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उच्च शळषणातीर गणुलत्ता लाढीवाठी प्रभुख भयाठी लततभानऩत्राच्मा बूशभकेचे 

चचककत्वक अध्ममन 
भॊगेळ गोभावे 

वायाॊळ  

आज आऩण भाहशती तॊत्रसानाच्मा मुगाभध्मे लालयत आशोत. मा मुगाभध्मे 

भाहशती वॊपे्रळणारा भशत्लाचे भानल्मा जाते. भाहशती वॊपे्रळणाचाच एक घटक 

म्शणून लततभानऩत्राची बुभीका अणण्मवाधायण आशे. रशान खेडमाऩावून तय भोठमा 
ळशयाऩमतं लततभानऩत्र ऩोशोचरेर आशे. राखों रोकाॊच्मा जजलनाचा एक अवलबाज्म 

बाग म्शणून लततभानऩत्राची ओऱख आशे. प्रस्तुत रेखाभध्मे उच्च शळषणातीर 

गणुलत्ता लाढीवाठी प्रभुख भयाठी लततभानऩत्राच्मा बूशभकेचे चचककत्वक अभ्माव 

कयण्मात आरा आशे.  
भुख्म ळब्द : उच्च शळषण, गणुलत्ता लाढ, लततभानऩत्राची  बूशभका 
 
प्रस्तालना  
आज आऩण भाहशती तॊत्रसानाच्मा मुगाभध्मे लालयत आशोत. मा मुगाभध्मे 

भाहशती वॊपे्रळणारा भशत्लाचे भानल्मा जाते. भाहशती वॊपे्रळणाचाच एक घटक 

म्शणून लततभानऩत्राची बुभीका अणण्मवाधायण आशे. रशान खेडमाऩावून तय भोठमा 
ळशयाऩमतं लततभानऩत्र ऩोशोचरेर आशे. राखों रोकाॊच्मा जजलनाचा एक अवलबाज्म 

बाग म्शणून लततभानऩत्राची ओऱख आशे. लततभानऩत्रे शी वभाजाची भागतदऴतक 

म्शणून ओऱखल्मा जातात. वभाजारा हदऴा देणे, वभाजातीर वभस्मा वोडवलण्माव 

शातबाय रालणे, वभाजारा असानाऩावून दयू कयण्माव भदत कयणे अऴे अनेक 

वभाजऩमोगी काभे शी लततभानऩत्र ेकरयत अवतात. दयु आहदलावी बागात कदाचचत 
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अजनुशी इतक्मा भोठमा प्रभाणात लतृ्तऩत्राॊची गोडी ननभातण झारी नवेरशी, ऩण 

लतृ्तऩत्राचा वॊचाय भात्र तेथ ऩमतं जाऊन ऩोशोचरेरा आशे.जगाच्मा ऩाठीलय कुठेशी 
काशीशी घडरे की, त्माची भाहशती आऩणाव ववलस्तयऩणे लततभानऩत्राच्मा 
भाध्मभातून शोत.ेअऴातच वलसानानेशी प्रगनतचा ऩाउर टाकरा. भाहशती 
तॊत्रसानाभध्मे वलरषण प्रगती झारी. वप्रन्ट शभडीमा ऩावून ते इॊटयनेटऩमतंचा प्रलाव 

आजच्मा भाध्मभाॊनी गाठरा ऩण अजनूशी लततभानऩत्राची गोडी, लततभानऩत्राची 
वाभाजजक बुशभका ककॊ चीतशी कभी झारेरी नाशी.  

लततभानऩत्राभूऱे वभाजालय काशी वकायात्भक ल काशी नकायात्भक ऩरयणाभ 

घडत अवतात. वभाजाभध्मे याशत अवताॊना व्मजक्तच्मा जजलनाभध्मे शळषणारा 
अत्मॊत भशत्लाच ेस्थान आशे. शळषणाशळलाम भाणूव म्शणजे नुवते प्राणी! फयोफय 
आशे. शळषण शे वभाजातीर प्रत्मेक व्मजक्तरा वुवॊस्कारयत कयण्माचे काभ कयतो. 
ऩयॊतु आजची शळषणव्मलस्था फघीतरी तय शळषणाचा खऩु प्रवाय शोलूनशी वभाजारा 
हदऴा देणाये शळषण, भनूश्म ननभातण कयणाये शळषण, चारयत्र्म ननभातणाच े शळषण 

एकूणच गणुलत्ताऩूणत शळषण शे काऱाची गयज अवूनशी ते शभऱताॊना हदवत नाशी. 
जागनतकीकयणाने आता आऩल्मावभोयचे रक्ष्म कें द्रच फदरून टाकरे आशे. 
भॊदगनतने चारणाऱ्मा शळषणऩध्दतीच ेवलत वॊदबतच आता फदररे आशे. गणुलत्ता 
शेच मा नव्मा ळतकातीर.शळषणप्रणारी वभोयचे भुख्म रक्ष्म अवेर. 

जागनतकीकयणाने आऩल्मालय स्ऩधात रादरेरी आशे. त्माने प्रचड गती ल गणुलत्तेची 
अऩेषा केरेरी आशे. त्मातुन फयेचॊ प्रश्नशी ननभातण शोणाय आशेत. त्माॊना शळषणाची 
वॊधीच शभऱत नाशी. वलऴेळत् उच्च, व्मालवानमक ल तॊत्र शळषणाची वॊधी ते मा 
स्ऩधेत उतयतीर? त्माॊना ती वॊधी द्मालमाची अवेर, तय वभन्मामी तत्लाॊचा 
अॊचगकाय कयाला रागेर. स्ऩधेरा वशकायाची जोड द्माली रागेर. एकवलवाव्मा 
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ळतकात आऩल्मारा बौनतक वलकावालय बय द्माला रागणाय आशे.ऩण बौनतक 

वलकावाचे उद्धीष्ट्म वाध्म कयालमाचे अवेर,तय त्माआधी भनुष्टमफऱ-वलकावालय बय 
द्माला रागणाय आशे. भनुष्टमफऱ वलकाव शा शळषणाच्मा गणुलत्तेलय अलरॊफुन 

आशे. शळषणाच्मा भाध्मभातून भानली जजलनाच्मा प्रत्मेक टप्पप्पमालय भानल 
अचधकायाची ननजष्टचती करून त्मानुवाय शळषणाच े त्मा प्रती कततव्म काम, 

त्माचप्रभाणे प्रत्मेक टप्पप्पमालय भनुश्मारा भागतदऴतन कयण्मावाठी त्माॊची कततव्मे काम 

माची जाणील करून देण्माची आलष्टमकता आशे. खऱ्मा अथातने उच्च शळषणातीर 

गणुलत्ता लाढीच े  ध्मेम वाध्म कयालमाचे अवेर तय वलतप्रथभ नागरयकारा नैनतक 

अचधकायाची जाणील करून द्मामरा शली शी जाणील त्मारा झारी की त्माचा 
दृश्टीकोण वलतव्माऩक शोईर. म्शणून शी जाणील आज लततभानऩत्राच्मा भाध्मभातून 

घयोघयी ऩोशोचर अवे काशी ळैषणणक रेखाॊची श्रखृॊरी वुरू कयण्माची आलश्मकता 
आशे. जगनतकीकयणारा स्ऩधात आणण गणुलत्ता अशबपे्रत आशेच. स्ऩधेशळलाम 

गणुलत्ता प्राप्पत कयता मेणाय नाशी आणण गणुलतीशळलाम जागनतकीकयणाच्मा 
स्ऩधेत आऩल्मारा वशबागी शोता मेणाय नाशी. जागनतकीकयणाभध्मे ऩयस्ऩयाॊच्मा 
वशकामातचा शात ऩुढे करूनच बवलश्माची लाटचार चारू ठेलाली रागेर. 

शळषणषेत्रातशी ऩयस्ऩयालरॊबफत्ल लाढणाय आशे आणण म्शणूनच स्ऩधेरा गणुलत्तेची 
ल गणुलत्तेरा वशकामातची जोड देणॊ आलष्टमक ठयते . आणण शे वगऱे शळषणाच्मा 
भाध्मभातूनच शोईर. उच्च शळषणाच्मा भाध्मभातून गणुलत्ताधायक व्मालवामीक, 

वलद्माथीं ल इतय अवे आदळत नागरयक ननभातण कयण्माची जफाफदायी शी उच्च 

शळषणालय मेलून ठेलरी आशेत. माकरयता शा वलऴम ननलडण्मात आरा आशे. 
जागनतकीकयणाच्मा मा जगाभध्मे हटकून याशालमाच ेअवेर तय उच्च शळषणाभध्मे 

गणुलत्ता ननभातण कयणे गयजेचे आशे. उच्च शळषणाभध्मे गणुलत्ता लाढीवाठी 
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शळषण व्मलस्थेफयोफयच प्रशवध्दी भाध्मभाॊचाशी भोठा लाटा आशे.त्मातशी 
लततभानऩत्राच े माफाफतीत भशत्ल अधोयेणखत कयण्मावायखे आशे. लततभानऩत्राच्मा 
अॊतगतत अवणाये वलवलध शळषणतसाॊच े मावॊदबाततीर रेख, लेऱोलेऱी ननभातण 

शोणाऱ्मा वभस्माॊचा ननऩटाया कयण्माव भदत, स्ऩधात ऩरयषेफद्दरचे भागतदऴतन, 

चाॊगल्मा शळषणवॊस्थाॊची भाहशती अवे अनेक वलळम लततभानऩत्राॊनी शाताऱरे आशे . 
ल त्माचा भोठमा प्रभाणात उऩमोग वलद्माथ्रमाॊना, शळषकाॊना, शळषणतॊसाॊलय ल 
ळावनारा झारेरा आशे. म्शणून लततभानऩत्राॊची उच्च शळषणात गणुलत्ता लाढीवाठी 
बुशभका नेशभी परदामी याहशरी आशे. लततभान ऩत्राॊनी माफाफतीत आऩरे कततव्म, 

जफाफदायी मळस्लीरयत्मा वाॊबाऱरेरी आशे.  
 

शळषणाच ेभशत्ल  
 

भानलीजीलनात शळषणाचे भशत्त्ल अनन्मवाधायण आशे. कायण, शळषण शे 
वाभाजजक ल भानशवक ऩरयलततनाच ेभशत्त्लऩूणत वाधन अवून, भानली जीलनाचा तो 
ऩामा आशे. शळषणातूनच वुवॊस्कृत, वजृनळीर ल चारयत्र्मवॊऩन्न वऩढी घडवलता 
मेते. तवेच शळषणाभुऱे लैचारयकता ननभातण शोऊन, प्रत्मेक फाफीचा, आऩल्मा 
फौवद्धक वाभर्थमातचा वायावाय वलचाय करून नतची उऩमोचगता ल व्मालशारयकता 
ऩडताऱून फघता मेते. म्शणजे शळषणातून भाणूव वलचाय कयामरा रागतो. 
लास्तललादी ल वलसानननष्टठ फनतो. इतकेच नव्शे, तय वुमोग्म शळषणातून भाणूव 

स्लत:चा तवेच वभाजाचादेखीर वलकाव करू ळकतो. 
भनुष्टमाच्मा लैमजक्तक ल वाभाजजक जीलनात अवणाये शळषणाचे भशत्त्ल 

जाणूनच बायतात अनतळम प्रनतकूर वाभाजजक ऩरयजस्थतीत भागावरेल्माॊना, 
जस्त्रमाॊना, फशुजन वभाजारा तवेच दरुतक्षषत घटकाॊवोफत वभस्त वभाजारा शळषण 
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शभऱाले ल वलत वभाजाने टाकाऊ रूढी, ऩयॊऩया ल अॊधश्रद्धेच्मा जोखडातून भुक्त 

शोऊन ऩुयोगाभी, ऩरयलततनलादी ल वलसानननष्टठ वलचायाॊची काव धयाली. म्शणून भ. 

जोनतफा पुरे, कभतलीय बाऊयाल ऩाटीर, वॊत गाडगेफाफा, डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय, 
डॉ. ऩॊजाफयाल देळभुख माॊच्मावायख्मा थोय भशाऩुरुऴाॊनी शळषणाच्मा प्रवायावाठी 
खस्ता खाल्ल्मा. आऩरे आमुष्टम णझजवलरे आणण मा भुक्मा जनतेरा फोरके करून 

त्माॊच्मात स्लाशबभान ल अजस्भता जागवलरी. 
तयीशी काशी बागात आजशी शळषणाचा गॊधशी नाशी, तय फय ्
माच हठकाणी शळषणाची मोग्म व्मलस्था नाशी. ग्राभीण बागात शळषणाची 

दयुलस्था अवून, प्राथशभक शळषणाकड े ळावनाचे अषम्म दरुतष शोत आशे. 
शळषणाच्मा नालाखारी ळावनाची अनेक प्रकायाने ऩैळाची फय ्

माच भोठ्मा प्रभाणालय जणू रूटच वुरू आशे. ऩरयणाभी शळषणाचा दजात 
खारालरा आशे. तवेच मा व्मलस्थेत ऩयीषाॊना जे अलाजली भशत्त्ल प्राप्पत झारे 

त्माने शळषणाचा ऩदलीळी ल नोकयीळी घननष्टठ वॊफॊध जोडरा गेरा आशे आणण 

प्रचशरत शळषणव्मलस्थेच्मा अभ्मावक्रभातून शळषणाचा भूऱ शेतूच रोऩ ऩालरा 
आशे. 

भुरारा वुवॊगती घडरी तय, वुजनाॊचे लाक्म त्माच्मा कानी ऩडरे. तयच 

त्माच्मा जीलनात चैतन्म आणता मेईर. लाचन आणण रेखनाइतकाच शळषणाचा 
भमातहदत अथत नाशी. वाभाजजक कामाततीर अनुबलातून शभऱणाये शळषणशी खऩूच 

भोराचे आशे. सान शी वॊऩत्ती खयी, ऩण ती लाऩयरी तयच नतचा उऩमोग. 

