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1. Abstract सारांश :  

भारतीय समाज पाहता प्राचीन काळांपासुन स्त्री-पुरूष समानता ि महत्व सहज लक्षात येते. भारतीय संसृ्कती 

कोशात पुढील िाक्य आढळुन येते.  

"स्त्रीयो िेिां | स्त्रस्त्रयो प्राणां | स्त्रस्त्रयो ंदह भुषणम". याचा अर्थ असा होतो की, स्त्री िेि आहे. स्त्रस्त्र प्राण आहे. त्ांची 

दनंिा नालस्ती करू नये. मात्र आज स्त्री-पुरूष असमतोल दबघडलेला दिसतो. किाचीत याचा संबंध अज्ञानाशी येतो 

असे िाटते.  

हे अज्ञान िूर करण्ांसाठी दशक्षण महत्वपूणथ असुन ग्रादमण मदहलांचे दशक्षण कोणत्ा कारणांमुळे अपुरे राहते हे 

शोधुन संबंधीत समस्या उपाय सुचदिण्ासाठी या दिषयाची पेपर लेखनासाठी दनिड कलेली आहे.  

 

2. Introduction प्रस्तािना : भारतीय समाजातील 80 टके्क लोक ग्रामीण भागात राहतात. ग्रामीण भागात प्रार्मीक 

दशक्षणांची व्यिस्र्ा आसते. माध्यमीक ि उच्च आदण महादिद्यालयीन दशक्षण शहरांमधे्य उपलब्ध असते. िैनंदिन 

अत्ाचाराच्या घटना घडतात मात्र, संरक्षण मोफत प्रिास दशक्षण भते्त, दशष्यिृत्ती इ. मुळे दशक्षणासाठी अधार दमळतो. 

या बाबीही लक्षाण घेणे आिश्यक आहे. या बाबीचंा उहापोह करून दशक्षणांकडे ग्रामीण मदहला िळल्या पादहजेत या 

हेतुने या दिषयाची पेपर लेखणासाठी दनिड केली आहे.  

3. Pre-study पूिाथभ्यास : दशक्षण िुर आहे मुलगी घरतुन बाहेर पडली की ती येईपयंत आई-िडीलांच्या जीिात जीि 

राहत नाही. मात्र मदहला हेल्प लाईन, दचडीमार पर्क साहय्य करते.  दशिाय मोफत पास, दशष्यिृत्ती इ. सुदिधा 

शासन पुरिते. याचा दिचारही होणे आिश्यक आहे.  

4. तथ्यसंकलन : संिभीय साधनाद्वारे केलेले आहे.  

5. Objectives अभ्यासाची उदद्यष्टये : ग्रामीन भागातील दिियार्ीनीनंी दशक्षण घ्यािे यासाठी जागृती करणे.  

6. Study of Hypotheses अभ्यासाची गृदहतक : दिियार्ीनीनी छेडछाड सारखी स्त्रस्र्ती दिसताच मदहला हेल्प लाईन नंबर 

िर संपकथ  करताच पोदलस यंत्रणा मित करते.  

7. Problem of Formulation समस्यासुत्रण : सिथ सुिीधा या संरक्षण असुनही मदहलांचे दशक्षणाचे प्रमाण अत्ाल्प दिसुण येते.  

8. ग्रामीण भागातील मदहला ि दशक्षण : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजाला दशक्षणांचे महत्व सांदगतलेले आहे. 

ते म्हणत दशक्षण हे िाघीणीचे िुध आहे हे दशक्षण जो घेतो ते गुर-गुरल्यादशिाय राहणार नाही. खज्या अर्ाथने तो 

सक्षम बनतो. आपल्यािरील अन्याय            झुगारण्ाची ताकत त्ांच्या येते. समाजातील अधाथ िगथ 

स्त्रीयंााचा आहे. घराची प्रगती दतच्या हातात असते. त्ामुळे ग्रामीण मदहला दशकल्या पादहजेत.  

9. ग्रामीण मदहला ि दशक्षण खंदडत होण्ाची पाश्र्िभुमी : िैनंदिन घडणाज्या अत्ाचाराच्या घटना दनभथयाप्रकरण 

दिल्ली, कोपडी प्रकरण, दप्रयंका रेडड्ाी प्रकरण, हैद्राबाि, खोलेश्वर दिियार्ीनी प्रकरण, नांिेड दिियार्ीनी प्रकरण इ.  

