
�ा�यापक -  एक आ�थ�क व सामािजक �व�लेषण
�म�लदं सोहोनी

जनुी पे�शन योजना लाग ूकरायची अथवा नाह� हा म�ुदा प�ुहा चच�त येत आहे. त��हा याब�दल सामा�य
माणसाने काय भ�ूमका �यावी हा मह�वाचा ��न आप�या समोर आहे. शासनाचा एकूण वा�ष�क खच� साधारण
�. ५ लाख कोट� आहे. �यातील �. ४.२५ लाख कोट�, �हणजेच ८५% हा चाल ूखच� पगार, पे�शन, अनदुान व
�व�वध योजनांवर होतो. फ�त ७५,००० कोट�, �हणजेच १५% खच� भांडवल� असतो. यातनू र�त,े शाळा, बधंारे
इ�याद�ंची �न�म�ती होत.े चाल ूखचा�पकै� १. ७५ लाख कोट� पगार पे�शन वर खच� होतो.

महारा��ाची लोकस�ंया आज १२ कोट� आहे आ�ण �यातील कामगारांची स�ंया साधारण ४-६ कोट� आहे. यात
सरकार� कम�चार� जवळपास ७-८ लाख आ�ण पे�शनधार�  ७ लाख लोक, असे १५ लाख, �हणजे एकूण
कामगारां�या फ�त ३-५%  शासना�या  “म�टर” वर  आहेत.  हे ७-८ लाख शासक�य कम�चार� - उदा. कृषी
सहायक, �श�क, शाखा अ�भयतंा ई. - आप�याला वेगवेग�या सेवा परु�वतात �याला देखील म�ूय असत.े
�यामळेु वाढलेला पे�शन खच� यो�य आहे का या  ��नाचे उ�र या पदां�या काय�क�ा आ�ण कम�चा�यां�या
कामाचे म�ूयमापन यावर आधा�रत आहे.

�ा�यापक, काय�क�ा आ�ण आजची प�रि�थती

�या पदांम�ये  समाजाला �दशा देणार� - स�चव, �ा�यापक, म�ुय अ�भयतंा - अशी अनेक मह�वा�या पदांचा
समावेश आहे. अशा पदांचे �व�लेषण करताना आ�थ�क बाबीं बरोबर समाजाने �यां�यावर सोपवले�या
जवाबदा�या स�ुधा �यानात घेत�या पा�हजेत. या लेखात आपण शासनात �ज ूअसले�या �ा�यापक या पदाचे
�व�लेषण क�या.  �ा�यापक जे �शकवतात, �या कला व गणुांची पर��ा घेतल� जात,े तचे कौश�य समाजात
�जत ेआ�ण �वकास घडवनू आणत.े �श�ा-पर��ा या वगा�तील गो�ट�ंबरोबर समाजासाठ� �ान �न�म�तीची
जवाबदार� स�ुधा �यां�यावर असत.े

आज महारा��ात पदवी �व�या�या�ची स�ंया साधारण ३०-३५ लाख आहे. हे �व�याथ� ४०००-५०००
महा�व�यालयांमधनू �व�या �हण कर�त आहेत. यातील  २००० महा�व�यालयांना शासनाकडून  अनदुान
�ा�त होत.े �श�कांची स�ंया ८०,०००-१२०,००० आहे व �यातील २०,०००-३०,००० �श�क हे �ा�यापक आहेत.
�यांचा सरासर� मा�सक पगार �कमान �. १.५ लाख आहे आ�ण तो शासनाकडून येतो. बहुतांश  �श�कांचे पद
हंगामी असनू �यांचे मा�सक वेतन फ�त �. १८,०००, �हणजेच “पम�नटं” �ा�यापकां�या केवळ १५% असत.े
�श�कां�या �या दोन �े�यां�या जवाबदा�यांम�ये फारसा फरक नसतो - �कंबहुना हंगामी �श�क त�ण
असतात आ�ण �व�या�या�बरोबर आ�ण महा�व�यालया�या �व�वध काय��मांम�ये �यांचा सहभाग जा�त
असतो.