वलद्माभॊहदयातीर गरुूने भुराॊची भने ङ्घुरलणे, भनोयॊजनातून त्माॊच्मालय वुवॊस्काय 
कयणे, त्माॊच्मा जीलनारा चाॊगरे लऱण रालणे, तवेच भुराॊच्मा वलांचगण 

वलकावावाठी प्रमत्न कयणे शे कामतच ईळ ्
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लयाची खयी वेला आशे. अळानेच प्रबूळी नाते जडू ळकेर. पे्रभ, दमा, करूणा, 
ऩयोऩकाय आदी गणुाॊची शळकलण रशान-रशान वॊस्कायषभ गोष्टटीॊतून देता मेते. 
देळाची बाली वऩढी घडलणे शी शळषकाची जफाफदायी शळषकी ऩेळातीर रोकाॊनी 
जोऩावामरा शली. शळषण घेणाय ्

मा फारकाॊनी भोठे व्शाले, शळषक जय फारक शोऊ ळकत नवेर तय, तो मोग्म 

प्रकाये शळषण देत नाशी अवेच वभजरे ऩाहशजे, अवे आचामत वलनोफा बाले माॊचे 
वलचाय शोत.े जगातरा वलांत भोठा भान वेला आणण त्माग मा दोन गोष्टटीॊभुऱेच 

प्राप्पत शोतो. शळषक शा प्रभुख कामतकायी घटक अवून चाॊगरी लततणूक, चाॊगल्मा 
वुवलधा, ऩोऴक लातालयण, वभता ल भभतेच्मा बालनेने वलद्मार्थमांच्मा द्नानाचे 

वॊलधतन कयणे शे शळषकाचे अत्मॊत भशत्त्लाचे कततव्म आशे. 
शळषणाचा भुख्म उद्देळ म्शणजे, सान शभऱलणे अवा आशे. त्माच प्रभाणे 

वलद्मार्थमांच्मा भनात सान शभऱलण्माची इच्छा ननभातण कयणे शा आशे. भाणवाची 
भनोलतृ्ती फदरल्माव सानाचा उऩमोग शोतो. शळषणाभुऱे भनालय चाॊगरे वॊस्काय 
घडतात, आणण भनुष्टम वुवॊस्कृत शोतो. वभाजात भाणुवकीने कवे लागाले त्माचे 
सान शभऱलण्मावाठी शळषण घेणे आलश्मक आशे. आऩण जे सानग्रशण कयतो, ते 

आऩल्मारा फोरता, शरहशता ल लाचता आणण इतयाॊना ऩटलता आरे ऩाहशजे. वलद्मा 
म्शणजे वाचरेल्मा ऩाण्माच ेडफके नव्शे, तय वतत लाशणायी बाचगयथी आशे. भानली 
जीलनालय चाॊगरे वॊस्काय झारे ऩाहशजेत, म्शणून चाॊगरी ऩुस्तके वतत लाचणे 

आलश्मक आशे. ळयीयाच्मा अलमलाॊना म्शणजे शात, ऩाम, डोऱे, कान, नाक आदी 
इॊहद्रमाॊचा मोग्म उऩमोग करून शळषणारा लऱण हदरे की, फुद्धीचा खयाखयुा वलकाव 

शोत अवतो. भन, फुद्धी आणण ळयीय मा नतन्शी गोष्टटीॊलय वॊस्काय कयाले रागतात. 
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भनारा वॊमभाचे, फुद्धीरा वललेकाचे आणण ळयीयारा ननमभाॊचे वॊस्काय कयाले 
रागतात. 

लाचनाने भाणवाच्मा वलचायाॊना प्रगल्बता मेते, म्शणून लाचन शी सानवाधना 
आशे. मा सानगॊगेचा प्रत्मेकाने राब घ्माला. प्रत्मेकाने जास्तीत जास्त सान ग्रशण 

कयणे आलश्मक आशे. सानी व्मक्तीऩाळी नैनतकतेचा अबाल अवेर तय, ती 
वभाजारा आणण स्लत्राशी उऩमोगी ठयणाय नाशी. म्शणूनच भूल्माॊलय आधायीत 

जीलन उबायणे शे शळषणाच े प्रभुख उद्दीष्टट आशे. चाॊगल्मा वॊस्कायावाठी चाॊगरी 
ऩुस्तके लाचणे आलश्मक आशे. ळाऱेत दाखर झारेल्मा प्रत्मेक वलद्मार्थमातव 

अध्ममनाच्मा ककभान ऩातऱीऩमतं आणणे, अध्ममन वचेतन कयण्मावाठी 
जाणीलऩूलतक प्रमत्न कयणे, शी बूशभका आज शळषकारा ऩाय ऩाडामची आशे. भुराॊना 
शळषण देण्माचा भुख्म शेतू म्शणजे, त्माच्मा व्मक्तीभत्त्लाचा वलकाव कयणे. त्माॊना 
चाॊगल्मा वलमी रालणे, अनुकूर लातालयण ननभातण कयणे ल प्रनतकूर गोष्टटी दयू 
कयणे. शळषणावाठी ल शळकलण्मावाठी उळीय शोत नाशी, शे काभ शळका ल शळकला 
मा ध्मेमाने शोईर मात ळॊकाच नाशी. ळैषणणक वलकावात वभाजाच्मा वशकामातची 
अत्मॊत गयज आशे. जास्तीत जास्त वभाजारा शळषण कवे देता मेईर माचा 
शळषकाॊनी आणण ऩारकाॊनी वलचाय कयाला. त्मावाठी ऩारक आणण शळषकाॊच्मा 
वशकामातची आलश्मकता आशे. 

 

शळषणाचा भूऱ शेतू ल शळषकाॊची जफाफदायी 
शळषणातून वुमोग्म वॊस्काय करून वलद्मार्थमांना घडवलण्माची जफाफदायी 

शळषकाची आशे. भात्र, अरीकडीर काऱात नेभून हदरेरे ठयालीक अभ्मावक्रभ 

वलद्मार्थमांना ऩयीषेत ऩाव शोण्मावाठी शळकवलणे ल त्माॊना भेरयटभध्मे आणणे 

एलढीच भमातहदत बूशभका शळषकाॊची झारी आशे. ऩयॊतु, वलद्माथी घडवलणे म्शणजे 
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केलऱ त्माॊना भेरयटभध्मे आणणे नव्शे, तय वलद्माथी घडवलणे म्शणजे त्माॊची 
‘भानशवकता‘ घडवलणे ल त्माॊचा वलांगीण वलकाव कयणे. म्शणजेच त्माॊच्मात 

वुवॊस्कृतऩणा, वजृनळीरता, चारयत्र्म, प्राभाणणकता, वरृदमता, प्रसा, भैत्री, 
करुणा इत्मादी गणु ननभातण करून ते लवृद्धॊगत कयणे, त्माॊचा ळायीरयक, भानशवक, 

फौवद्धक, वाॊस्कृनतक अवा वलांगीण वलकाव वाध्म कयणे शोम. तद्लतच त्माॊच्मात 

रोकळाशीभूल्मे रुजलून ‘वाभाजजक जाणील’ ननभातण कयणे, शाच भूऱ शेतू शळषणाचा 
आशे. शा शेतू वाध्म कयण्माची जफाफदायी शळषकालयच आशे. त्मावाठी त्माॊनी 
प्रचशरत शळषणव्मलस्था तरुणवऩढीची भानशवकता कळी घडवलत े ल त्माच े प्रत्मष 

व्मलशायदृळ ऩरयणाभ कोणत,े माचा अभ्माव केरा ऩाहशजे. 

 

शळषण ल अभ्मावक्रभ 

वलद्मार्थमांचा वलांगीण वलकाव वाध्म कयण्मावाठी तवेच त्माॊना 
वभाजाशबभुख कयण्मावाठी प्रसा, ळीर, करुणा, वभता, स्लातॊत्र्म, फॊधुता, 
रोकळाशी माॊवायख्मा वाभाजजक भूल्माॊना कें द्रीबूत भानून शळषणाची ल 
अभ्मावक्रभाची यचना शोणे आलश्मक आशे. मा भूल्माॊची ताजत्त्लक भाॊडणी करून 

त्मावाठी आमुष्टमबय वॊघऴत कयणाय ्
मा भशाऩुरुऴाॊचे आदळत नव्मा वऩढीवभोय प्रबालीऩणे उबे कयणाये शळषण शले 

आशे. शी वाभाजजक भूल्मे ज्माॊनी भाॊडरी त्मात फुद्ध, पुरे, ळाशू, डॉ. आॊफेडकय 
माॊवायख्मा भशाऩुरुऴाॊची नाले अग्रक्रभाने घ्माली रागतीर. शळषणातून बाली वऩढी 
वभतालादी, अहशॊवालादी, रोकळाशीलादी; तवेच वजृनळीर, वॊस्कृत ल ळीरलान 

म्शणजेच ‘वाभाजजक भाणूव’म्शणून घडलामचा अवेर, तय शळषणव्मलस्थेत फदर 

करून अभ्मावक्रभातून वाभाजजक भूल्माॊची रुजलण कयण्मावाठी भशाऩुरुऴाॊची ऩयॊऩया 
वलद्मार्थमांना शळकवलरी गेरी ऩाहशजे. एखाद्मा भशाऩुरुऴाचा केलऱ ऩरयचमात्भक 
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धडा तेलढा ऩुस्तकात वभावलष्टट करून चारणाय नाशी, तय मावाठी प्राथशभक, 

भाध्मशभक ल भशावलद्मारमीन अळा तीन टप्पप्पमाॊत इतय वलऴमाॊवोफतच अळा 
भशाऩुरुऴाॊच्मा जीलनकामातचा आदळत वलद्मार्थमांलय बफ ॊफवलण्मावाठी वूत्रफद्ध यीत्मा 
अभ्मावक्रभ तमाय करून, त्मात अळा भशाऩुरुऴाॊच्मा वलचायाॊच्मा वलत भूऱ ग्रॊथाॊचा 
वभालेळ केरा ऩाहशजे. कायण, मा देळातीर वभाजऩरयलततनलादी ऩुयोगाभी 
वलचायाॊच्मा थोय भशाऩुरुऴाॊनी जे ग्रॊथ शरहशरे ते वलचाय ऩेयण्मावाठीच शरहशरे. शे 
वलचाय ऩेयण्माचे वलांत भोठे प्रबाली वाधन म्शणजे ळाऱा-भशावलद्मारमातीर 

अभ्मावक्रभ शेच शोत. 

 

आजची शळषणव्मलस्था  
आजची शळषणव्मलस्था शी वलद्मार्थमांत वाभाजजक भानशवकता, 

एकयाष्टरीमत्लाची, फॊधुबालाची ल वभतेची बालना ननभातण कयण्माव अवभथत ठयरी 
आशे. कायण, आजच्मा शळषणव्मलस्थेतीर अभ्मावक्रभात वलद्मार्थमांना वाहशत्म, 

करा, वलसान, तॊत्रसान मावॊफॊधी भाहशती देणाये केलऱ ऩुस्तकी सान देऊन त्माॊना 
डॉक्टय, इॊजजनीमय, अचधकायी, लकीर, शळषक, लैसाननक, तॊत्रस, कभतचायी 
इत्मादी फनवलणाये शळषण हदरे जात.े ऩण, त्माॊच्मात वाभाजजक जाणील, 
वरृदमता, वभता, भाणुवकी, कततव्मननष्टठा, प्राभाणणकता, चारयत्र्म इत्मादी 
वाभाजजक गणुाॊची ननशभतती आजच्मा अभ्मावक्रभातून शोऊ ळकत नाशी. ऩरयणाभी, 
आज शळक्षषत ल उच्चशळक्षषत भाणूव शा अनतस्लाथी ल वलऴभतालादी शोतो आशे. 

आजच्मा शळषणातून वाभाजजक भाणूव घडवलण्माची प्रकक्रमाच ठप्पऩ झारी 
आशे. कायण, आजच्मा शळषणव्मलस्थेतीर अभ्मावक्रभात ऩुयोगाभी, वभतालादी, 
रोकळाशी ल वाभाजजक वलचायाॊच्मा भशाऩुरुऴाॊचे ग्रॊथ फहशष्टकृतच ठेलरे आशेत. 

त्माभुऱे मा भशाऩुरुऴाॊच्मा वलचायाॊचा ठवा आजच्मा अभ्मावक्रभातून कुठेशी 
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उभटरेरा हदवत नाशी. माउरट वनातनी जातीमलादी वॊस्काय कयणाय ्मा फाफी ल 
अभ्मावक्रभ प्राथशभक ळाऱेऩावून याफवलरे जातात. आजच्मा शळषणऩद्धतीत 

वलद्मार्थमांभध्मे ज्मा लमात लाचनाची आलड ननभातण शोत े त्मा लमातच वलद्माथी 
आजच्मा जीलघेण्मा भेरयटच्मा स्ऩधेत अडकरेरा अवतो. त्माभुऱे ळाऱा-कॉरेजच्मा 
ताशवका, शळकलण्मा, अऩेक्षषत नो्व, लाचन, गशृऩाठ मात तो ऩूणतऩणे गुॊतरेरा 
अवतो. मा जीलघेण्मा स्ऩधेतून त्मारा लेऱ शभऱाराच तय कथा, कादॊफय ्

मा, नाटके, हदलाऱी अॊकावायखी भाशवके तो लाचतो. अळा लाचनातून 

ऩायॊऩरयक वनातनी वऩॊडच ऩोवरा जातो. म्शणूनच आज खऱ्मा अथातने वलद्माथी 
घडवलण्मावाठी त्माॊच्मात वाभाजजकता, रोकळाशी, वभता, स्लातॊत्र्म, फॊधुता, 
करुणा ल चारयत्र्म ननभातण करून त्माॊना वाभाजजक ‘भाणूव’घडवलण्मावाठी 
शळषणव्मलस्थेत ल अभ्मावक्रभात भूरबूत ऩरयलततन कयणे गयजेचे आशे. आऩरे 

ळैषणणक धोयण उत्तभ आशे. फारकाॊचा शळषणाचा भूरबूत शक्क आऩण भान्म 

केरा आशे, अत्मॊत वभग्र आणण वलतवभालेऴक अवा याष्टरीम अभ्मावक्रभ आयाखडा 
तमाय केरा आशे. याष्टरीम एकात्भता याखण्मावाठी काशी फाफी वभान ठेलून स्थाननक 