10. उच्च दशक्षणाची सोय शहरात असते : आपली मुलगी घराच्या बाहेर पडली की, घरी येईपयंन आई िडील दचंतातुर 

असतात. तेंव्हा दशक्षणासाठी पाठिाियाच्या की नाही अशी िुय्यम आपस्र्ा पालकांची बनते. आदण पररणामी दशक्षण 

खंडीत होते.  
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11. मदहला दशक्षणांला सहाय्यभुत योजना : आज ग्रामीण भागातुन शहरी भागात दशक्षण घेणाज्या मुलीनंा शासनाच्या 

ितीने मोफत प्रिासी पास दिले जातात. दिियार्ीनीनंा दशष्यिृत्ती दमळते. दिियार्ीनीसाठी गुणित्ता दशष्यिृत्ती कला 

शाखेत 60 टके्क अदधक गुण घेणाज्यासाठी असते.  

12. संरक्षणासंबंधी व्यिस्र्ा : दचडीमार पर्के महादिियालयात राऊंड मारतात. त्ामुळे धाक दनमाथण झालेला आहे.  

मदहला ि चाईल्ड हेल्पलाईन : दिियार्ीनीने साधा फोन केला तरी त्वरीत मितीची व्यिस्र्ा आसते.  

सेिाभािी ि संघटना मित दमळते : सेिाभािी संस्र्ा, एकल मदहला संघटना इ. प्रसंगी धािून येतात.  

 तेंव्हा ग्रामीण भागातील दिियार्ीनीच्या पालकांनी हे लक्षात घेऊन दबनधास्त महादिियालयीन दशक्षणासाठी 

प्रिृत्त करणे आिश्यक आहे.  

13. उपायात्मक दिचार : कायियाचा धाक ि प्रसारमाध्यमांची भुदमका दिल्ली येर्ील दनभथया प्रकरणांत आरोपीला 

झालेली दशक्षा ि प्रदसध्िी दकंिा दप्रयंका रेडड्ाी प्रकरणांतील आरोपीिंर झालेला एनकाउंटर या बाबी लोकमनाला 

पटल्या. याची प्रदसध्िी दमडीया द्वारे झाल्यास आदण गुने्हगारािर धाक दनमाथण होऊन समाजात िेखील जागृती होिून 

लोक दनभथय बनतील.  

14. मदहलांना अदनिायथ आरक्षण : दशकलेल्या मदहलेला 100 टके्क नोकरी, व्यिसाय, उियोग व्यिसायात प्राधान्य िेणे 

आिश्यक ठरेल. पररणामी पालक मदहला दशक्षणाला प्राधान्य िेतील.  

मदहला संरक्षणा बाबत जागृती : दचदडमार पर्क, मदहला हेल्प लाईन, दिशाखा अॅक्ट 2013 कायिे आहेत परंतु त्ांचे 

गांदभयथ ि त्ा बाबत जागृती म्हणािी तेिढी झालेली नाही. याची जागृती करण्ासाठी शाळा, महादिियालये, पोदलस 

यंत्रना, न्यायालयीन कमथचाजं्यााद्वारे ग्रामीण भागात दशबीरे आयोजीत करून जागृती केल्यास महादिियालयीन 

दशक्षणाकडे मदहला ि त्ांचे पालक आकषीत होतील त्ाच बरोबर इतर योजनांची मादहती दिली पादहजे.  

15. समारोप : यत्र नायथसू्त |पुज्यने्त रमने्त |तम िेिता |दजरे् नारीचा सन्मान केला जातो दतरे् िेिही प्रसन्न होतात. 

तेंव्हा समाजानेही या नारीला सक्षम बनिण्ासाठी दशक्षणाची िारे खुली केली पादहजेत.  

 कारण नारी ही अनंत काळाची माता असते ती आई, मुलगी, बहीण, आत्ा, मािशी, आजी इ. महत्वाची भुदमका 

पार पाडते.  
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उच्च दशक्षणाचे बिलते स्वरूप :  

 आज घडीला ज्ञानदनदमथती ज्ञान प्राप्ती आदण ज्ञान प्रसार (ज्ञानिान) ही भुदमकांच उच्चदशक्षणाने सोडून दिली 

आहे. असे िाटते या नव्या व्यिस्रे्दिषयी ि. ना. धनागडे असे म्हणतात की, "ज्ञान हे एकात्म-समग्र असेत (Unity of 

Knowledge)  हे तत्व स्वीकारले म्हणजे एकतर भौदतक शासे्त्र (Physical Sciences) आदण मानव्यशास्त्र सामादजक शासे्त्र यांना 

