
 

िशक्षण आम या हक्काचं! नाही कुणा या मजीर्चं!! 

िशक्षणाचं बाजारीकरण बंद करा! 

मानव संसाधन व िवकास मंत्रालयाने २० माचर् २०१८ रोजी भारतीय उ च िशक्षण आयोग िवधेयक २०१८ 
आणले आह.े यानसुार ६२ शैक्षिणक सं थांना व िवद्यापीठांना ‘संपणूर् वाय ता’ दे याचा िनणर्य घतेला आह.े यात 
बीएचय,ू अलीगढ िवद्यापीठ, हदैराबाद कद्रीय िव िवद्यालय, जेएनय,ू बरोबर ५ सट्रल यिुन हिसर्टी आिण २१ 
रा य तरीय िवद्यापीठे सामील आहते. याचबरोबर आता सरकारने िवद्यापीठांना अनदुान दणेारी यजूीसी (UGC) ही 
सं था र  क न आिथर्क ्या दबुर्ल अशा ‘हायर ए यकुेशन किमशन’ या थापनेसाठी हालचाल सु  केली आह.े 

वरवर पाहता वाय ता हा श द खपूच चांगला वाटतो. यामळुे या शैक्षिणक सं था वतः या परीक्षा घऊे 
शकतील, वतः या प्रवेश प्रिक्रया राबव ूशकतील, शैक्षिणक अ यासक्रम ठरव ूशकतील. ाला शैक्षिणक वाय ता 
हणतात आिण याआधी दखेील सं थांना शैक्षिणक वाय ता होती. पण अशा सं थांना लागणारा पैसा सरकार परुवत 
होतं. मग आता या वाय तेचा काय अथर्? आ ा केलेली घोषणा ही केवळ शैक्षिणक वाय ता न ठेवता ती आिथर्क 
वाय ता दखेील कर यात येणार आह.े ाचा अथर् असा की कोण या अ यासक्रमासाठी िकती फी आकार यात यावी, 
िकती िशक्षक नेमावे, कोण या िशक्षकांना िकती पगारावर ठेव यात यावे, कुठे खचर् करावा, कुठे कपात करावी इ. आिथर्क 
बाबी दखेील या सं था वतःहून ठरवतील. 

हणजेच हळूहळू शैक्षिणक सं थांना सरकारी अनदुान िमळण े बंद होणार आह.े याचा पिरणाम हणनू ा 
सं थांना वतःचा पैसा उभा करावा लागेल. अथार्तच याचा बोजा िवद्या यावर टाकला जाईल, फी वाढेल आिण एखाद्या 
खाजगी कॉलेजाप्रमाण े केवळ पैसा असणार् यांनाच अशा सं थांम ये प्रवेश िमळेल. अिथर्क वाय ता जाहीर क न 
सरकार गिरबांना िशक्षणाचा अिधकार नाकारत आह ेआिण िशक्षणा या जबाबदारीतनू आपला काढता पाय घते आह ेह े
याव न प  होते. ापढुे िशक्षण ही केवळ ीमंतांची मक्तदारी होईल. संपणूर् वाय तेचं ह ेधोरण िशक्षणातील कॉप रेट 
सं कृती व खाजगी कंप यांना िशक्षणक्षेत्र आदंण दे याची नांदी आह.े 

सरकारचे ह ेपाऊल पणूर्तः संिवधानिवरोधी आह.े िवद्यापीठ अनदुान आयोग बरखा त क न नवीन आयोगा या 
मा यमातनू सरकार आयोगाचे सवर् अिधकार कद्रीत करणार आह.े आधीच कमकुवत असले या िशक्षण यव थेला 
आणखी लळुे कर याचा हा प्रय न आह.े 

िशक्षणाची सद्यि थती 

 आजही ४.२७ कोटी मलुं शाळेची पायरी चढलेले 
नाहीत. 

 ४०% मलुं ८वी पयत शाळा सोडतात. 
 ५.५ कोटी मलुं आजही बालमजरू आहते. 

 ९०,००० हून अिधक शाळांम ये फळासद्धा नाही. 
 १ लाखाहून अिधक शाळांम ये फक्त १ वगर्खोली 
आह.े 

 ६०% शाळांम ये १ िकंवा २ िशक्षक आहते. 

ही वाय ता गिरबां या मुळावर? 
याचाच अथर् ७० टक्क्यापेक्षा जा त मलुे पदवी िशक्षणापयत पोहोचतच नाहीत. ही मलुे अथार्तच गरीब, उपेिक्षत, 

वंिचत, अ पसंख्याक, आिदवासी आिण मागासवगीर्य घटकांतील; तसेच ग्रामीण आिण दगुर्म भागांतील आहते. या 
मलुांम येही मलुींचे प्रमाण अिधक आह.े एकेका पयाने महाग होणारे िशक्षण समाजा या या ‘नाही रे’ घटकाला 
यापासनू दरू नेत आह ेआिण गिरबी याच खाईत लोटत आह.े दशेातील साठ िवद्यापीठे आिण महािवद्यालये यांना 
वाय ता दे या या कद्रा या िनणर्याकडे या पा र्भमूीतनू पाह याची मोठी गरज आह.े 

िशक्षणाची इतकी भयंकर अव था असताना िशक्षणावरील खचर् गे या ४ वषार्त ३३% ने कमी केला आह.े एकूण 
दशेांतगर्त उ प ना या सहा टक्के रक्कम िशक्षणासाठी ठेव या या कोठारी आयोगा या िशफारशीला के हाच केराची 

ह ेपत्रक अलका जोशी यांनी लोकायतसाठी गु वार, िद. २६ जलुै २०१८ रोजी पणुे येथे प्रकािशत केले. 