गयजेनुवाय मा आयाखड्मात फदर कयण्माचे अचधकाय याज्माॊना हदरे आशेत. व्मा 
ळतकातरा नागरयक फनलण्माची ताकत अवरेरी यचनात्भक ळैषणणक ऩद्धती 
स्लीकायरी आशे. शळषण केलऱ ऩुस्तकी न याशता लगातफाशेयीर घडाभोडीॊचा वभालेळ 

कवा शोईर, वलद्मार्थमातच्मा बवलष्टमातीर जीलनात ते प्रत्मष उऩमोगी कवे ऩडरे, 

वलद्मार्थमातच ेव्मक्तीभत्ल घडलरे जाईर मादृष्टटीने त्माचे अनुबल वलश्ल कवे वभदृ्ध 

कयता मेईर मा वलातचा वलचाय त्मात केरा आशे.  २०११ च्मा जनगणनेनुवाय 
याज्मातरे वुभाये ५५% रोक १९ लऴातच्मा खारचे आशेत, आणण वुभाये २८ टक्के  

रोकवॊख्मा १५ ते १९ मा लमोगटातच भोडत.े शी तरूण वऩढी आज नोकयी-
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व्मलवामाच्मा ळोधात आशे. भात्र मा तरूणाॊकड ेआऩल्मा ऩामालय उबे याशण्मावाठी 
आलश्मक अवरेरे कौळल्मे ला शळषणच ऩुयेवे नाशी ड े केलऱ ऩोटा-ऩाण्माऩुयते ऩैवे 

कवे कभलालेत हशच वललॊचना अचधक आशे  . गरयफीचे प्रभाण अशळक्षषताॊऩेषा 
शळक्षषताॊभध्मेच अचधक आशे. भागावलगीम आणण आहदलावीॊभध्मे तय शी वभस्मा 
अचधकच गॊबीय आशे. वलतवाधायणऩणे फेयोजगायीचे प्रभाण शळक्षषताॊभध्मे कभी 
अवते. अशळक्षषताॊना कुठरे ना कुठरे स्लरुऩाचे काभ कयालेच रागत,े आणण 

शळक्षषताॊचा प्रमत्न आलडीचे काभ शभऱेऩमतं कऱ काढण्माचा अवतो. अवे जयी 
अवरे तयी शळक्षषतशी कुठल्माशी षेत्रात नोकयी शभऱलण्माव आज ऩात्र ठयत नाशीत 

शी लस्तुजस्थती आशे  . ककॊ फशुना आज शळषीत फेयोजगायाॊची वॊख्मा अचधक आशे. 
शळषणाभुऱे आऩल्मा ऩामालय उबे याशता माले मा ऩहशल्मा उहद्दष्टटातच आऩण नाऩाव 

आशोत. आज १५ते १९ लमोगटात भोडणाय ्
मा २८ % तरुणाॊना त्माॊच्मा ऩामालय उबे शोण्माइतऩत शळषण देण्मात आऩण 

अमळस्ली ठयरो आशोत. आणण मात आऩण काशी फदर केरा नाशी तय आज १५ 
लऴांखारी अवरेल्मा वुभाये२७ % भुराॊचे बवलतव्मशी कदाचचत शेच अवेर. आज 

वलांऩमतं प्राथशभक शळषणच ऩोचत नाशी. फारकाॊचा भोपत आणण वक्तीचा शक्क 

भान्म करून आज आऩल्मारा ५ लऴे झारी. तयीशी याज्मातरे प्रत्मेक भूर ळाऱेत 

मेते, शळकते शोत ेआणण ननदान आऩरे प्राथशभक शळषण ऩूणत कयते अळी ऩरयजस्थती 
आज नाशी. याज्मात याशणाय ्

मा वलत वभाज घटकाॊभध्मे शळषणाच ेप्रभाण व्मस्त हदवत.े  

अॊधकायात, असानात वऩचत अवरेल्मा वभाजारा नली हदळा शभऱाली, 
अॊधश्रध्दा आणण धभतरूढीच्मा जोखडातून वभाज भुक्त व्शाला मावाठी शळषणारा 
ऩमातम नाशी. शे ओऱखनू भशायाष्टरात भशात्भा पुरे माॊनी शळषणाची ऩामाबयणी 
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केरी. भशायाष्टरातीर ळैषणणक क्राॊतीची शी वुरुलात शोती. त्मानॊतय याजऴी ळाशू 
भशायाज, रोकभान्म हटऱक, आगयकय, भशऴी कले, कभतलीय बाऊयाल ऩाटीर माॊनी 
शळषणाच्मा षेत्रात केरेल्मा अतुरनीम काभचगयीभुऱेच आजशभतीरा भशायाष्टरातीर 

खेडोऩाड्मात शळषणाची गॊगा ऩोशाचरी आशे. प्रत्मेक व्मक्तीच्मा वलकावाचा 
शळषणशा भूऱ ऩामा आशे. शळषणाभुऱे व्मक्तीच्मा सानात बय ऩडून वलकावाचा 
आरेख चढता यशातो. शळषणाच्मा प्रकक्रमेत भशत्लाचा लाटा अवतो तो म्शणजे 

शळषकाचा. शळषण शे औऩचारयक ल अनौऩचारयक ऩध्दतीने हदरे जात.े औऩचारयक 

शळषण ऩध्दतीच्मा वशाय्माने शळषण हदरे जात अवरे तयी व्मक्तीच्मा वॊऩूणत 
व्मक्तीभत्ल वलकावावाठी ते ऩुयेवे ठयत नाशी. अनौऩचारयक शळषणाची वाॊगड 
औऩचारयक शळषणाळी घातरी तय ते व्मक्तीभत्ल वलकावावाठी अत्मॊत उऩमुक्त 

ठयते. शळषण व्मलस्थेत अनेक तटृी आशेत. मा जाणीलेतून ऩमातमी शळषण प्रणारीचा 
वलकाव शोत गेरा आशे. 

मा एकवलवाव्मा ळतकात औऩचारयक शळषणाफयोफयच अनौऩचारयक 

शळषणाराशी भशत्ल मेणाय आशे. जागनतकीकयण आणण तॊत्रसानाच्मा ये्माभुऱे 

वभाजात पाय झऩा्माने फदर शोत आशेत. नलनव्मा कल्ऩनाॊचा उगभ शोत आशे 
आणण नव्मा वऩढीनुवाय नव्मा गयजाशी तमाय शोत आशेत. तयीशी आऩल्मा देळाच्मा 
रोकळाशी प्रधान व्मलस्थेत अजनूशी वभाजातीर वलतच रोकाॊभध्मे वाभाजजक 

जाणीला ननभातण झाल्मा आशेत अवे नाशी. मावाठी व्मक्तीचे वलचाय फदरणे 

आलश्मक आशे. व्मक्तीची भानशवकता फदररी तयच वाभाजजक ऩरयलततन शोऊ 

ळकते. त्मावाठी ळैषणणक अभ्मावक्रभाव्मनतयीक्त इतय वलऴमाॊच े सान 

शभऱलण्मावाठी आणण शभऱणाय ्
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मा सानाच े उऩमोजन कयण्मावाठी लेगलेगऱे उऩक्रभ याफलून प्रमत्न कयणे 

गयजेचे आशे. 
उच्च शळषणाच्मा वॊदबातत अध्माऩन, वॊळोधन आणण वलस्तायकामत शी तीन 

भशत्लाची उहद्दष्ट्मे आशेत. भशायाष्टरातीर वलवलध वलद्माऩीठे ऩायॊऩारयक 

अभ्मावक्रभाफयोफयच वलद्माऩीठातीर सानगॊगा शी वलतवाभान्माॊऩमतं ऩोशोचेर 

मावाठी बफनशबॊतीच्मा ळाऱेतीर उऩक्रभाॊना प्रोत्वाशन ल प्राधान्म देत आशे. 
मावलातवाठी व्मक्तीचा वलांगीण वलकाव शोऊन वभाज वलकवीत शोण्मावाठी ऩाच 

षेत्रातीर भुरबूत सान ल जाणील जागतृी व्मक्तीभध्मे शोणे आलश्मक आशे. 
१) ळैषणणक वलकाव - औऩचारयक ल अनौऩचारयक शळषणाभध्मे व्मक्तीच्मा 

ळायीरयक ल भानशवक फदराॊकड ेरष देणे गयजेचे आशे. मोग्म प्रकायच ेसान देऊन ते 

दैनॊहदन जीलनात कवे लाऩयामच े माचे प्रशळषण हदल्माव, व्मक्तीॊभधीर आचाय, 
वलचाय आणण वुवॊस्कृतऩणा माची वाॊगड घारता मेते. वलवलध लमोगटानुवाय भुरे 

कल्ऩक ल चौकव अवतात त्माॊच्मा कल्ऩनाॊना लाल शभऱेर त्माॊना अजनु पुरण्माव 

लाल शभऱेर अळा प्रकायच्मा ळैषणणक उऩक्रभाॊची अॊभरफजालणी शोणे आलश्मक 

आशे. चाकोयीतीर वलचायाॊऐलजी वजतनळीर वलचायाॊची भळागत कळी शोईर माकड े
रष ऩुयलणे भशत्लाच े आशे. मावाठी शळषकाॊभधीर कल्ऩनाळक्ती जागतृ कयणे 

भशत्लाचे आशे. 
२) स्त्रीऩुरूऴ वभानता -  ऩुरूऴप्रधान वॊस्कृतीभुऱे स्त्रीकड े ऩाशण्माचा 

दृष्टटीकोन दयु्मभ हदवतो. भुऱात स्त्री ऩुरूऴ शरॊगबेद न कयता प्रत्मेक व्मक्तीरा 
भाणूव म्शणून लागवलण्माच े प्रशळषण देणे ननताॊत गयजेचे आशे. वॊवायाचा गाडा 
येटताना यथाची दोन्शी चाके वभान अवालीत अवे नुवते म्शटरे जाते. ऩयॊतु 
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प्रत्मषात लस्तुजस्थती तळी नाशी. त्मावाठी शरॊगबेदयहशत शळषण देणे भशत्लाचे 
ठयते. 

३) कुटुॊफ जीलन शळषण - कुटुॊफातीर व्मक्तीॊनी एकभेकाॊचा ऩयस्ऩय आदय 
कयणे, कुटुॊफ ननणतमात वलांचा वशबाग अवणे शे ननयोगी कुटुॊफाचे भशत्लाचे रषण 

आशे. वललाशऩूलत वभुऩदेळनाचा रोकशळषणात वभालेळ शोणे गयजेचे आशे. वललाशाची 
उहद्दष्ट्मे काम आशेत? शे रषात घेऊन वललाशाचे वाभाजजक ऩैरू वभजालून देऊन 

जोडीदायाची ननलड कयण्माचे ऩूणत स्लातॊत्र्म भुराभुरीॊना वभानऩणे द्मामरा शले. 
तवेच आऩल्मा कुटुॊफाचा आकाय केलढा अवाला शे ठयवलण्माचा अचधकाय स्त्री रा 
अवाला. 

४) लैमजक्तक आयोग्म ल स्लच्छता - वलवलध ळायीरयक आजाय शोण्माच े भुऱ 

कायण म्शणजे स्लच्छता नवणे. त्माभुऱे ळारययीक स्लच्छतेफयोफयच वाभाजजक 

स्लच्छता भशत्लाची. वालतजननक यस्त,े गटाये, फाॊध आदी जागा स्लच्छ ठेलण्मावाठी 
जागतृी शळषणाच्मा भाध्मभातून झारी ऩाहशजे. वालतजननक आयोग्म वेलेच्मा 
फाफतीत आऩल्माकड े अत्मॊत वलदायक चचत्र आशे. त्मावाठी रोकशळषणाच्मा 
भाध्मभातून स्लच्छता याखण्माव भदत शोईर. 

५) जीलनाची गणुलत्ता ल वभाजकल्माण - असान, दारयद्र, अऩॊगत्ल, 
ननयाचश्रतऩणा, व्मवनाधीनता आदीॊभुऱे कौटुॊबफक स्लास्र्थमारा धोका ऩोशोचतो. 
वभाजात अनेक प्रकायचे दफुतर घटक अवतात अळा व्मक्तीॊना वभाजाच्मा इतय 
घटकाॊफयोफय आणण्माच ेकाभ झारे ऩाहशजे. मावाठी रोकशळषणाच्मा भाध्मभातून 

वभाजकल्माण मोजनाॊचा ऩाठऩुयाला कयणे वशजळक्म आशे. जीलनाच्मा 
गणुलत्तेवाठी आयोग्म, शळषण, अन्न, लस्त्र, ननलाया, लैमक्तीक आलडीननलडी, 
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छॊद मा भुरबूत वेलाॊचे प्राथशभक ऩातऱीलय ननमोजन शोणे खऩू आलश्मक आशे. मा 
गोष्टटीॊचा रोकशळषणाच्मा भाध्मभातून प्रमत्न केल्माव ननळ ्

चचत पामदा शोईर आणण खय ्
मा अथातने आऩल्मारा वलवलध प्रकयचे शळषण शभऱेर. 

 

शळषणाची व्माख्मा  
भानली जीलनाचा वलांगीण वलकाव शा त्माच्मा शळषणालयच अलरॊफून अवतो 

तो जजतका शळषणाभध्मे सान अजजतत कयतो कयतो तो नततकाच माळामाच्मा 
शळखयालय जाऊन फवतो शळषणाची हदळा शी भाणवाच्मा वॊऩुणत वलकावावाठी आणण 

त्माच्मा भुरबूत अचधकायाॊवाठी भशत्लाची अवते. देळारा आचथतक भशावत्ता आणण 

प्रबाली याष्टर फनलण्मात मुलक भशत्त्लऩूणत बूशभका फजालू ळकतात त्माभुऱेच 

वलद्मार्थमांचा वलांगीण वलकाव कयणाय ्
मा ळारेम शळषणाची आता देळारा गयज आशे . 
वलद्मार्थमांच्मा शळषणाचा आणण व्मजक्तभत्त्लाचा ऩामा ळाऱेतच यचरा जातो, 

ळाऱेत शभऱारेल्मा शळषणाच्मा आणण वॊस्काय, भुल्माॊच्मा आधायालयच ऩुढीर 

शळषणातीर मळ अलरॊफून अवते. ळाऱेत शभऱणाय ्
मा शळषणालयच देळाच े बवलतव्म अलरॊफून अवल्माने ळारेम शळषणाचे 

भशत्त्ल अनन्मवाधायण आशे तुभच्मातीर जे काशी वलोत्तभ आशे ते प्रकट कयणे 

म्शणजे खये शळषण. भानलतेच्मा ऩुस्तकाऩेषा जास्त चाॊगरे ऩुस्तक कोठे अवू 

ळकते? अवे भशात्भा गाॊधी म्शणारे शोत ेखयी वभस्मा शी आशे की लास्तवलक शळषण 

म्शणजे काम रोकाॊना ह्माची कल्ऩना नाशी. एखाद्मा जशभनीचे ककॊ ला एखाद्मा 
लस्तुचे भोर भोजाले स्टॉक एक्वचेंज फाजायातीर आऩल्मा ळअेयचे भूल्माॊकन कयतो 
तवे आऩण शळषणाच ेभूल्माॊकन कयतो. जे शळकल्माभुऱे वलद्माथी जास्तीत जास्त 
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ऩैवे कभलू ळकतीर अवेच शळषण भुराॊना द्माले अवे आऩल्मारा लाटते. भात्र 
शळकरेल्माॊच्मा चरयत्राचा वलकाव घडवलण्माकड ेआऩण पायच थोड ेरष देतो. 