दद्वभाजकासारखे (Binary) समजणे आपोआप बंि होईल. दशिाय केिळ अभ्यासकांच्या सोयीसाठी त्ांना िेगळे मानले 

तरी त्ातील भौदतकशासे्त्र अदधक शे्रष्ठ आदण मानव्य सामादजक शासे्त्र कमी महत्वाची अशी ज्ञानके्षत्रामधे्य उतरंड 

आपण किादपही मान्य करणार नाही, पण ज्ञानसंपािनाचे महत्व त्ाच्या उपयुक्ततेिर (Utility of Knowledge) ठरिणे सुरू 

झाले म्हणजे मग उच्च दशक्षणामधे्य अदभयंाादत्रकी, व्यिस्र्ापन, िौद्यदकय इ. व्यिसायादभमुख अभ्यासक्रमांचे (स्तोम) 

माजािे एिढे महत्व िाढू लागते. म्हणूनच दिियापीठामधे्य प्रर्म 'ज्ञान' संपािण्ा बरोबरच िाशथदनक दचंतन, 

उिारमतिािी सदहषु्णता, उत्तम संस्कार आदण मूल्यदिचार हे सुध्िा रूजिले गेले पादहजेत, म्हणूच उिारमतिािी दशक्षण 

(Liberal Education) हा दिियापीठातील उच्च दशक्षणाचा कणा माणला गेला, कारण त्ातून 'माणूस' म्हणून व्यक्तीची उत्तम 
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जडण- घडण होते मग ती व्यक्ती डॉक्टर होईल, इंदजदनयर होईल दकंिा उियोगपती होईल तरी त्ा ज्ञानाचा प्रभाि 

त्ांच्या आयुष्यािर कायम रादहल. " 

 अदभमत दिियापीठाचे संक्रमण :  

 उच्च दशक्षणाने तरूणांना आपले जीिन यशस्वी व्हािे म्हणजे उपदजदिका भागािी यास्ति िेशातील समग्र 

दिियापीठांना दशक्षणाची पुनरथचना करून व्यिसायादभमुख अभ्यासक्रम राबिण्ािर भर दिला गेला तेंव्हा खास करून 

खाजगी आदण अदभमत दिियापीठे पुढे सरसािली. ज्ञानसंपािन, दनदमथती, प्रसार इ. उदिि्ष्टये मागे पडून 

व्यिसायादभमुख दशक्षणातून नोकरी आमच्या दिियापीठाच्या दशक्षणातून दमळते. असा अभास दनमाथण करून दकंिा हा 

प्रसार करणे या उिि्ेशासाठी िेशातील अदभमत दिियापीठे िेखील व्यिसायीक बाजारपेठेच्या धरतीिर अभ्यासक्रमािर 

दशक्षण िेताना दिसत आहेत. याचा दिपररत पररणाम असा होत आहे की, दिियापीठे पॉदलटेस्त्रिक्स दकंिा 

आयटीआयचे रूपे धारण करू लागली तात्पयथ उच्चदशक्षणाच्या बाजारूकरणामुळे दिियापीठ संकल्पनेचे अिमुल्यन 

होताना दिसत आहे. या सिभान भदिष्य दनमाथण होणाज्या धोक्यादिषयी ि. ना. धनागरे असी दभती व्यक्त करतात 

की,         "ज्ञानदनदमथती कालसुसंगत व्यिसायादभमुखता आदण उत्तम नागररकाला आिश्यक असे संस्कार, मुल्यदिचार 

आदण प्रगल्भता '  या दतन्हीचंा समन्वय साधणाच्या दिियापीठीय उच्च दशक्षणाची ते दिकसीत करण्ाचे आव्हान 

मुख्यते्वकरून प्राध्यापक-अध्यापकिगाथसमोर आहे. या कायाथत बाजापेठेतील मागणी पुरिठा या तत्वाचा फाजील 

िरचष्मा होणार नाही याची काळजी िेखील घ्यायला पादहजे." धनागरे सरांच्या मते आजच्या घडीला काही अंशी खरे 

होताना दिसत आहे.  

 उच्च दशक्षण के्षत्रात दिशेष उले्लखनीय कायाथच्या जोरािर आपल्या िेशातील दिदिध संस्र्ांनी इ.स. 1956 च्या 

कायिया अंतगथत अल्पािधीत प्रदसध्िीतंत्राचा िापर करून 'अदभमत दिियापीठाचा' िजाथ प्राप्त करूण घेतला आहे. 