टोपली दाखिव यात आली आह.े जो काही तीन-साडेतीन टक्के खचर् केला जातो, तोही कमी होत आह.े 

सरकार खरंच गरीब आहे का? 
गे या चार वषार्त सरकारने अित ीमंतांना िदलेली सटू: 

 कर माफी अंदाजे २२ लाख कोटी 
 कजर्माफी अंदाजे ३ लाख कोटी 
यािशवाय सरकार धनदांडग्यांना मोठमोठ्या प्रोजेक्टस म ये प्रो साहना या नावाखाली लाखो कोटी पये अनदुान 

दते असते. या दशेात १.१० लाख कोटींची बलुेट ट्रन येण ेमह वाचे आह,े पण ४.२३ कोटी मलुामलुीं या िशक्षणासाठी 
सरकारकडे पैसे नाहीत. सवर्सामा य जनतेवर मलूभतू गरजांसाठी होणारा खचर् आिण क याणकारी योजनांसाठी सरकार 
नेहमीच पैसे नस याचं स ग घतेे. आिफ्रकेतील अनेक गरीब दशे दखेील िशक्षण आिण आरोग्यावर भारता या तलुनेत 
जा त खचर् करतात. दो तहो, िशक्षण ही प्र येक माणसा या, समाजा या, दशेा या िवकासासाठी मह वपणूर् बाब आह.े 
यात नफा-तोटा हा िवचार करणचे चकुीचे आह.े 

िशक्षणा या बाजारीकरणािव द्ध लढा 
िशक्षणाचे सावर्ित्रकीकरण ह े सरकारचे िब्रद असायला हवे. स या या क्षेत्रात अगदी प्राथिमक तरापासनू 

यापारीकरण मोठ्या वेगाने झाले आह.े िशक्षणासारख्या गो ीचा अशा प्रकारे यापार होऊ दणे ेइ  नाही. या पा र्भमूीवर 
वाय ता हणजे ‘तमुचा खचर् तु हीच भागवा,’ असा होतो. तसे झा यास आधीच महाग असलेले उ च िशक्षण 
आणखी महाग याची शक्यता आह.े पिरणामी ‘नाही रे’ वगार्तील िवद्याथीर् उ च िशक्षणापासनू आणखी दरू जा याचा 
धोका आह.े खासगी महािवद्यालयांत प्रा यापकांचे होत असलेले आिथर्क शोषण आणखी वाढ याचाही धोका आह.े 
िशक्षणा या क्षेत्रात स याच पैसेवा यांची मक्तदारी िनमार्ण झाली असनू, ती अिधक ढ होईल. पणूर् वाय तेचा अथर्च हा 
की िशक्षण आता फक्त पैसेवा यांसाठी राखीव आह.े असंख्य िवद्या याना क्षमता असनूही पैशांअभावी चांगले िशक्षण 
िमळू शकत नाही. दसुरीकडे चांग या िशक्षणसं थांमधील जागा ीमंत घरातील िवद्या यानी क्षमता नसताना अडवनू 
ठेव याचे िदसते. 

िशक्षणा या या मलूभतू अिधकारासाठी आपण सवानी एकत्र यायला लागेल. ह ेसवर् का घडतंय ह ेसमजनू 
घ्यायला लागेल. १९९१ साली ि वकारले या जागितक बॅकंे या खाजगीकरण, उदारीकरण, जागितकीकरणा या 
अटींनसुार सरकारी सेवांवरील खचर् कमी क न यांचे खाजगीकरण कर याची अट भारताने ि वकारलेली आह.े 
यामळुेच अ न, िशक्षण, आरोग्य, पाणी अशा अ याव यक सेवा धनदांडग्यांना पैसा कमाव यासाठी दऊेन टाक या जात 
आहते. िशक्षण क्षेत्रातील कंपनीकरण हादखेील याच धोरणाचा भाग आह.े आप या दशेातील िशक्षणिवषयक धोरणे 
कुणी िशक्षणत ज्ञ सांगत नाहीत, तर अबंानी–िबलार् सारख ेभांडवलदार सांगतात. २००० साली िबलार्–अबंानी सिमतीने 
िशक्षणा या यापारीकरणासाठीचा अहवाल सरकारला सादर क न उ च िशक्षणा या जबाबदारीतनू मक्त हायला 
सांिगतले आिण यानंतर उ च िशक्षणाची अव था काय झालीये आपण पाहत आहोत. याचेच एक पढुचे पाऊल हणजे 
संपणूर् वाय ता. दो तहो, यािवरोधात आज या त ण िपढीने आवाज बलुंद करण ेअ याव यक आह.े चला तर, लोकांना 
जागतृ क या, संघिटत क या, आिण िशक्षणाचा धंदा हाणनू पाडूया. 
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