शळषणाची गयजच नाशी. शळषण म्शणजे काशी ऩुस्तके लाचरी, ऩरयषा हदरी 
ल उत्तीणत झारो अवे नव्शे. शळषण म्शणजे भाणवाच्मा जन्भाऩावुन भयणाऩमतं 

चाररेरी शळकामची प्रकक्रमा आशे एकवलवाव्मा ळतकातशी आऩल्मारा कामद्माचा 
फडगा उगारून शळषणाच ेभशत्त्ल वाॊगाले रागते, शळषणाचे खये भशत्त्ल वभाजात 

रुजरेच नाशी. त्मावाठी आऩरा वभाजच कायणीबूत आशे. आऩण केलऱ आऩल्मा 
प्राथशभक गयजा ल उऩरब्ध वाधन वाम्रगीऩमतं ऩोशचरो आशे. देळाची प्रगती, 
वलकाव ल मेणायी वॊधी माकड ेआऩरे दरुतष शोत आशे. वलद्मार्थमांना गणुलत्तानुरूऩ 
शळषण हदरे गेरेच ऩाहशजे. वलकावकामातत वभाज्मातीर प्रत्मेक लगत जोऩमतं 

वशबागी शोत नाशी . आऩल्मा प्रजावत्ताकाच्मा याज्म घटनेरा वाठ लऴे शोत आरी 
तयीशी, शळषणाचे वालतबत्रकयण, वभान वाभाजजक न्माम, वभान वॊधी आणण वभान 

नागयी कामदा शी भागतदळतक तत्त्ले घटनेच्मा ऩुस्तकातच याहशरी आशेत. वॊऩूणत देळ 

वाषय व्शाला, वलांना शव्मा त्मा शळषणाची वभान वॊधी शभऱाली मावाठीचे प्रमत्न 

अऩुये ऩडरे आशेत आचथतक वलकावात शळषणाव अत्मॊत भशत्त्लाचे स्थान आशे. 
ननयननयाऱे वलकाव कामतक्रभ याफवलण्मावाठी आलश्मक अवणाये प्रशळक्षषत भनुष्टमफऱ 

लाढलून भानली बाॊडलर ननभातण कयण्माचे शळषण शे भुख्म वाधन आशे. देळाच्मा 
वाभाजजक ल आचथतक वलकावातीर शळषणाची भशत्त्लाची बूशभका रषात घेऊन 

शळषण वलऴमक कामतक्रभ याफवलरे जातात. शळषणाच ेभशत्त्ल रषात घेऊनच याज्म 

ळावन वलतवाधायण शळषणालय भोठा खचत कयतो 
शळषणषेत्र गेल्मा वाताठ भहशन्माॊऩावून मा ना त्मा कायणाने वलळऴे चचेत 

आशे. अथातत याष्टरीम जीलनात शळषणाच ेभशत्त्ल अनन्मवाधायण अवणे उचचतच 
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आशे.गेरी दशा लऴे वॊवदेच्मा शळक्काभोततफाची लाट ऩाशात अवरेरे शळषणाच्मा 
अचधकायाचे वलधेमक. वशा ते चौदा लऴे मा लमोगटातीर प्रत्मेक भुरारा शळषण 

शभऱणे, शा त्माचा शक्क आशे. त्मारा ळाऱेत ऩाठलणे शे ऩारकाॊचे कततव्म आशे. 
त्मात कवूय झाल्माव कामद्माने शळषा शोण्माचे प्रालधान आशे. ळाऱाॊलयशी अळा 
प्रकायचे ननफधं घारण्माची तयतूद वलधेमकात आशे. वॊवलधानात भागतदळतक 

तत्त्लाॊच्मा स्लरूऩात याज्मवॊस्थेचे कततव्म म्शणून वलांना शळषणाची तयतूद शोती, 
ऩण स्लातॊत्र्मानॊतय अधतळतक उरटूनशी प्राथशभक शळषणाऩावून लॊचचत अवरेल्मा 
भुराॊची वॊख्मा खऩू भोठी आशे. म्शणूनच शळषण शा प्रत्मेक नागरयकाचा शक्क आशे 
आणण त्मावाठी वक्तीचे ल नन्ळुल्क शळषण चौदा लऴे लमाऩमतं प्रत्मेक बायतीमारा 
शभऱण्मावाठी कामदा कयणे आलश्मक ठयरे. अथातत केलऱ कामदा करून 

ननयषयतेची वभस्मा चुटकीवयळी वुटेर, अळी अऩेषा नाशी. एका स्लमॊवेली 
वॊस्थेच्मा गेल्मा लऴातच्मा अभ्मावानुवाय बायतात ककभान तीन कोटी भुराॊनी ळाऱेचे 
तोंडशी ऩाहशरेरे नाशी. ळाऱेची पी न बयल्माभुऱे ळाऱा वोडणाय ्

माॊची वॊख्माशी वुभाये तीन कोटी आशे. आठव्मा इमत्तेऩमतं वलद्माथी 
गऱतीचे प्रभाण चौऩन्न टक्के आशे. दशरत भुरीॊऩैकी दशालीआधीच ऐॊळी टक्के ळाऱा 
वोडतात तय आहदलावी गटातीर भुरीॊऩैकी ळारेम शळषण अध्मातलय वोडणाय ्

माॊच ेप्रभाण नव्लद टक्के आशे. मा ऩाश्लतबूभीलय शळषणाचा शक्क कामद्माने 

शभऱूनशी त्माचा राब वलांना शभऱण्मावाठी देळारा दृढ वॊकल्ऩ करून त्माची ऩूती 
कयण्मावाठी ननधातयाने काभ कयाले रागेर. 

वॊऩूणत व्मजक्तभत्त्लाचा वलकाव शे वलत शळषणाचे उहद्दष्टट भानल्माव 

भूल्मभाऩन प्रत्मेक वलद्मार्थमातच्मा वॊऩूणत व्मजक्तभत्त्लाचे, त्माच्मा षभता, त्माची 
फुवद्धभत्ता, छॊद, वलमी, लतृ्ती/दृजष्टटकोन, जीलनवलऴमक भूल्मे आणण षभता, 
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ळायीरयक कृती मा वलत आमाभाॊवश शोणे आलश्मक आशे त्मावाठी शळषक, ऩारक, 

वॊस्थाचारक, प्रळावक, वलद्माथी मा वलत घटकाॊत जागतृी आणण जजसावा शली. 
प्राथशभक शळषण वक्तीचे कयतानाच उच्च शळषण गणुलत्ताऩूणत कयण्मालयशी 
वयकाय बय देत आशे. कारानुरूऩ नलीन वलऴम, नले अभ्मावक्रभ, आलश्मक 

वाधनवुवलधा, नव्मा अभ्मावऩद्धती माॊना प्राधान्म देऊन त्माॊच्मा प्रवायारा प्रोत्वाशन 

देणे शे एक आव्शान आशे. कायण फदर स्लीकायणे वशजयीत्मा घडत नाशी. अवे 

फदर घडलताना अनेक ननणतम घ्माले रागतात. शळषणषेत्रात फदराॊची गती खऩू 
कभी आशे. शळषण याष्टरननशभततीचे, वलकावाचे प्रभुख वाधन म्शणून भशत्त्लाचे आशे. 
त्मा दृष्टटीने शळषणाकड े जास्त डोऱवऩणे, जागरूकऩणे ऩाशून अऩेक्षषत फदर 

वभजनू घेणे प्रत्मेकाचे कततव्म ठयते. धोयणात्भक ननणतम आणण घोऴणा माॊच्माऩुढे 
प्रत्मष अॊभरफजालणी आणण प्रमोग माॊना भशत्त्ल आशे. 

ऩारक, शळषक, वलतवाभान्म नागरयक माॊची बूशभका मा काभी फशुभोराची 
आशे. सानाचधजष्टठत वभाजाच्मा ननशभततीत वलद्मार्थमातरा केलऱ भाहशती शभऱलून 

बागणाय नाशी. नतचा उऩमोग कयण्माची कौळल्मे आणण भागत त्मारा अनुबलातून 

आत्भवात कयता मेणे शी खयी आलश्मकता आशे. ळाऱाॊच्मा ऩारक-शळषक वॊघातून, 

गालच्मा ग्राभशळषण वशभत्माॊतून अळा ननणतमा-घोऴणाॊलय, ध्मेमधोयणाॊलय भोकऱी 
चचात शली. कायण 

ळैषणणक ध्मेमधोयणाॊत आणण ननणतमप्रकक्रमेत जनवशबागाचे अनन्मवाधायण 

भशत्त्ल आशे. ळारेम शळषणात वलद्माथी, शळषक, ऩारक ल ळाऱा अवे चाय भुख्म 

घटक अवतात तय वभाज शा त्माचा ऩरयवय आशे. शळषणाच्मा फारलाडीऩावून 

भशावलद्मारमाऩमतं अनेक ऩामय ्



 

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS) 

Available online at: http://euroasiapub.org 

Vol. 9 Issue 3, March- 2019 

ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | 
 

 

 

 

International Journal of Research in Economics and Social Science (IJRESS)  

Email:- editorijrim@gmail.com, http://www.euroasiapub.org 

  (An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.) 

 
 

 

539 

मा आशेत. प्रत्मेक ऩामयीलय शळषणाचे ननमोजन, वलद्माथी, लम मा वलत 
फदरणाय ्

मा गोष्टटी आशेत. जयी अभ्मावक्रभ एकच अवेर तयीशी ळाऱा, शळषक, ळशय 
ला खेड े तवेच इतय अनेक घटक माभुऱे शळषणाचा दजात फदरतो ल त्मात 

एकलाक्मता, वुवूत्रता मेत नाशी. मावाठी मा वलत घटकाॊचे वॊघटन कयणे ल उत्कृष्टट 
शळषणऩद्धतीचा अलरॊफ वलत स्तयालय ऩोशोचेर अवा प्रमत्न कयणे आलश्क आशे. 

भशायाष्टराच्मा मा वुलणतभॊगर लऴातत जनतेरा आणण वयकायरा एक 

कऱकऱीचे आलाशन आशे की , उत्तभ दजातचे आणण वलांवाठी शळषण शे आऩरे 

प्राथशभक ध्मेम अवामरा शले. भशायाष्टरात जन्भरेल्मा , ककॊ फशुना देळातीर प्रत्मेक 

भुरारा शळषण शभऱणे शा त्माचा अचधकाय अवरा तयी तो लास्तलात उतयामरा 
शला. जवे प्रत्मेकारा अन्न शभऱामरा शले तवेच प्रत्मेक भुरारा शळषण शे 
शभऱामराच शले. शे ध्मेम वाध्म कयण्मावाठी वयकाय आणण वभाज अळा दोघाॊनीशी 
एकभेकाॊच्मा शातात शात घेऊन काभ कयणे गयजेचे आशे. प्राथशभक , भाध्मशभक , 

उच्च भाध्मशभक तवेच जीलनोऩमोगी कौळल्मे वलकशवत कयणाये शळषण वलांऩमतं 

कवे ऩोशचेर माचा वलांनीच वलचाय कयामरा शला कायण मळस्ली जीलनाचा भूरभॊत्र 
शळषण शेच आशे 

 

प्राथशभक शळषण,  

भशायाष्टरात शळषणाच्मा भशत्लाफाफत ऩुयेळी जागरूकता अवून, मा आघाडीलय 
याज्म हदलवागणणक प्रगती कयत आशे. भशायाष्टरातीर वाषयतेचे प्रभाण याष्टरीम 

वाषयतेच्मा वयावयीऩेषा जास्त आशे. तवेच २०११ च्मा जनगणनेनुवाय भशायाष्टर, 
शे वाषयतेच्मा फाफतीत देळातरे दवु-मा क्रभाॊकालयचे याज्म आशे. ऩुरूऴाॊभधीर 
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वाषयतेचे प्रभाण वुभाये ९० टक्क्माऩमतं ऩोशोचरे अवून भहशराॊभधीर वाषयतेचे 
प्रभाण ७५ टक्क्माॊऩेषा अचधक आशे. 

