाठी वशंपीकाम, विणकाम , रायवव्हगं, मोटार दरुुथती, रंगकाम , छपाई , 

विद्यतु अवभयांवत्रकी इ. प्रवशक्षण दणे्याची व्यिथथा केली. ८ मवहने त े१८ मवहने असा प्रवशक्षणाचा काळ अस ेमहाराष्ट्र शासनाच्या  तांवत्रक 

वशक्षण विभागाने तयार केलेल्या अभ्यासक्रम येथे पंग ुमलुांना वशकिले जात. िैद्यकीय सवुिधा, रेल्िेभाडे, विद्यािेतन इ. सिलती येथे वमळत 

असत. दो हटा, आय ग्रो  ह ेया सथंथेचे ब्रीद िाक्य होते.”
१५

 

 अपंगांच्या  विकासाकरता िैविध्यपणुा काम आवण अपंग व्यक्तीकररता मोठया सखं्येने तरतदुी ह ेमहाराष्ट्रातील अपंग चळिळीचे 

खास िैवशष्टय होते. “नागपरु, वमरज, सांगली, औरंगाबाद येथे महाराष्ट्र शासनाने अवथथव्यंग मलुांकररता वनिासी शाळा सरुु केल्या. यातील 

प्रत्येक वठकाणी प्रत्येकी २५ वनिासी विद्याथी ि थकुल बस अशी व्यिथथा करण्यात आली. होम फॉर वक्रपल्ड वचल्रेन, नागपरु ही सथंथा 

सन १९६०  मध्ये समाजकल्याण विभागाने सरुु केली.  ‘द सोसायटी फॉर द िेल्फेअर ऑफ वफवजकली हणॅ्डीकॅप्ड, पनुा’ ही सथंथा शासकीय 

अनदुान ि खाजगी दणेग्या  यांच्या माध्यामातनु काया करत असे. येथे ५० मलुांची वनिास, भोजन, कपडे, िैद्यकीय उपचार, वशक्षण, 

व्यिसावयक प्रवशक्षण इ. ची व्यिथथा केलेली होती. यातील बहतुेक मलेु अनाथ ि न्यायालयाने सवुचत केल्यामळेु भरती करत असत ि ही 

मलेु जिळच्या महानगरपावलकांच्या शाळांमध्ये वशक्षण घेत असत. थकुल फॉर वक्रपल्ड वचल्रेन, आण,े ता. जनु्नर, पणुे ही अशीच एक 

शाळा होती, की जी खाजगी प्रयत्नाने चालिणरी शाळा होती. सेंट वक्रथपीन होम, पनुा या वठकाणी प्रामखु्याने अनाथ असलेल्या अवथथव्यंग 

मलुांना प्रिेश वदला जात अस.े”
१६ 

अशा प्रकारे अवथथव्यंग प्रिगााच्या वजिनोत्थानाचे विसाव्या शतकात प्रयत्न झालेले वदसतात. 
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