अशा िजाथ प्राप्त करून घेतलेले अदभमत दिियापीठे 'दपकते ते दिकते' या तंत्रांचा अिलंब करून खाजगी अदर्थक 

उिारीकरणाच्या दृष्टीने उच्च दशक्षण सुरू केले. सजादजकच ते दिनाअनुिादनत असले तरी दकंिा दिनाअनुिानाच्या 

नािाखाली गडगंज माया जमित आहेत या माया जमािण्ाच्या नािात ही दिियापीठे अदभजात दिियापीठाची मूले्य 

पुणथपणे दिसरून व्यिहारिाि, अर्थिाि, उिारीकरणाच्या िाटेिर जाताना दिसत आहेत याचा पररणाम म्हणून आपल्या 

िेशातील उच्च दशक्षण खाजगी दशक्षण सम्राटाच्या अदधपत्ाखाली आले आहे. अशंतहा दिियापीठामधे्य दकंिा दशक्षण 

संस्रे्मधे्य दशक्ष्ण घेण्ासाठी मोठया प्रमाणात फीस आकारली जाते. सािथदत्रकरणाचा मुिि बाजूला ठेिला जातो. 

गरीब होतकरू दिियाथ्रयां मधे्य दशक्षण घेणे िुरापास होत आहे. िौियकीय, अदभयंाादत्रकी व्यिस्र्ापकीय दशक्षणासाठी 

मोठया प्रमाणात फीस आकारली जात आहे. तेंव्हा अशा अभ्यासक्रमासाठी फक्त श्रीमंत पालकंााचीच मुले ही दशक्षण 

घेऊ शकतात. गरीब दिियार्ी मात्र यापासुनिुर राहत आहे. श्रीमंत गरीब या दिषमतेमुळे उच्च दशक्षणातील दिषमता 

िाढीस लागत आहे. सािथभौमत्व एकसंध असणाज्या भारताला हे तत्व दिकासाच्या दृष्टीने अनुकुल िाटत नाही.  

उच्च दशक्षणातील निी िणथव्यिस्र्ा :  

आज घडीला उच्च दशक्षण के्षत्रातील भारतीय समाजातील चातुरिणथ उतरंडीसारखा िणथव्यिस्र्ा एकदिसाव्या शतकात 

पहाियास दमळते. काहीही झाले तरी आपले सिोच्च स्र्ान अबाधीत ठेिण्ाचा प्रयत्न अदभमत दिियापीठे करताना 

दिसतात. अशा संस्र्ा म्हणजे आयआयटी, आयआयएम, राष्टर ीय महत्वाच्या संस्र्ा होत. यांनाच प्रदतष्ठा दिली जाते. 

त्ांच्याच भाग्यात राजयोग आहे. कोणाला तारायचे ि कोणाला मारायचे हे दतच दिियापीठे ठरितात. नफा तोटयाच्या 

गदणताला प्राधान्य िेणाज्या या संस्र्ा 'िौश्या' समान आहेत. त्ाला काही दिियापीठे अपिाि आहेत. मग उरतात ती 

राज्यशासान दनयंदत्रत दिियापीठे त्ांना प्राध्यापक कमथचाज्यांच्या पगाराव्यदतररक्त कुठलाच दनधी सरकार िेत नाही. 

मंजूर केला तरी खचथ करू िेत नाही. याही पुढे या दिियापीठांतील दिनाअनुिानीत अदभमत दिियापीठाप्रमाणे 

स्वािलंबी तत्वािर अभ्यासक्रम सुरू करून भक्कम शुल्क घेऊन दनधी उभा करािा. िेळ पडल्यास खाजगी अदभमत 

दिियापीठांकडून काही धडे दशकािे अशी अपेक्षा केली जाते. म्हणजेच दिियापीठांच्या नव्या िणथव्यिस्रे्त राज्यस्तरीय 

दिियापीठांचे दिशेषत: महाराष्टर ातील दिियापीठांचे स्र्ान शुद्रासमान िेठ दबगारासारखे आहे, असे म्हणणे अदतशयोक्ती 

होणार नाही. राष्टर ीय ज्ञान आयोग दकंिा यशपाल सदमती इ. कोणीच या नव्या िणथव्यिस्रे्तील दिषमतेच्या गांभीयाथने 

दिचार केलेला दिसत नाही.  