वाषयतेच्मा वॊदबातत शरॊग अनुऩातातीर वलऴभतेचे प्रभाणशी घटत े आशे. 
२००१ ते २०१० मा कारालधीत याज्मातीर ळैषणणक वॊस्था, शळषक आणण ळाऱेत 

प्रलेळ घेणा-माॊच्मा आकडलेायीतशी बय ऩडरी आशे. शरॊग अनुऩातातीर वलऴभतेचे 

प्रभाण प्राथशभक स्तयालय ६ % ऩेषा कभी अवरे तयी भाध्मशभक आणण उच्च 

भाध्मशभक ऩातऱीलय ते १५ % ऩेषा जास्त आशे. 
फशुतेक ळाऱाॊभध्मे वलत शळषा अशबमानाभुऱे प्राथशभक ऩामाबूत वुवलधाॊची 

जस्थती वुधायरी आशे. वुभाये ९५ % ळाऱाॊभध्मे वलद्माथी शळषक प्रभाणशी १:४० ऩेषा 
कभी आशे. भात्र अध्ममनातीर मळजस्लतेचा स्तय शे याज्मावभोयचे भोठे आव्शान 

आशे. 
प्रत्मेक वलद्मार्थमांलय प्रनतलऴी प्राथशभक शळषणावाठी १६९६ रू., उच्च 

प्राथशभक शळषणावाठी २,४०० रू. तय भाध्मशभक आणण उच्च भाध्मशभक 

शळषणावाठी ४,१५७ रू. खचत केरे जातात. मा खचातत ्मूळन पी, खाजगी 
शळकलणी, गणलेऴ, अध्ममन वाहशत्म आणण लाशतुकीचा वभालेळ आशे. (छडडज 

२००७-२००८, वलेषणाची ६४ ली पेयी, अशलार क्र.५३२) याज्म ळावनाने २०११ -१२ 
मा लऴातत ळारेम शळषणावाठी २६,४४३.६३ कोटी रूऩमाॊची तयतूद केरी आशे. 
(प्राथशभक शळषणावाठी १३,६७०.१६ कोटी रूऩमे आणण भाध्मशभक शळषणावाठी 
१२,७७३.४७ कोटी रूऩमे)  १९९८-९९ वारी भशायाष्टर ळावनाने ळारेम शळषणावाठी 
एकूण अॊदाजऩत्रकाऩैकी २०.४७ % तयतूद केरी शोती. २००४-०५ मा लऴातत मा तयतुदीत 

घट शोऊन ती ११ .८२ % लय ऩोशोचरी आणण २००९-१० मा लऴातत ती १४.१९ % लय 
ऩोशोचरी. २००५-०६ मा लऴातत वलत शळषा अशबमानालय ६०४.५८ कोटी रूऩमे खचत 
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झारे. २०१०-११ मा लऴातत शी यक्कभ १३७८.७२ कोटी रूऩमे इतकी लाढरी.  वलत 
शळषा अशबमानाॊतगतत २०१०-११ मा लऴातत एकूण तयतुदीच्मा ६६.३७ % (२०७७.४४ 
कोटी रूऩमे) भॊजयू. २००९ (टक्केलायी)- चकठऊ २००९ वारी कें द्र वयकायने खचठइ-
डठख अॊतगतत ळाऱाॊफाशेयीर भुराॊचे नभुना वलेषण केरे. त्मानुवाय देळात ६-१३ लऴे 
लमोगटातीर वुभाये ८१.५१ राख (४.२८%) भुरे ळाऱेफाशेयीर अवल्माचे ननष्टऩन्न 

झारे. भशायाष्टरात ळाऱेफाशेयच्मा भुराॊची वॊख्मा अॊदाजे २,०७,३४५ (१ .२७%) इतकी 
शोती, शे प्रभाण याष्टरीम वयावयीच्मा तुरनेत पायच कभी शोत.े मा ळाऱेफाशेयीर 

भुराॊभध्मे ५९ % भुराॊनी ळाऱेत कधीच प्रलेळ घेतरा नव्शता तय ४१ % भुरे ळाऱेतून 

गऱती झारेरे वलद्माथी शोत.े २६.७५% वलकराॊग भुरे ळाऱेफाशेय शोती भुराॊच्मा 
शळषणाभध्मे लम, वाभाजजक गट, दारयद्रमयेऴेखारीर अवे घटक भशत्लाची तय 
वलकराॊगता शा घटक पायच भशत्लाची बूशभका फजालतो. (६-१३ लऴे) = ८१ .५१ 
राख(४.२८%) भशायाष्टरातीर ळाऱेफाशेयीर भुरे (६-१३ लऴे) = २०७,३४५ (१ .२७%) प्रलेळ 

न घेतरेरी = ५९% गऱती झारी . 
शळषणाच ेव्मलस्थाऩन - वयकाय शजायो ळाऱा चारलते; राखो वलद्मार्थमांना 

शळषण देण्माची जफाफदायी ळावनालय आशे; त्मात ळावन-वॊचशरत शळषण वॊस्थाॊची 
कामतषभता कभी शोत चाररी आशे, त्माॊचा ऩट घयवयतो आशे; मा ळावन वॊस्था 
आऩरा कायबाय वुधायतीर मालयचा वलश्लाव कुणाराच याहशरा नाशी; वलांना उच्च 

दजातचे शळषण देण्मावाठी ऩुयेवे ऩैवेच ळावनाकड ेनाशीत; मा ल अळा कायणाॊभुऱे 

ळावनाने शळषण षेत्रातून भुक्त व्शाले ल याज्मातीर फारकाॊना शळकलण्माची 
जफाफदायी खावगी वॊस्थाॊकड े वुऩूदत कयाली अळी भागणी अशरकडच्मा काशी लऴातत 

जोय धरू रागरी आशे. त्मात मा जफाफदायीचा अथतशी भमातहदत स्लरूऩात ऩाहशरा 
जात आशे  प्रत्मेक फारकारा ळाऱेत ऩोचलरे आणण प्रलेळ हदरा, वलत ळाऱाॊभध्मे 
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कामद्माने आखनू हदरेल्मा वुवलधा ऩुयलल्मा की ळावनाने आऩरी जफाफदायी ऩूणत 
केरी, अवा वभज उच्च-जस्थत अचधकाय ्

माॊभध्मे तवेच वॊफॊचधत याजकीम नेत्माॊभधेशी दृढ झारा आशे. ळाऱेत आरेरा 
प्रत्मेक वलद्माथी शळकतो का, अऩेक्षषत भूरबूत कौळल्मे प्राप्पत कयतो का, आऩण 

ठयलरेरी ळैषणणक उहद्दष्टटे ऩूणत शोतात का माकड ेआज आऩण ऩूणतऩणे दरुतष कयत 

आशोत. ज्मा स्टेळनच ेनतकीट काढरे आशे त्मा स्टेळनऩमतं लेऱेलय ऩोचलण्माऐलजी 
प्रलाळारा प्रलावात कवा आयाभ शभऱेर माकडचे आऩरे वॊऩूणत रष आशे. 

अवॊ का शोतॊ? एकेकाऱी याज्माची ओऱख शळषणाचे भाशेयघय म्शणून अवरी, 
देळबयातून वलद्माथी आजशी जयी भशायाष्टरात शळकामरा मेत अवरे, तयी शळषण 

षेत्राकड,े वलळऴेकरून प्राथशभक शळषणाकड ेआऩण ऩूणतऩणे दरुतष केरे आशे. फयीच 

लऴे याज्मारा ऩूणतलेऱ शळषण भॊत्रीच नव्शता. प्राथशभक शळषणावाठी अवरेरा याज्म 

ळावनाचा ननधी कभी-कभी शोत गेरा. शळषण ळास्त्र ककतीशी प्रगत झारे अवरे, 

त्मात ककतीशी वॊळोधनाॊची आणण प्रमोगाॊची बय ऩडरी अवरी तयीशी आऩण भात्र 
शळकलणे अत्मॊत वोऩे आणण वशज कयण्माची गोष्टट वभजरो. शळषकाॊच्मा 
गणुलत्तेकडे, त्माॊच्मा प्रशळषणाकड,े त्माॊची कौळल्मे वलकशवत कयण्माकड ेपाय रष 

हदरे नाशी. ळाऱेच्मा योजच्मा व्मलशायातरा याजकीम शस्तषेऩ लाढल्माभुऱे, 

ळाऱेतल्मा कभतचाय ्
माॊना (त्मात शळषकशी आरे!) याजकीम आश्रम शभऱाल्माभुऱे ळाऱेचे 

व्मलस्थाऩन हढवाऱ झारे, लगाततरी गणुलत्ता ढावऱत गेरी. याज्मात वुभाये एक 

राखाशून अचधक ळाऱा आशेत, ज्मात जलऱ जलऱ दोन कोटी वलद्माथी वात 

राखाॊच्मा लय शळषकाॊच्मा भदतीने शळकत आशेत . मा दोन कोटी वलद्मार्थमांना 
आऩण शळकते कयत आशोत का, त्माॊचे प्राथशभक शळषण ऩूणत कयण्मात काम 
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अडचणी मेत आशेत शे ऩाशण्माची कोणतीच मॊत्रणा आज ळावनाकड ेनाशी. मा वात 

राख शळषकाॊना आऩरे काभ कयण्मावाठी नेभकी कळाची आलश्मकता आशे शे 
ओऱखनू त्मालय उऩाममोजना कयण्माची शळस्तशी मा अलाढव्म मॊत्रणेत नाशी. ळाऱा 
तय चारलामची, ऩण त्मात शळषण शभऱेर की नाशी शे वाॊगता मेत नाशी अळी 
काशीळी ऩरयजस्थती आज आशे! शळषकाॊच्मा मुननमन, फारबायती, भशायाष्टर 
प्राथशभक शळषण ऩरयऴद (चझडझ), भशायाष्टर ळैषणणक अनुवॊधान आणण प्रशळषण 

ऩरयऴद (डउएठढ), जजल्शा शळषण प्रशळषण वॊस्था (ऊखएढ), जजल्शा भाहशती मॊत्रणा 
(ऊखडए), वलत शळषा अशबमान मा वलत मॊत्रणाॊभध्मे वभन्लमाचा अबाल आणण 

ळैषणणक उहद्दष्टटे फाजरूा वारून आऩरी याजकीम ऩोऱी बाजण्माच्मा वलांच्माच 

प्रमत्नात गणुलत्तेचा भुद्दा ऩाय भागे ऩडरा आशे. 
२०११ वारी याज्माने फारकाॊचा भोपत आणण वक्तीच्मा शळषणाचा शक्क 

(ठढए) भान्म केरा; ऩण त्मातशी ळाऱाॊभधीर ऩामाबूत वुवलधा आणण गरयफ 
वलद्मार्थमांना खावगी ळाऱाॊभध्मे % आयषण देण्माऩुयती त्माची अभरफजालणी 
शवभीत ठेलरी. याष्टरीम अभ्मावक्रभ आयाखड्माचा आधाय घेऊन याज्मावाठीचा 
आयाखडा तमाय केरा ऩण त्माची अभरफजालणी म्शणाली तळी प्रबाली शोताना 
अजनू तयी हदवत नाशी. ठढए ची अभरफजालणी कयण्माचा शा प्रमत्न म्शणजे 

दाखलामचे ऩण भनाऩावून भात्र कयामचे नाशी अवाच एक प्रमत्न लाटतो आशे. 
प्राथशभक शळषणाचा शेतू शा याज्मातीर प्रत्मेक भुरारा आऩल्मा ऩामालय उबे 

कयणे, त्माचफयोफय नलीन मुगाचा स्लीकाय करून आऩरे मोगदान देता माले मावाठी 
त्मारा तमाय कयणे शा अवामरा शला. आऩल्मा भुराॊना आऩल्मा ऩामाॊलय उबे याशता 
माले, ऩैवे कभलण्माची अडचण त्माॊना कधी मेऊ नमे, स्ऩधेत त्माॊचा ननबाल 
उत्तभऩणे रागाला. त्माॊच ेबवलष्टम उज्ज्लर व्शाले आणण वुखाचे, वभाधानाचे जीलन 
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त्माॊनी जगाले. त्माॊच े व्मक्तीभत्ल घडाले, त्माॊच्मात अवरेल्मा करा-गणुाॊना लाल 
शभऱाला, ते अचधक पुरलता मालेत. वाभाजजक जीलनात आऩल्मा भुराॊना भुक्तऩणे 

वशबागी शोता माले, वालतजननक आमुष्टमात आऩरे मोगदान देऊन त्माॊनी बयील 
काभचगयी कयाली  भग ते कुठल्माशी षेत्रात का अवेना. आधुननक जगारा वाभोये 
जाण्माची षभता आऩल्मा भुराॊभध्मे अवाली, ककॊ फशुना आधुननक जगातीर वुख-

वोमीॊचा राब त्माॊनी करून घ्माला ल त्माभुऱे त्माॊची बयबयाट व्शाली. चाॊगरे आई, 
लडीर, बालॊड फनाले, आऩल्मा कुटूॊफातल्मा नात्माॊभधरा ओराला आणण पे्रभ 

लवृद्धगत कयाले. चाॊगरे नागरयक व्शाले, चाय ऩैवे कभलता आरे म्शणजे भाणूव 

आऩल्मा ऩामालय उबा याहशरा एलढे ऩुयेवे नाशी. भानली वभाजाचे ध्मेम पक्त ऩैवा 
कभालणे, आऩरी उऩजीवलका शभऱलणे एलढेच नाशी तय आऩल्मा वलत षभताॊनी 
जीलनाचा वॊऩूणत आनॊद घेणे शे शोम. भानली जीलन वभदृ्ध, वॊऩकृ्त जीलन 

जगण्मातून ऩरयऩूणत शोत.े आऩरे कुटूॊफ, नातेलाईक, शभत्र-भॊडऱी माॊच्मा वोफत 

घारलरेरा लेऱ प्रत्मेकारा वभाधान देतो. करा-वाहशत्मातून भनुष्टम अशबव्मक्ती 
वाधतो. आऩरे छॊद जोऩावता मालेत, वभाज जीलनात वशबागी शोता माले, एक 

नागरयक म्शणून आऩरे कततव्म फजालता माले अवे शोण्माऐलजी आऩण आज 

अचधकच व्मस्त आणण त्रस्त झारेरे हदवतो. वुदढॄ वभाजावाठी आणखी फयेच 

आलश्मक आशे. शे नवल्माने वभाजाची घडी आज आऩल्मारा ढावऱताना हदवत.े 

मा वलऴमी ववलस्तय इतय हठकाणी शरशीरे आशेच. इथे एलढेच नभूद कयामचे आशे 
की आजच्मा शळषणाभुऱे आऩरे जीलन पायवे वभदृ्ध तय शोत नाशीमे, वभाजाचे 
स्लास्र्थमशी घवयताना हदवते आशे.  