उ�च �श�णावर शासनाचा ��येक �व�या�या�वर साधारण वा�ष�क खच� �. ५५,०००  असतो व याचा मोठा भाग
अ�यापकां�या पगारावर होतो. �यामळेु �ा�यापक नेमके काय करतात आ�ण �यां�या पगारातनू समाजाला
काय �मळत ेहे आपण ब�घतले पा�हजे. कुठ�याह� �श�णस�ंथेचे म�ुय उ�पादन अथा�त �तचे पदवीधर. आज
महारा��ाचा �वचार केला तर, क� �शासना�या अहवालानसुार त�ण पदवीधरांम�ये बेरोजगार�चे �माण ३०%
आहे. याची सभंा�य कारणे - जनुाट अ�यास�म,  चकु�ची �श�ण व पर��ा प�धती आ�ण �व�या�या�चा
�न��साह. यातील प�हल� दोन कारणे अथा�त �ा�यापकां�या काय�क�ेशी �नग�डत आहेत. असे असले तर�,
�व�या�या�चे �श�क �कंवा �श�ण प�धती ब�दल अ�भ�ाय आ�ण �याचे �व�लेषण याची परंपरा नाह�.
रा�या�या कुठ�याह� साव�ज�नक �व�या�पठा�या पर��े�या ��न-प��केवर एक नजर �फरवल� तर �प�ट
होईल �क घोकमप�ट� �शवाय कुठलेह� गणु �कंवा कौश�य तपासल� जात नाह�त.

�याहून मोठा म�ुदा आहे समाजासाठ� �ान �न�म�तीचा. उदाहरणा�तव आज र�ना�गर� िज��यात दर वष�
साधारण २०० भगूोल आ�ण २०० अथ�शा��ाचे नवीन पदवीधर कॉलेजातनू बाहेर पडतात. यां�यावर शासनाचा
साधारण �. ७ कोट� खच� झालेला असतो. पण त ेनेमके कुठे जातात आ�ण काय करतात �याचे �व�लेषण



सोडाच, मा�हती देखील आपल� महा�व�यालये ठेवत नाह�. पदवीधर �हणनू काय कौश�ये असायला हवीत हेह�
कुठे नमदू नाह�. अनेक �ादे�शक ��न अ�यासा�या �ती�ेत आहेत व असे  अ�यास नवपदवीधरांसाठ�
उपजी�वकेचे मह�वाचे साधन आहे. जवळपास सगळे एसट� डपेो तो�यात आहेत. डपेो व ताल�ुयाचे एक��त
�व�लेषण क�न नवीन माग� सचुवणे, वेळाप�काम�ये बदल करणे ई. कौश�ये पदवीधरांम�ये असायला हवी.
पण �याचा लवलेशह� आप�याला आढळत नाह�.

यासाठ� �व�या�या�चे अनभुव �व�व वाढवणे आ�ण �यां�या कडून छोटेखानी अ�यास क�न घेणे हे
अ�यास�मात असायला हवे. ह� जवाबदार� अथा�तच �ा�यापकांची आहे. �थम �यां�या कडून असे अ�यास
होणे अपे��त आहे. िज�हा �तरावर�या ��नांवर सशंोधन - उदा. �था�नक उ�योग यांचे आ�थ�क �कंवा
�यव�थापनाचे अहवाल, िज�हा �शासनाला लागणारे स�ह�, शतेी, पाणी, �दषूण या ब�दलची अ�ययावत
मा�हती - हे सव� �ा�यापकां�या काय�क�ेत असत,े पण तसे होताना �दसत नाह�.

स�ंवधाना�माणे �श�णाचा दजा� सांभाळ�याची जवाबदार� क� � शासनाकड े सोपव�यात आल�  आहे. यासाठ�
�व�या�पठ अनदुान आयोग, अथा�त यजुीसी स�ंथा काय�रत आहे. आज�या उ�च �श�ण �यव�थेचे �वदारक
वा�तव जर� �प�ट असले तर� �श�णाचा दजा�, अ�यास�मांची उपय�ुतता, अथ��यव�थेशी ताळमेळ �या
ब�दल एकह� अ�धकृत अहवाल गे�या २० वषा�त क� �ाने घडवनू आणलेला नाह�. याब�दल खतं नवीन �श�ण
धोरणा�या अहवालात देखील नमदू आहे. असे मह�वाचे अ�यास होत नस�यामळेु �श�ण धोरण हे मा�हती
आ�ण �व�लेषण यावर आधा�रत नसनू राजकारण आ�ण सवगं �तुी-�मतृी आ�ण दंतकथांवर आधा�रत आहे.