कें दद्रय दिियापीठे दनदमथतीस राजकीय हस्तके्षप :  

उच्च दशक्षण के्षत्रात मोठया प्रमाणात कें दद्रय पातळीिर राजकारण घुसलेले आहे. त्ा-त्ा सरकारने आपल्या 

सोईनुसार निी कें दद्रय दिियापीठे दनमाथण करून आपला सिथ सोई करून घेतल्याचे दिसते. याचाही पररणाम उच्च 

दशक्षणाच्या िजाथिर झाल्याचे पहाियास दमळते. आज घडीला कुलगुरू दनिड प्रदक्रयेत मंत्रालयापासून मोठया प्रमाणात 
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राजकारण दिसून येते. उिा. िेशात निी कें दद्रय दिियापीठे, आयटीआय आदण आयआयएम सारक्ष्या संस्र्ा अदधक 

संखे्यने स्र्ापन करण्ात याव्यात आदण त्ात प्रिेश िेताना आरक्षणाचे दनयम लागू करािेत या बाबत कें दद्रय 

मनुष्यबळ दिकासमंत्री आजुथनदसंग राजकीय स्वार्ी मनसुबे असलेली आग्रही भूदमका दिस्ाूाान येते. तसेच 

अभ्यासक्रम, बाहय अस्र्ायी मंडळे, दिियापररषि, अदधसभा, व्यिस्र्ापन पररषि इ. के्षत्रात तंज्ञ अभ्यासकांची दनयुक्ती न 

होता दनिडणुकीच्या माध्यमातुन राजकीय के्षत्राशी लगट असलेल्या व्यक्तीचंी दकंिा पुणथ िेळ राजकीय व्यक्तीची दनिड 

होत आहे. त्ामधे्य एक प्रकारचे राजकारण घुसले जात आहे. तंज्ञ अभ्यासक मंडळी बाजुला जात आहे. भारत 

सरकारच्या मुनष्यबळ दिकास मंत्रालयाकडून निी कें दद्रय दिियापीठे दनदमथतीसाठी दिरंगाई केली जाते. त्ाच पध्ितीने 

कुलगुरू पिाच्या दनयुक्त्याही केल्या जात आहेत. शेिटी यशपाल सदमतीला िेखील हात टेकण्ाची िेळ येत आहे. 

याचा पररणाम उच्च दशक्षणाच्या िजाथिर दनदित पडताना दिसत आहे. ही बाब उच्च दशक्षणाच्या दृष्टीने धोक्याची 

आहे.  

दनष्कषथ : 

 जागदतकीकरण आदण आदर्थक उिारीकरणाचे पुरोगामी पररणाम भारतीय दशक्षण व्यिस्रे्िर दिसून येिू लागले 

आहेत. दिशेषत: अर्थव्यिस्रे्तील संरचनात्मक पररितथनाचा पररणाम सिथच भारतीय उच्च दशक्षण के्षत्रािर पडत आहे 

त्ा पररणामातु पुढील दनष्कषथ काढण्ात येत आहेत.  

 

1. सिथ प्रर्म उच्चदशक्षण आता व्यिसायादभमुख करण्ािर सिाथदधक भर दिला जात असुन कला, िादणज्य ि 

दिज्ञान या पारंपररक दिियाशाखांचे महत्व हळूहळू कमी होत आहे. त्ातील काही दिषय तर दिियापीठ, 

महादिियालयीन पातळीिर बंि होण्ाच्या मागाथिर आहेत. आमुक पििी प्राप्त करून दनदित नोकरी दमळते दकंिा 

नाही असा प्रश्न सिथ उच्च दशक्षणातील अभ्यासक्रमाबाबत उपस्त्रस्र्त केला जात आहे. दसध्िांत, संकल्पना, तत्वज्ञान, भाषा, 

व्याकरण, संसृ्कती, इदतहास, सामादजक शासे्त्र, इ. दशक्षण घेऊन कुठलेही व्यिसादयक कौशल्य दिकदसत होत नाही. 

यासाठी बिलत्ा अर्थव्यिस्रे्नुसार उियोग, कारखाने इ. के्षत्राला कुशल मनुष्यबळ पुरिणारे दशक्षण उपयोगी पडते 

अशी मानदसकता आज उच्च दशक्षण घेणाज्यांची ि िेणाज्यांची झाली आहे. यास्ति संगणक, इलेक्टर ॉदनक्स, इंदजदनयररंग, 

व्यिस्र्ापन, फामथसी, नदसंग, िौियकीय, कायिा इ. टर ेदनंग कोसथिर भर दिला जात आहे आदण दशक्षणाची जागा 

प्रदशक्षणानी घेतली आहे. ज्ञानाची जागा मादहती िजा कौशल्याने घेतली आहे.  