 

उच्च शळषणातीर गणुलत्तेची वध्मजस्थती 
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एका फाजरूा आऩल्मा ककभान अऩेषा अऩूणत आशेत. दवुय ्
मा फाजरूा व्मा ळतकाची गयज ओऱखनू ऩुढच्मा वऩढीरा तमाय कयण्माची 

गयज आशे, व्मा ळतकातरा नागरयक घडलणाये शळषण आऩल्मारा शले आशे. 
झऩा्माने फदरणाय ्

मा जगारा कवे वाभोये जामचे, नलीन तॊत्रसान स्लीकायामरा रागणायी 
रलचचकता कळी शभऱलामची आणण त्मात आऩण कुठेशी भागे ऩडणाय नाशी 
मावाठीची तमायी कयलून घेणाय ्

मा शळषणाची आखणी आऩण कयामरा शली आशे. 
२१ व्मा ळतकात काम शले? आज आऩण कयत अवरेरी फयीच वाधी-वोऩी 

काभे उद्मा वॊगणक कयतीर. वॊगणकारा काभारा रलणायी, ते कयण्माच ेकौळल्म 

अवणायी भाणवे तेव्शा रागतीर. प्रत्मेकारा जागनतक स्ऩधेत उतयाले रागेर कायण 

शली ती कौळल्मे अवरेल्मा व्मक्ती कुठूनशी शभऱू ळकतीर. भाहशती शभऱलणे कठीण 

नवेर कायण ती भशाजाऱालय वशज उऩब्ध अवेर; ऩण त्मा भाहशतीचे काम कयामचे 
शे वभजणाये, अलघड वभस्मा वोडलू ळकणाये, लेगऱा वलचाय करू ळकणाये काभगाय 
रागतीर. रोकळाशी प्रकक्रमेत वशबागी शोण्मावाठी आलश्मक अवरेरी कौळल्मे व्मा 
ळतकातल्मा नागरयकाकडे शलीत, जवे अशलार ल फातम्माॊचे वलळ ्

रेऴण करून आऩरे भत फनलणे आणण जफाफदायीने भतदान कयणे, 

एकभेकाॊना वशकामत कयणे, वॊलाद वाधणे,  

. जग जलऱ आल्माने व्मा ळतकाची फाजायऩेठ गालऩातऱीलय याशणाय नाशी  
ती जागनतक फनेर. व्मा ळतकातल्मा व्मक्तीरा कुठल्माशी देळातीर ग्राशकावोफत 

काभ कयाले रागेर . शळषकी अभ्मावक्रभ, शळषकाॊची ननलड प्रकक्रमा, वेलाॊतगतत 

प्रशळषण ल वेलाअटीॊभध्मे आभुराग्र फदर जवा शळषक तवे शळषण! कुणीतयी अवे 
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म्शॊटरे आशे  शळषणाची गणुलत्ता शळषकाच्मा गणुलत्तेऩेषा कधीच अचधक अवणाय 
नाशी. आणण म्शणूनच, शळषक वलातत भशत्लाचा.आज जगात जजथे उत्तभ शळषण 

शभऱते नतथे  गोष्टटीॊची काऱजी अत्मॊत काटेकोयऩणे घतरी जात े अवे अनेक 

अभ्मावाॊती शवद्ध झारे आशे. त्मा  फाफी अळा   ननलड कयताना मोग्म व्मक्तीच 

शळषक फनतीर माची काऱजी घेणे; अवे ननलडरेरे शळषक उत्तभ शळकलतीर शे 
ऩाशणे; आणण त्माॊना उत्तभ शळकलता माले मावाठी आलश्मक अवणायी वॊस्थात्भक 

यचना फनलणे, जी प्रत्मेक वलद्मार्थमातकड े व्मक्तीगत रष देईर. अळा शळषण 

व्मलस्थेत शळषकारा वाभाजजक प्रनतष्टठा अवते. त्मारा उच्च ऩगाय अवतो. 
वभाजातीर उच्च शळक्षषत, उत्तभ गणु शभऱलरेरे द्वलऩदवलधय शळषकी ऩेळात 

मेतीर अळी तजलीज केरेरी अवते, त्माॊना आकृष्टट कयणायी मोजना आखरी जाते. 
आणण गॊभत म्शणजे, अवे जयी अवरे तयी शळषक फनण्मावाठीच्मा अभ्मावक्रभात 

वशजावशजी प्रलेळ शभऱत नाशी! शोतकरू शळषकाॊची ऩरयषा घेतरी जाते, त्माॊना 
खयच शळषक फनण्मात ककतऩत यव आशे, वलद्मार्थमांना शळकलण्माची ऩूणत 
फाॊचधरकी आशे की नाशी,  

. फाफी कवून तऩावल्मा जातात. वलतवाधायणऩणे  ऩैकी  तय मा ऩहशल्मा 
तऩावणीतच गऱतात! आणण तयीशी शळषक फनण्माव अनेक जण उत्वुक 

अवतातच! प्रत्मेक वलद्माथी लेगऱा, त्माचे लागणे लेगऱे, गयजा लेगळ्मा. त्मारा 
त्माच्मा आलश्मकतेनुवाय शळकलणे शे भोठे आव्शान शळषकारा ऩेरामचे अवते. शे 
कवे कयामचे त्माच े ऩुस्तकी सान ककतीशी शभऱलरे तयी प्रवॊगारा वाभोये जाताना 
शळषकारा वयाल नवेर तय तो ते ऩेरू ळकत नाशी. शळकलणे शे एक कौळल्म आशे. 
म्शणूनच शळषक प्रशळषणादयम्मान वयालालय प्रचॊड बय अवतो. डॉक्टयरा ळस्त्रकक्रमा 
कयामचा वयाल नवेर तय आऩण त्मारा आऩल्मालय ळस्त्रकक्रमा कयण्माची ऩयलानगी 
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तयी देऊ का? भग शळषकारा तयी वयालाशळलाम आऩण लगातत का ऩाठलतो? प्रत्मषात 

शळकलामरा रागल्मालयशी शळषकाचे प्रशळषण चारूच याशत.े भात्र ते अनौऩचारयक 

ऩद्धतीने, इतय शळषकाॊच्मा वोफत, ळाऱेच्मा भुख्माध्माऩकाच्मा भदतीने. आऩण 

कुठे कभी ऩडत आशोत, काम फदरामरा शले आशे, एखाद्मा वलद्मार्थमातरा जय 
एखादी वॊकल्ऩना शळकलामरा अलघड जात अवेर तय काम कयता मेईर मावाठीचे 

भागतदळतन, अवे शळषकाचे प्रशळषण चारूच याशत.े आणण मा वलाततून जय शळषक 

स्लत:रा शवद्ध करू ळकरा तयच त्माची ळाऱेतरी नोकयी कामभची शोत!े भात्र शे 
वलत शोईर माची खात्री कयणायी व्मलस्था प्रत्मेक ळाऱेत आणण त्मालय ननमॊत्रण 

ठेलणाय ्
मा मॊत्रणेतशी केरेरी अवते शे भशत्लाच.े 

आज आऩल्माकड ेमाच्मा फयोब्फय वलरुद्ध ऩरयजस्थती आशे शे वाॊगामराच नको. 
आणण ती दरुूस्त कयामरा काम कयाले रागेर शे शी लय हदरेल्मा लणतनालरून 

आऩल्मारा कऱते. काशी भशत्लाची ऩालरे अळी - शळषकी भशावलद्मारमाॊभध्मे 

चाचणीनॊतय प्रलेळ, उच्च शळक्षषत तरूणाॊना शळषकीऩेळाकडे आकवऴतत कयण्मावाठी 
प्रमत्न शळषकी अभ्मावक्रभात फदर, वयालालय बय भशावलद्मारमाॊच्मा गणुलत्तेत 

कुठरीशी तडजोड नाशी. वेलाॊतगतत प्रशळषणावाठी वलवलध ऩमातम शळषकारा भदत 

कयणायी व्मलस्थाऩकीम मॊत्रणा कामातजन्लत नाशी. आऩण कुठे चुकत आशोत, काम 

वुधायणा कयता मेतीर माचा वलचाय न कयता खावगीकयण शाच ऩमातम आशे अवे 

म्शणून आऩण एक वोऩे उत्तय देत आशोत. आभच्मा ळाऱा चाॊगल्मा चारत नाशीत, 

म्शणून त्मा दवुय ्
मा कुणारातयी चारलामरा द्मा, शे म्शणजे लजन लाढरे म्शणून डॉक्टय 

फदरण्मावायखे आशे. अळा लेऱेव डॉक्टय फदरणे म्शणजे लजन लाढलणाय ्
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मा घटकाॊकड े दरुतष करून भूऱ कायणाॊना नाकायणे; तवेच आज आऩण 

आऩल्मा शळषण व्मलस्थेतीर त्रटुीॊकड ेदरुतष करून व्मलस्थाच दवुय ्
माचा ताब्मात देण्माफद्दर फोरतो आशोत. अवा वलचाय कयण्माभागे कदाचचत 

तीन कायणे अवू ळकतात - एक म्शणजे वध्माची व्मलस्था कळी फदरामची शे 
आऩल्मारा वभजत नवेर; वभजत अवेर ऩण ते प्रत्मषात कवे उतयलामचे, 
त्माचा अॊभर प्रबालीऩणे कयता मेईर का माफद्दर वाळॊकता अवेर; ककॊ ला ते प्रत्मष 

कयामची तमायीच नवेर. नतवयेच कायण अवाले शे म्शणण्माव अचधक लाल आशे, 
कायण भूऱ वभस्माॊचा वलचाय न कयता आज खावगी षेत्रातल्मा वॊस्था-व्मक्तीॊना 
शळषण षेत्रात आऩरा जभ फवलण्माची वॊधी देणे शेच आऩरे कततव्म फनरे आशे 
अवे आज आऩरे लागणे आशे. ऩण मा भुद्द्मारा आऩण थोड ेअचधक तऩावू मा. 
खावगीकयणाचे अनेक अॊग आशेत; त्मातरे नेभके काम आऩल्मारा अशबपे्रत आशे शे 
ऩाशू मा. खावगी षेत्रात अवरेरी कामतषभता, कामततत्ऩयता, नलीन ळोधण्माची, 
नव्मा ऩद्धतीने काभ कयण्माची उभी आणण ठयरेरे देण्माची आऩल्मारा आऩल्मा 
शळषण व्मलस्थेत शभऱाली अवे लाटते. भग ते ळावनाने देलो, की खावगी षेत्रातून 

शभऱो. एक नागरयक म्शणून आऩल्मारा कोण उत्तभ शळषण देते शे भशत्लाचे नाशी, 
तय ते शभऱते शे अचधक भशत्लाचे आशे. भात्र अवे शळषण खावगी वॊस्थाच ऩुयलू 
ळकतात अवे म्शणणे म्शणजे स्लत:ची पवलणूक शोईर. आणण ळावनाने शळषण 

षेत्र वोडून देणे म्शणजे शळषण षेत्रात नपाखोयी ल फाजायीकयण कयण्मारा आभॊत्रण 

देण्मावायखे आशे. भुऱात खावगी वॊस्थाॊना शळषण षेत्रात धॊदा कयण्मावाठी प्रलेळ 

द्माला अथला नाशी मा ऩशरकड ेजाऊन चचात व्शामरा शली. शळषणाच ेउहद्दष्टट जय 
उद्माचा नागरयक घडलणे शे अवेर, तय उद्माचा नागरयक कवा अवाला शा ननणतम 

रोकळाशी ऩद्धतीनेच घेतरेरा फया. आणण म्शणून, शळषणाच्मा व्मलस्थाऩनातून 
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ळावनारा कधीच काढता ऩाम घेता मेणाय नाशी. दवुये म्शणजे शळषण षेत्राकड े
तात्काशरक उहद्दष्टटे ऩूणत कयणे मा भमातहदत दृष्टटीकोनातून न ऩाशता राॊफऩल्ल्माची 
उहद्दष्टटे वभोय ठेलून ऩाहशरे ऩाहशजे. म्शणून त्मात गुॊतलणूक शली, वॊस्थात्भक 

फाॊधणी शली आणण शे ळावनानेच केरेरे फये.  
 

कोणत्माशी देळाचा, वभाजाच्मा उत्कऴत झारा नतथल्मा उच्च शळषणावाठी 
अवरेल्मा व्मलस्थेभधून. बायतारा नारॊदा वायख्मा उच्च शळषणवॊस्थाॊचा इनतशाव 

आशे. बिटीळ याजलटीने बायतालय ननमॊत्रण कयण्माचॊ तॊत्र ओऱखरॊ आणण जन्भारा 
आरी भकॉरेची शळषण यचना. भकॉरेने बिटीळ याजलटीरा ऩूयक अळी व्मलस्था 
बायतावाठी वुचलरी. त्मानॊतय  भध्मे वय चाल्वत लुड माने बायताभध्मे शळषणाची 
प्राथशभक ते उच्च शळषणावाठी व्मलस्था तमाय केल्मात. देळातीर उच्च शळषणाची 
नेभकी दळा दळतवलणाया अशलार कें द्रीम भनुष्टमफऱ वलबागाने जाशीय केरा आशे. 
‘ऑर इॊडडमा शामय एज्मुकेळन वव्शे’ (एआमएचईएव) नालाच्मा मा अशलाराभुऱे 

उच्च शळषणाफाफतची वाॊजख्मकी उऩरब्ध शोत अवरी, तयी त्मालरून काशी ढोफऱ 

अनुभानशी काढता मेतात. उच्च शळषण घेणाऱ्माॊचे प्रभाण (ग्रॉव एन्रॉरभेंट येळो- 
जीईआय) लाढवलण्मावाठी गेल्मा दशा-फाया लऴांऩावून जाणीलऩूलतक प्रमत्न शोत 

अवल्माने ते आता २५ टक्क्माॊलय ऩोशोचरे आशे. माचा अथत अवा, की १८ ते २५ 
लमोगटातीर एकूण तरुणाॊच्मा तुरनेत २५.२ टक्के तरुण-तरुणी उच्च शळषण घेत 

आशेत. नले वशस्रक वुरू शोत अवताना शे प्रभाण दशा टक्क्माॊशूनशी कभी अवल्माने 

आणण त्माच वुभायाव ‘तरुणाॊच्मा लाढत्मा वॊख्मेच्मा राबाची’ (डभेोग्राकपक 

डडजव्शडॊड) चचात शोत अवल्माने चचॊता व्मक्त केरी जात शोती. आता शे प्रभाण २५ 
टक्क्माॊऩमतं ऩोशोचरे, शी फयी गोष्टट अवरी, तयी २०१२-१३ ऩावून २०१६-१७ मा ऩाच 