2. उच्च दशक्षणाने खाजगीकरणात प्रिेश केला आहे. या उलट भारताने घटनेत दिलेल्या सािथदत्रकरणातून 

दशक्षणाच्या दनबथधातून स्वत: ची सुटका करून घेतली आहे. सिथत्र खाजगी करणाला िेग आला आहे. पुढे याचाच 

पररणाम म्हणून खाजगी संस्र्ा चालक, दशक्षण सम्राट, राजकारणी, नोकरशाही, इ. हातदमळािणी करून उच्चदशक्षणािर 

आपली पकड मजबुत केली आहे. दिशेषत: व्यिसादयक दशक्षणके्षत्रात अदभमत दिियापीठाच्या नािाने दिनाअनुिादनत 

संस्र्ा महादिियालये सुरू आपली मनमानी सुरू केली आहे. याला आिर घालणे, शासन, न्यायालयांनाही कठीण झाले 

आहे.  

3. उिोगधंियासाठी कारखाने व्यिसाय इ. साठी कुशल तंत्रज्ञान, मुनष्यबळ, उपलब्ध व्हािे या उदिष्ठानुसार 

अभ्यासक्रमांची दनदमथती झाली तरी पण कुशल मनुष्यबळ त्ाच्या उियोगास हिे तसे प्रदशक्षण प्राप्त उमेििार दमळत 

नाहीत. असे ही िास्ति सत् पुढे येत आहे. आयटीआय, आयएसआयएम सारख्या उच्चभु्र संस्र्ा मधून पिव्या प्राप्त 

केलेल्या उमेििारांना दशकाऊ उमेििार म्हणून नोकरी ियाला जागदतक दकतीच्या (इन्फोदसस) कंपन्या फारशा 

उतु्सक नसतात कारण उच्चभु्र संस्रे्त दशक्षण घेतलेले उमेििार नोकज्यात दटकत नाहीत तेंव्हा सामान्य िजाथच्या 

प्रदसध्ि न पािलेल्या संस्रे्तील उमेििाराची दनिड करूण त्ांनाच आिश्यक कौशल्याचे प्रदशक्षण िेण्ािर त्ांचा कल 

असतो. र्ोडक्यात बिलत्ा पररस्त्रस्र्तीमधे्य भारतातील व्यिसायीक उच्च दशक्षणाच्या प्रसारामागे प्रगत पािात् िेशांतील 

उियोगांना स्वस्तात प्रदशदक्षत मनुष्यबळ पुरदिणे हा छुपा उिि्ेश स्पष्ट होताना दिसत आहे.  

4. खाजगी करणामुळे दशक्षणाचा िजाथ सुधारतो, हे तत्व आता माग पडत आहे. प्रत्क्षात मात्र खाजगी दशक्षणातून 

नफेखोरीच्या,  िदशलेबाजी नािाच्या खाली उच्च दशक्षणाचे व्यपारीकरण होताना दिसत आहे. "शौक्षदणक िजाथ 

गुणिते्तला मुठ माती दिली जात आहे. सध्या पररस्त्रस्र्ती महाशक्ती बनु पाहणाज्या भारत िेशातील मनुष्य बळाची 

अपररदमत हानी होत आहे. तसेच ज्ञानत्मक दशक्षण व्यिस्र्ा नष्ट झाल्याने सुसंस्कारीक नागररक दकंिा माणूस म्हणून 

उच्च दशक्षीत तरूण होताना दिसत नाही. भािनाशुन्य भौदतकिािी दनदजथि प्रदतकृतीसारखा होत आहे." 
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5. खाजगीकरणामुळे उच्चदशदक्षत मोठे खदचथक होत आहे. इंदजदनयर दकंिा व्यिस्र्ापकीय दशक्षणासाठी िषाथला 

लाखांिर रूपये खचथ करािे लागत आहेत. िौियकीय दशक्षणाचे तर दिचारच नको कारण आज घडीला पौशाच्या 

जोरािर श्रीमंताची मुले कमी    ज्ञान असताना डॉक्टर हेाताना दिसत आहेत. तसेच एक डॉक्टर करण्ासाठी आज 