लऴांत मा प्रभाणात केलऱ चाय टक्क्माॊनी लाढ झारी आशे. म्शणजेच उच्च शळषण 
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घेणाऱ्माॊच्मा प्रभाणात मा कारखॊडात रषणीम लाढ झारेरी नाशी. त्मातल्मा त्मात 

वभाधानाची फाफ म्शणजे उच्च शळषण घेणाऱ्माॊभधीर स्त्री-ऩुरुऴ बेद कभी शोतो 
आशे. इतकेच नव्शे, तय गोला, हशभाचर प्रदेळ, भेघारम, जम्भू-काश्भीय, नागारॉड, 
शवक्कीभ आणण केयऱ मा वात याज्माॊत उच्चशळषण घेणाऱ्मा भुरीॊचे प्रभाण 

भुराॊऩेषा अचधक आशे. गेल्मा दोन दळकाॊत इॊजजनीअरयॊगवश तॊत्रसानाच्मा 
शळषणाच्मा वुवलधा भोठ्मा प्रभाणालय लाढल्मा अवल्मा, तयी आजशी फीए (३८ 
टक्के), फीएस्वी (१६ टक्के) मा ऩायॊऩरयक ऩदली अभ्मावक्रभाॊना जाणाऱ्माॊची वॊख्मा 
अचधक आशे. इॊजजनीअरयॊग ळाखेत ऩदली शळषण घेणाऱ्माॊच े प्रभाण आता १४.७ 
टक्क्माॊलय गेरे अवून, ते फीकॉभचे शळषण घेणाऱ्माॊऩेषा (१४.१ टक्के) अचधक आशे. 
देळातीर ७७.८ टक्के भशावलद्मारमे खावगी वॊस्थाॊच्मा ताब्मात आशेत. मालरून 

उच्च शळषणालय खावगी ऩकड ककती ऩक्की झारी आशे, शे स्ऩष्टट शोत.े माॊऩैकी 
६४.२ टक्के भशावलद्मारमे वलना-अनुदाननत तत्त्लालयीर अवून, ती प्राभुख्माने 

इॊजजनीअरयॊग, भेडडकर आणण अन्म व्मालवानमक अभ्मावक्रभाॊवाठीची आशेत. उच्च 

व्मालवानमक शळषण खावगी षेत्राच्मा ताब्मात अवून, नतथे प्रलेळ शभऱवलण्मावाठी 
गणुलत्तेऩेषा क्रमळक्तीच भशत्त्लाची ठयत आशे. शळषणाच्मा लस्तूकयणाची प्रकक्रमा 
ककती दृढ शोत आशे, शे मातून स्ऩष्टट शोत.े आधी नभूद केल्माप्रभाणे नव्मा 
वशस्रकाच्मा वुरुलातीरा देळात डभेोग्राकपक डडजव्शडॊडची चचात भोठ्मा प्रभाणालय शोत 

शोती. लाढत्मा रोकवॊख्मेरा ओझ ेन भानता तरुणाॊच्मा लाढत्मा वॊख्मेभुऱे शोणाऱ्मा 
राबाकड े रष लेधणाऱ्मा मा चचेने रोकवॊख्मेफाफत काशीळी वकायात्भक बालना 
ननभातण केरी शोती. जऩान, इटरी माॊवायख्मा देळातीर वयावयी लम वाठीच्मा ऩुढे 
जात अवताना आणण अन्म प्रगत देळाॊतशी ते चाशऱळीच्मा ऩुढे वयकत अवताना 
बायतात ते वलळीच्मा घयात आशे. माचाच अथत अवा, की तरुणाॊची वॊख्मा बायतात 
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अचधक आशे. मा तरुणाॊना मोग्म ती कौळल्मे हदरी आणण उत्तभ शळषण हदरे, तय 
ते प्रशळक्षषत भनुष्टमफऱ म्शणून त्माॊना जगबयातून भागणी मेईर आणण त्माद्लाये 
बायतारा उत्ऩादकता लाढवलता मेईर, अवे वाॊचगतरे जात शोत.े मा भाॊडणीत 

ननजश्चतच तर्थम आशे. त्माभुऱेच गेल्मा दोन दळकाॊत उच्च शळषणाचा ऩयीघ 

लाढवलण्मालय बय हदरा गेरा. भात्र, शा वलस्ताय खावगी षेत्राच्मा भाध्मभातूनच 

भोठ्मा प्रभाणालय झारा. उत्तभ करयअयची वॊधी देणाऱ्मा व्मालवानमक शळषणाचे 
भोठ्मा प्रभाणालय खावगीकयण झारे, ते माच कारखॊडात. देळातीर फशुतेक 

याज्माॊनी खावगी वलद्माऩीठाॊना भान्मता हदरी, तीशी माच काऱात. वलशळष्टट 
वलऴमाॊच्मा अभ्मावावाठी आणण वॊळोधनावाठी अवरेल्मा अशबभत वलद्माऩीठाच्मा 
वॊकल्ऩनेरा छेद देऊन त्माॊचे खावगीकयण झारे तेशी माच कारालधीत. मा 
कारखॊडात दयूशळषणाचे प्रभाण लाढरे आणण त्माभध्मेशी खावगी षेत्राने जभ 

फववलरा. मा वाऱ्माॊचा ऩरयणाभ म्शणून उच्च शळषण घेणाऱ्माॊच ेप्रभाण लाढत गेरे. 

गेल्मा दीड दळकात ते २५ टक्क्माॊलय जाऊन ऩोशोचरे. वध्मा देळात वुभाये ३.५७ 
कोटी तरुण-तरुणी उच्च शळषण घेत आशेत. त्माभध्मे भुराॊचे प्रभाण १ .९ कोटी 
अवून, भुरीॊचे प्रभाण १.६७ कोटी आशे. टक्केलायीच्मा बाऴेत फोरामचे झाल्माव, 

१८ ते २३ लमोगटातीर उच्च शळषण घेणाऱ्माॊच ेप्रभाण २५.२ टक्के आशे. भुराॊवाठी 
शे प्रभाण २६ टक्के, तय भुरीॊवाठी ते २४.५ टक्के आशे. अनुवूचचत जातीॊवाठी 
(एववी) ते २१.१ टक्के आणण अनुवूचचत जभातीॊवाठी (एवटी) ते १५.४ टक्के आशे. 
एकूण उच्च शळषण घेणाऱ्माॊभधीर अनुवूचचत जातीॊतीर वलद्मार्थमांच ेप्रभाण १४.२ 
टक्के अवून, अनुवूचचत जभातीॊतीर वलद्मार्थमांच े प्रभाण ५.१ टक्के आशे. इतय 
भागावलगीमाॊतीर (ओफीवी) वलद्मार्थमांच े प्रभाण ३४.४ टक्के आशे. भुजस्रभ 

अल्ऩवॊख्माक वलद्मार्थमांच ेप्रभाण ४.९ टक्के अवून, इतय अल्ऩवॊख्माकाॊचे प्रभाण 
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२.२ टक्के आशे. लॊचचत, उऩेक्षषत आणण भागाव जातीॊभध्मे, तवेच 

अल्ऩवॊख्माकाॊभध्मे उच्च शळषणाचे प्रभाण लाढवलण्माची गयज मातून अधोयेणखत 

शोत.े मा आकड्माॊना केलऱ ळैषणणक ऩटवॊख्मेच्मा दृजष्टटकोनातून ऩाशून चारणाय 
नाशी. त्माॊना वाभाजजक भशत्त्ल आशे. गेल्मा काशी लऴांत देळबयात अनेक 

ऩुढायरेल्मा जातीॊभधून आयषणाची भागणी ऩुढे मेत आशे. त्माचफयोफय अन्म 

वभाजघटकाॊभध्मेशी अस्लस्थता आशे. मा वाऱ्माॊच ेभूऱ शळषणात आणण योजगायात 

आशे. उच्च शळषण घेणाऱ्माॊच ेप्रभाण २५ टक्क्माॊऩमतं ऩोशोचरा, माचा अथत अवा, 
की ७५ टक्के तरुण-तरुणी अजनूशी उच्च शळषण घेत नाशीत, अवा शोतो. 
डभेोग्राकपक डडजव्शडॊडची बाऴा फोरणाऱ्मा बायतात उच्च शळषणाचा वलस्ताय अजनूशी 
ऩुयेवा झारेरा नाशी, शी कटू लस्तुजस्थती आशे. वव्लाळे कोटीॊशून अचधक रोकवॊख्मा 
अवरेल्मा बायतात वलद्माऩीठाॊची वॊख्मा अजनूशी नऊळेच्मा आत घुटभऱते आशे. 
वुभाये चाऱीव शजाय भशावलद्मारमे आशेत आणण अकशा शजाय उच्च शळषणवॊस्था 
आशेत. प्रगत देळाॊच्मा तुरनेत शे वलत आकड े कभी बावतात. बायताच्मा एक 

चतुथांळ रोकवॊख्मा अवरेल्मा अभेरयकेत अडीच शजायाॊशून अचधक वलद्माऩीठे 

आशेत, तय ज्माच्माळी बायताची तुरना शोत,े त्मा चीनभध्मेशी दोन शजायाॊशून 

अचधक वलद्माऩीठे आशेत. बायतारा ककती भोठा ऩल्रा गाठामचा आशे, शे मातून 

स्ऩष्टट शोते. भात्र, त्मावाठी वयकायरा शळषणालयीर खचत लाढलाला रागणाय आशे. 
वभाजातीर वलत घटकाॊभध्मे उच्च शळषणाचे प्रभाण लाढवलणे, शळषणाची 

गणुलत्ता उॊचालणे, वलद्मार्थमांभध्मे कौळल्मे आणण योजगायषभता वलकशवत कयणे 

आणण त्माचफयोफय एक स्लतॊत्र नागरयक म्शणून त्माॊचा दृजष्टटकोन वलकशवत कयणे शी 
आऩल्मावभोयीर आव्शाने आशेत. ती कळा प्रकाये ऩेररी जात आशेत, शे खये तय 
लेगऱे वाॊगण्माची गयज नाशी. एकूण देळाॊतगतत उत्ऩादनाच्मा वशा टक्के यक्कभ 
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शळषणावाठी देण्माची कोठायी आमोगाची तयतूद ऩन्नाव लऴांनॊतयशी कागदालयच 

आशे. उच्च शळषणाच्मा षेत्रात तय वयकायकडून तुरनेत शोणाया खचत कभी झारा 
आशे. खावगीकयणाद्लायेच शळषणवलस्ताय शे जणू वूत्रच फनरे आशे. फशुतेक वलत 
व्मालवानमक ळाखाॊभधीर उच्च शळषण खावगी षेत्राकड ेअवून, तेथीर ळुल्काची 
यक्कभ वलतवाभान्माॊच्मा आलाक्मात नाशी. माभुऱेच उच्च शळषणाचा फाजाय फनरा 
आशे. प्राथशभक आणण भाध्मशभक शळषणात माशून लेगऱी जस्थती नाशी.  

दशालीऩमतं वलद्माथी गऱतीचे प्रभाण कभी झारे अवरे आणण दशाली 
उत्तीणांच े प्रभाण लाढरे अवरे, तयी इॊग्रजी ळाऱाॊचे प्रस्थ लाढरे आशे. माॊऩैकी 
फशुतेक ळाऱा खावगी षेत्रातीर आशेत. तेथीर ळुल्कशी वलतवाभान्माॊना ऩयलडणाये 
नाशीत. शळषण शक्क कामद्माची अॊभरफजालणी शोत अवरी, तयी त्मातीर काशी 
तयतुदीॊना लेगलेगळ्मा प्रकाये नख रालरे जात आशे. कभी ऩटवॊख्मेच्मा ळाऱा फॊद 
कयण्माचा याज्म वयकायचा ननणतमशी शळषणशक्कारा छेद देणाया आशे. 

एकूण काम, वभानतेची वॊधी देणाऱ्मा शळषणाच े अनतळम झऩा्माने 

लस्तूकयण आणण खावगीकयण शोत आशे. शळषणाचा ऩयीघ लाढत अवरा, तयी 
दजेदाय आणण योजगायषभ शळषण वलतवाभान्माॊच्मा, वलळऴेत् लॊचचत आणण उऩेक्षषत 

घटकाॊऩावून दयू चाररे आशे. शी जस्थती वुधायण्माची खयी गयज आशे. वध्मा देळात 

उच्च शळषण घेणाऱ्माॊची वॊख्मा ऑर इॊडडमा शामय एज्मुकेळन वव्शे २०१६-१७ नुवाय 
३,५७,०५,,९०५ इतकी आशे. म्शणजे २५.२ टक्के. १८-२३ मा लमोगटातीर 

रोकवॊख्मेच्मा तुरनेत उच्च शळषण घेणाऱ्माॊच ेप्रभाण केलऱ २६ टक्के इतकेच आशे. 
मालरून आऩल्मारा खऱ्मा अथातने उच्च शळषणाची दळा काम आशे माची भाहशती 
कऱेर आणण खऱ्मा अथातने उच्च शळषण जास्तीत जास्त मुलकाॊना शभऱाले मावाठी 
प्रमत्न कयणे गयजेचे आशे शे रषात मेईर.वध्माच्मा जस्थतीचा वलचाय केरा तय 
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फायाली ऩाव वलद्मार्थमांना ऩदलीवाठी करा, लाणणज्म, ळास्त्र, अशबमाॊबत्रकी, 
लैद्मकीम, कामदा, कृऴी मा ळाखाॊभध्मे प्रलेळ हदरा जातो. शी शळषण ऩद्धती 
"मुननव्शशवतटी ग्रॉट कशभळन' माॊच्मा आचधऩत्माखारी चारते. बायतात एकूण २० 
कें द्रीम वलद्माऩीठे आशेत, २१५ याज्म ऩातऱीलयीर वलद्माऩीठे आशेत, १०० अशबभत 

वलद्माऩीठे आशेत, ३३ याष्टरीम वॊस्था आशेत. मा वलत वॊस्थाॊच्मा अॊतगतत १६००० 
भशावलद्मारमे अवून, त्माअॊतगतत १८०० भहशरा भशावलद्मारमे आशेत. भुक्त 

शळषण शीदेखीर एक भशत्त्लाची शळषण ऩद्धती अॊतबूतत आशे. बायतातीर उत्तभ 

दजातची शळषण वॊस्था म्शणजे आम.आम.टी. वॊस्था शी अशबमाॊबत्रकीवाठी उच्च 

दजातची भानरी जात.े 

प्रा. डॉ. जे. एप. ऩाटीर,ज्मेष्टठ शळषण-अथततज्स माॊच्मा भतानुवाय वाॊगामचे 
झाल्माव याष्टराच्मा वलकावाच्मा प्रकक्रमेभध्मे बौनतक वाधनवाभग्रीचा वलकाव शोणे 

जजतके आलश्मक  अवते नततकेच भानली वॊवाधनाचा वलकाव शोणे शे देखीर 

भशत्त्लाचे अवते. त्मा दृष्टटीने प्राथशभक, भाध्मशभक शळषण तय भशत्त्लाचे आशेच. 

ऩण फऱ्माऩैकी शरहशता लाचता मेणाऱ्मा व्मक्तीच ेउत्ऩादक घटकाॊत रूऩाॊतय शोत ेते 

उच्च शळषणाच्मा ऩातऱीलय. म्शणूनच स्लातॊत्र्माच्मा वत्तयीननशभत्त उच्च 

शळषणाचा आढाला घेणे भशत्त्लाचे आशे. जागनतक ऩातऱीलय बायताचे ळतेी, व्माऩाय 
आणण वेला षेत्रातीर नेततृ्त्ल हटकलून ठेलामच े अवेर आणण खऱ्मा अथातने 

नजीकच्मा बवलष्टमात बायत भशावत्ता कयामची अवेर तय देळातीर उच्च शळषणाची 
गणुलत्ता,स्लामत्तता वतत लवृद्धॊगत शोत जाणे आलश्मक  आशे.  

अरीकडच्मा काऱात वलळऴेत् १९९७ नॊतय याज्माॊभध्मे प्रादेशळक वलद्माऩीठे 

लाढत्मा वॊख्मेने तमाय झारी. त्माॊभध्मे खावगी भारकीचे प्रभाण अचधक आशे. काशी 
याज्माॊतून वलळऴे वलद्माऩीठे वुरु झारी. उदाशयणाथत, नाशळकचे आयोग्म वलद्माऩीठ. 
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त्मा त्मा वलऴमाची वलद्माऩीठे वॊरग्न कयण्मात आरी. मा वलत प्रकक्रमेदयम्मान 

वलद्मार्थमांची वॊख्मा लाढत शोती; भात्र त्मा प्रभाणात उच्च शळषण देणाऱ्मा वॊस्थाॊची 
वॊख्मा लाढत नव्शती. त्मातूनच उच्च शळषण वॊस्थाॊभध्मे प्रलेळ घेण्मावाठी आणखी 
एक प्रकाय वुरू झारा तो म्शणजे प्रलेळ ऩयीषा. आज वलतच वलद्माऩीठाॊतून वलतच 

अभ्मावक्रभाॊवाठी प्रलेळ ऩयीषा द्माव्मा रागतात. त्मातूनशी काशी प्रश्न  ननभातण 

झारेत. वलळऴे म्शणजे एलढ्मा भोठ्मा प्रभाणात उच्च शळषण वॊस्थाॊची लाढ 
झाल्मानॊतय देखीर देळातीर ढोफऱ वलद्माथी प्रलेळ दय (ग्रॉव एनयोरभेंट येळो) शा 
भात्र २० -२१ टक़्क्माॊच्मा  लय नाशी. माचा अथत प्रगत याष्टराॊच्मा ऩातऱीऩमतं 

ऩोशोचण्मावाठी उच्च शळषण वॊस्थाॊच्मा वॊख्मेची भोठी लाढ कयाली रागणाय आशे. 
मावाठी आजशभतीरा वॊऩूणत देळबय जलऱऩाव १५०० वलद्माऩीठाॊची आलश्मकता  
आशे. त्माऩैकी पक्त ७००-८०० वलद्माऩीठेच बायतात आशेत. वलळऴे म्शणजे इथून 

ऩुढच्मा काऱात आणखी उच्च शळषण वॊस्थाॊची लाढ कयताना स्लामत्त शळषण 

वॊस्था, अशबभत वलद्माऩीठे आणण खाजगी वलद्माऩीठे माच भागातने ऩुढे जाले 
रागणाय आशे. माऩुढीर काऱात भुक्त  वलद्माऩीठाॊना अचधक लाल द्माला 
रागेर.१९४८ ऩावून आत्ताऩमतंच्मा काऱात उच्च शळषणाच्मा धोयणाच्मा फाफतीत 

वयकायी ऩातऱीलय याधाकृष्टणन कशभटी (१९४८), कोठायी कशभटी (१९६६) नेभल्मा 
गेल्मा. ऩुढे १९८६ आणण २००२ भध्मे याष्टरीम शळषण धोयण आरे. २०१७ भध्मे 

कॎ बफनेट वेके्रटयी टी. व्शी वुिभणणमभ माॊनी त्माची पेयभाॊडणी केरी. अळा ऩद्धतीने 

शळषण धोयण उत्क्राॊत शोत गेरे. उच्चशळषण लाढत्मा वॊख्मेने उऩरब्ध व्शाले, ते 

लाजली ककभतीत उऩरब्ध व्शाले, लैवलध्मऩूणत अवाले आणण उच्च शळषणाच्मा 
भाध्मभातून उत्ऩादनकौळल्म अवणाये भनुष्टमफऱ ननभातण व्शाले अवा दृजष्टटकोन 

याफलरा गेरा. 
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१९९४ -९५ च्मा दयम्मान उच्च शळषण वॊस्थाॊची गणुात्भक तऩावणी 
कयण्मावाठी एका लेगळ्मा वॊस्थेचा जन्भ झारा. त्मारा नॎळनर ऍवेवभेंट अॉड 
ऍकक्रडळेन कशभळन म्शणजेच नॎक अवे नाल देण्मात आरे. फॊगऱुरुभध्मे मा वॊस्थेचे 
कामातरम वुरू झारे. वध्माच्मा लातालयणात वलत उच्चशळषण वॊस्थाॊनी मा वॊस्थेच्मा 
भाध्मभातून आऩरे भानाॊकन करून घ्माले आणण प्रतलायी ठयलाली तयच त्माॊच्मा 
ऩुढच्मा वलकावारा मोग्म ऩद्धतीने ळावकीम भदत शभऱेर अवे धोयण स्लीकायण्मात 

आरे आशे. भधल्मा काऱात उच्च शळषणाची पेययचना कळी कयाली माफद्दर 

मुजीवीचे भाजी अध्मष डॉ. मळऩार माॊनी एक अशलार वादय केरा. त्माचफयोफय 
खावगी ऩातऱीलय बफरात - अॊफानी अशलार वादय झारा. 

वध्माच्मा उच्च शळषण व्मलस्थेच े काशी भशत्त्लाचे प्रश्न  रषात घेणे 

आलश्मक  आशेत. ऩहशरा प्रश्न  आशे तो वलत्तव्मलस्थेचा. फशुतेक याज्म 

वयकायाॊभापत त याज्माॊभध्मे शळषकाॊना लेतन देण्माची व्मलस्था झारी आशे. 
शळषकेतय वलकाव घटकाॊच्मा वोमीवाठी पायळी भदत केरी जात नाशी. अळा 
प्रकायची वलकावात्भक भदत १९९० अखेय वलद्माऩीठ अनुदान भॊडऱाभापत त केरी 
जामची. त्मानॊतयच्मा कारखॊडात वलळऴेत् वलद्माथी -वलद्माचथतनी लवनतगशेृ, 
प्राध्माऩक ननलाव, क्रीडाॊगणे, कॉम्प्पमुटय प्रमोगळाऱा माॊवायख्मा वुवलधाॊवाठी 
वलद्माऩीठ अनुदान भॊडऱाकडून अचधक प्रभाणात ननधी उऩरब्ध शोऊ रागरा. 
कायण भधल्मा काऱात कें द्र वयकायच्मा प्रभुख्म प्रत्मष आणण अप्रत्मष कयालय 
"शळषण अचधबाय' (वेव) फवलण्मात आरा. 

वलद्माऩीठ शळषण व्मलस्थेची ळुल्क यचना शा अत्मॊत गुॊतागुॊतीचा प्रश्न  आशे. 
अरीकडच्मा काऱात ळुल्क ननजश्चती  नालाची व्मलस्था लेगलेगळ्मा याज्मातून 

याफलरी जाते. कुठल्माशी भशावलद्मारमारा ककॊ ला वलद्माऩीठारा मा वशभतीची 
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भान्मता घ्माली रागते. शी वशभती ळुल्क ठयलण्मावाठी शळषणाचा एकक खचत शा 
आधाय भानते. बायलाढीचे प्रभाण रषात घेऊन ठयावलक काऱानॊतय त्मात ककती लाढ 
कयाली माचा वलचाय केरा जातो. 

दवुया भशत्त्लाचा प्रश्न  शा प्राध्माऩक बयतीवॊदबातत आशे. मोग्म गणुलत्तेचे 

प्राध्माऩक शभऱालेत म्शणून वयकायने भधल्मा काऱात याष्टरीम ऩात्रता ऩयीषा ककॊ ला 
याज्म ऩात्रता ऩयीषा शी व्मलस्था ननभातण केरी. त्माफद्दर अनेक प्रश्नचचन्शे  आशेत. 

ऩात्रतेच े भूरबूत ननकऴ वलद्माऩीठ भॊडऱाने ठयलून द्मालेत आणण त्मा ननकऴालय 
वॊफॊचधत भशावलद्मारमे, वॊस्था आऩल्मा ननलड वशभतीभापत त शळषकाॊची, 
प्राध्माऩकाॊची ननलड कयाली, त्मात वलद्माऩीठाॊचा शस्तषेऩ अवू नमे अळी अऩेषा 
आशे. कायण तवा शस्तषेऩ अवल्माने प्राध्माऩक ननलडीच्मा प्रकक्रमेत अनेक 

गैयप्रकाय ननभातण झारे आशेत माची वलांनाच कल्ऩना आशे. त्मानॊतय भशत्त्लाचा 
प्रश्न  आशे तो लेगलेगळ्मा अभ्मावक्रभाॊना -वलळऴेत् ऩदव्मुत्तय अभ्मावक्रभाॊना -

प्रलेळ देताना घेतल्मा जाणाऱ्मा प्रलेळ ऩयीषा. प्रलेळ ऩयीषा अवाव्मात की नवाव्मात 

शा लादाचा प्रश्न  शोऊ ळकतो. रयतवय काभ कयणाऱ्मा वलद्माऩीठाची ऩदली 
घेतल्मानॊतय त्मा ऩदलीची गणुलत्ता शाच ननकऴ अवरा ऩाहशजे. भात्र तो फाजरूा 
वारून त्माऐलजी आणखी एक लेगऱी ऩयीषा घेऊन गणुलत्ता मादी तमाय केरी 
जाते. मा प्रकक्रमेत वलद्माऩीठाॊच्मा ऩयीषाॊच ेआणण ऩदव्माॊचे भशत्त्ल ळून्म ठयते, शे 
रषात घ्मामरा शले. 

अवाच आणखी एक प्रश्न  वलद्माऩीठाॊभधीर कुरगरुुॊ च्मा ननलडीचा आशे. 
वॊळोधक, उत्तभ शळषक, उत्तभ रेखक, उत्तभ प्रळावक आणण वलतवाभान्म 

वलद्मार्थमांच्मा हशतवॊफॊधाॊची नाऱ जोडून ठेलणाया कुरगरुु ळोधून काढणे शी ननलड 
वशभतीची कवोटी अवते. तवे नेशभीच शोत ेअवे हदवत नाशी. मा प्रकक्रमेत याजकीम 
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शस्तषेऩ शोत अवाला अळी अनेकाॊची तक्राय आशे. अरीकडच्मा काऱात अशबभत 

वलद्माऩीठे आणण खावगी वलद्माऩीठे मा वॊस्था जोभाने लाढताशेत. त्माॊच े

वलत्तप्रफॊधन, खावगी, व्माऩायी ककॊ ला औद्मोचगक वॊस्था कयताशेत. त्माॊची ऩामाबूत 

व्मलस्था ऩाशता ऩाशता लऴत-दोन लऴांत उबी केरी जाते. अत्मॊत आकऴतक आणण 

प्रबाली अळी व्मलस्था अवते. मा हठकाणी स्ऩधातत्भक ऩद्धतीचे शळषण हदरे जाते. 
अथातत मा वॊस्थाॊचे ळुल्क तुरनेने अचधक अवते. ऩण त्मा वॊस्थाॊचे लगत बयतात 

आणण वालतजननक शळषणवॊस्थेचे लगत, भशावलद्मारमे तुरनेने रयकाभी याहशल्माचे 
चचत्र आजकार वातत्माने हदवू रागरे आशे. त्मातून एक लेगळ्मा प्रकायची वलऴभता 
ननभातण शोत चाररी आशे. माचाशी वद्मजस्थतीत गॊबीय वलचाय शोणे गयजेचे आशे. 

 
ननष्टकऴत 
भनुष्टमफऱ वलकाव शा शळषणाच्मा गणुलत्तेलय अलरॊफुन आशे. शळषणाच्मा 

भाध्मभातून भानली जजलनाच्मा प्रत्मेक टप्पप्पमालय भानल अचधकायाची ननजष्टचती 
करून त्मानुवाय शळषणाच ेत्मा प्रती कततव्म काम, त्माचप्रभाणे प्रत्मेक टप्पप्पमालय 
भनुश्मारा भागतदऴतन कयण्मावाठी त्माॊची कततव्मे काम माची जाणील करून 
देण्माची आलष्टमकता आशे. खऱ्मा अथातने उच्च शळषणातीर गणुलत्ता लाढीचे  
ध्मेम वाध्म कयालमाचे अवेर तय वलतप्रथभ नागरयकारा नैनतक अचधकायाची 
जाणील करून द्मामरा शली शी जाणील त्मारा झारी की त्माचा दृश्टीकोण 
वलतव्माऩक शोईर. म्शणून शी जाणील आज लततभानऩत्राच्मा भाध्मभातूनशळषणाची 
गॊगोत्री घयाघयात ऩोशोचू ळकते. 
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