पालकांना एक कोटी रू च्या जिळपास खचथ करािा लागत आहे. यामुळे गरीब हूशार दिियार्ी उच्च दशक्षणापासून 

िुरािताना दिसत आहे. कौशल्य असून िेखील त्ाला एखािया कौशल्य दिकासाच्या अभ्यासक्रम करािा लागतो. हे 

असेच पुढे चालु रादहल्यािर सामादजक दिषमता दनमाथण होईल. उच्च दशक्षण फक्त श्रीमंताने घ्यािे अशी व्यिस्र्ा 

समाजामधे्य होत आहे. गरीब मात्र उच्च दशक्षणापासून िूर जात आहेत. डॅा. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सािथत्रीकरण 

काळाच्या पडियाआड जात आहे.  

6. खाजगीकरणामुळे आदण व्यिसायीक, अदर्थक उिारीकरणाच्या दशक्षण व्यिस्रे्मुळे भारतीय समाजातील 

सामादजक आदण सांसृ्कदतक मुले्य, दनती मागे पडत आहेत, बिलत आहेत. पौशाच्या बळािार उच्च दशक्षण के्षत्रात 

काहीही करू शकातेा अशी दिियार्ी आदण पालकांची मानदसकता बनली आहे. या मानदसकतेचे िूरगामी पररणाम 

िेशाच्या अखंडतेिर सामादजक समता, बंधुता, राजकीय ि अदर्थक स्र्ौयाथिर होत आहे. िेशामधे्य सामादजक आदण 

आदर्थक दिषमता िाढीस लागली आहे, ही बाब िेशाच्या दिकासाला आदण स्र्ौयाथला प्रदतकुल आहे.  

7. आजघडीला उच्च दशक्षणाच्या दनयम, गुणात्मक, मुल्यात्मक, प्रामादणकरण इ. च्या नािाखाली राजकीय आदण 

शासकीय यंत्रणेचा अिास्ति हस्तके्षप िाढत चालला आहे. राजकारणी आदण उच्च पिािरील नोकरशहा यांच्या हाती 

िेशाच्या उच्च दशक्षणाची सत्ता नको त्ा पेक्षा जास्त जात आहे. या प्रिृत्ती र्ांबदिण्ास दिियापीठ न्याय, कायिा, 

व्यिस्र्ापन हतबल झालेले आहे. यामुळे िेखील उच्च दशक्षण र्ोडेसे मरकटलेल्या िाटेने जाताना दिसत आहे.  

8. मनुष्यबळ दिकास मंत्रालयाने िेशातील उच्चदशक्षण के्षत्रात िजाथ सुधारण्ासाठी अध्यापन, अध्ययन, अभ्यासक्रम 

इ. बाबतीत निीन पध्ितीने उच्च दशक्षणाचे दनकष ठरिले आहेत. राज्यसरकारच्या अखत्ाररतीय दिियापीठाने उच्च 

तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत बिलेला दृष्टीकोन दिसतो जशाच्या तसा स्त्रस्वकारलेला दिसत नाही. राज्यसरकारची या बिला 

बाबत उिासीन दृष्टीकोन दिसतो. हा दृष्टीकोन भदिष्यात राज्यातील दिियापीठातील उच्च दशक्षणाच्या गुणिते्तिर िाईट 

पररणाम करू शकतो. गरीब होतकरू दिियाथ्रयां मधे्य दशक्षण घेणे िुरापास होत आहे. िौियकीय, अदभयंाादत्रकी 

व्यिस्र्ापकीय दशक्षणासाठी मोठया प्रमाणात फीस आकारली जात आहे. तेंव्हा अशा अभ्यासक्रमासाठी फक्त श्रीमंत 

पालकंााचीच मुले ही दशक्षण घेऊ शकतात. गरीब दिियार्ी मात्र यापासुन िुर राहत आहे. श्रीमंत गरीब या 

दिषमतेमुळे उच्च दशक्षणातील दिषमता िाढीस लागत आहे. सािथभौमत्व एकसंध असणाज्या भारताला हे तत्व 

दिकासाच्या दृष्टीने अनुकुल िाटत नाही.  

उच्च दशक्षणातील निी िणथव्यिस्र्ा :  

 आज घडीला उच्च दशक्षण के्षत्रातील भारतीय समाजातील चातुरिणथ उतरंडीसारखा िणथव्यिस्र्ा एकदिसाव्या 

शतकात पहाियास दमळते. काहीही झाले तरी आपले सिोच्च स्र्ान अबाधीत ठेिण्ाचा प्रयत्न अदभमत दिियापीठे 

करताना दिसतात. अशा संस्र्ा म्हणजे आयआयटी, आयआयएम, राष्टर ीय महत्वाच्या संस्र्ा होत. यांनाच प्रदतष्ठा दिली 

जाते. त्ांच्याच भाग्यात राजयोग आहे. कोणाला तारायचे ि कोणाला मारायचे हे दतच दिियापीठे ठरितात. नफा 

तोटयाच्या गदणताला प्राधान्य िेणाज्या या संस्र्ा िौश्या समान आहेत. त्ाला काही दिियापीठे अपिाि आहेत. मग 

उरतात ती राज्यशासान दनयंदत्रत दिियापीठे त्ांना प्राध्यापक कमथचाज्यांच्या पगाराव्यदतररक्त कुठलाच दनधी सरकार 

िेत नाही. मंजुर केला तरी खचथ करू िेत नाही. याही पुढे या दिियापीठांतील दिनाअनुिानीत अदभमत 

दिियापीठाप्रमाणे स्वािलंबी तत्वािर अभ्यासक्रम सुरू करून भक्कम शुल्क घेऊन दनधी उभा करािा. िेळ पडल्यास 

खाजगी अदभमत दिियापीठांकडून काही धडे दशकािे अशी अपेक्षा केली जाते. म्हणजेच दिियापीठांच्या नव्या 

िणथव्यिस्रे्त राज्यस्तरीय दिियापीठांचे दिशेषत: महाराष्टर ातील दिियापीठांचे स्र्ान शुद्रासमान िेठ दबगारासारखे आहे 

असे म्हणने अदतशयोक्ती होणार नाही. राष्टर ीय ज्ञान आयोग दकंिा यशपाल सदमती इ. कोणीच या नव्या 

िणथव्यिस्रे्तील दिषमतेच्या गांभीयाथने दिचार केलेला दिसत नाही.  

कें दद्रय दिियापीठे दनदमथतीस राजकीय हस्तके्षप :  

 उच्च दशक्षण के्षत्रात मोठया प्रमाणात कें दद्रय पातळीिर राजकारण घुसलेले आहे. त्ा-त्ा सरकारी आपल्या 

सोईनुसार निी कें दद्रय दिियापीठे दनमाथण करून आपला सिथ सोई करून घेतल्याचे दिसते. याचाही पररणाम उच्च 

दशक्षणाच्या िजाथिर झाल्याचे पहाियास दमळते. आज घडीला कुलगुरू दनिड प्रदक्रयेत मंत्रालयापासून मोठया प्रमाणात 

राजकारण दिसुण येते. उिा. िेशात निी कें दद्रय दिियापीठे, आयटीआय आदण आयआयएम सारक्ष्या संस्र्ा अदधक 
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संखे्यने स्र्ापन करण्ात याव्यात आदण त्ात प्रिेश िेताना आरक्षणाचे दनयम लागू करािेत या बाबत कें दद्रय 

मनुष्यबळ दिकासमंत्री आजुथनदसंग राजकीय स्वार्ी मनसुबे असलेली आग्रही भुदमका दिसुण येते. तसेच अभ्यासक्रम, 

बाहय अस्र्ायी मंडळे, दिियापररषि, अदधसभा, व्यिस्र्ापन पररषि इ. के्षत्रात तज्ञ अभ्यासक मंडळाची दनयुक्ती न होता 

दनिडणुकीच्या माध्यमातुन राजकीय के्षत्राशी लगट असलेल्या व्यक्तीचंी दकंिा पुणथ िेळ राजकीय व्यक्तीची दनिड होत 

आहे. त्ामधे्य एक प्रकारचे राजकारण घुसले जात आहे. तज्ञ अभ्यासक मंडळी बाजुला जात आहे. भारत 

सरकारच्या मुनष्यबळ दिकास मंत्रालयाकडून निी कें दद्रय दिियापीठे दनदमथतीसाठी दिरंगाई केली जाते. त्ाच पध्ितीने 

कुलगुरू पिाच्या दनयुक्त्याही केल्या जात आहेत. शेिटी यशपाल सदमतीला िेखील हात टेकण्ाची िेळ येत आहे. 

याचा पररणाम उच्च दशक्षणाच्या िजाथिर दनदित पडताना दिसत आहे. ही बाब उच्च दशक्षणाच्या दृष्टीने धोक्याची 

आहे.  
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