�व�ानाचे �वाह

मळुात जगा�या पाठ�वर �व�ानाची वाटचाल आपण ब�घतल� तर �या देशांची �गती झाल�, व आज जी रा�टे
�गत आहेत, �यात �व�ानाचे अ�यासाचे �वषय व काय�प�धती अ�तशय लोका�भमखु आहेत. प�रसर �व�ान,
समाज व �शासन या मधील सबंधं, �था�नक अ�यास आ�ण अहवाल लेखन ह� कौश�ये �व�या�या�म�ये
�वक�सत होतात.  �यासाठ� �श�ण स�ंथांमधील �ा�यापकांचे सशंोधन व समाजाबरोबरचे सबंधं हे अ�तशय
घ�न�ट असतात. �यामळेु  यवुा �पढ�म�ये स�ुधा चौकस व�ृी आ�ण सामािजक जाणीव आप�याला �दसनू
येत.े नवीन उप�म �कंवा उ�योग स�ु कर�यासाठ� लागणार� बौ��धक साम�ी आ�ण अनभुव �यां�यापाशी
असतो.

आप�यासार�या गर�ब व �वकसनशील देशासाठ� �व�ानाचा हा लोका�भमखु �वाह फारच मह�वाचा आहे.
अ�यासा�या या प�धतीत, सामा�य लोकांचे �हतगजु, �यांची सखु-दःुख याब�दल सहानभुतूी आ�ण
�वचारपसू, �यां�या सम�यांचे �व�लेषण आ�ण आ�ण शवेट� �यां�या ��नांवर उपाय �या ��या अ�भ�ेत
आहेत. अशाने पारंप�रक �वषयांबरोबर  चलू, पाणी, शतेी, एसट�  हे �वषय जोडले जातात.  आपोपाप �व�ानाचा
�व�वध अगंी अ�यास होतो, �व�या�या�चे कौश�य वाढत ेआ�ण उपय�ुत �ान �न�म�ती होते

खेदाची गो�ट आहे �क रा���य �ान-�व�ान �णाल�चा �वास उल�या �दशनेे चाल ूआहे. �व�ानाचे व
अ�यास�मांचे क� ��करण, �ा�यापकां�या बढती�या बदल�या �नयमावल�, क� �ाचे �ु�लक गो�ट�ंब�दल �नद�श
अशा लाल-�फतीत आप�या �श�ण स�ंथांना अडकव�यात आले आहे. जेईई, नीट, सीयईूट�  या सारखी
��मा�� ेयवुा �पढ� ची �फूत�, �येयवाद आ�ण  प�ुषाथा�चे ख�चीकारण कर�त आहेत.  ह� बाबशूाह� कायम
ठेवणे, पर��ांचे �नयोजन, �यांची मा�यता आ�ण ��त�ठा वाढवणे, ह� कामे आपले �ा�यापक कळत-नकळत
कर�त आहेत.

आय. आय. ट�. ब�दल बोलायचे झाले तर, आज बहुतांश पदवीधर  बहुरा���य कंप�यांम�ये नोक�या घेत
आहेत. मळुात आय. आय. ट�. �या अ�यास�मात �ादे�शक प�रि�थती आ�ण सम�या या ब�दल ��श�ण
अपवाद �हणनूच असत.े बहुतके �ा�यापकांचे सशंोधन विै�वक �व�ान �णाल�शी जोडून असत.े एकूण
सशंोधनात �ादे�शक तर सोडाच, देशी सम�यांब�दल सशंोधनाचा वाटा खपू कमी असतो. पण या विै�वक
�व�ान �णाल� ची छाप आप�या देशी �व�ान �णाल� वर �दसनू येत.े



उ�च �श�ण, समाज �यव�था आ�ण �वकास

�वाभा�वक ��न पडतो �क आप�या उ�च �श�ण �णाल�ची दरुाव�था मा�हत असनू देखील क� � �कंवा रा�य
�शासन आ�ण आपले म�ंी या म�ये मौ�लक सधुारणा का घडवनू आणत नाह�त? �याचे उ�र ऑ�सफॅम ने
काह� �दवसांपवू� �का�शत केले�या अहवालात सापडत.े आज आप�या देशाची ४०% सपं�ी वर�या १%
लोकांकड ेआहे. खालचे ५०% लोक मा� ६८% जीएसट� भरत आहेत. अशी भयकंर �वषमता आप�या देशात
�दसनू येत.े �या �वषमतचेी कारणे स�ुधा नवीन नाह�त - एका बाजलूा २-५% लोकांचे समाजकारण आ�ण
अथ�कारणावरचे वच��व, आ�ण दसु�या बाजलूा पारंप�रक समाज�यव�थेत आ�ण �वचारसरणीत अडकवनू
ठेवलेले सामा�य लोक. लोका�भमखु �व�ानातनू तयार होणारे जनजागरण, वचैा�रक मथंन आ�ण नाग�रक�
�ि�टकोन हे �या �यापार� व ए�लट “रा���य” �यव�थे�या �थयैा�ला सोयीचे नाह�. �यामळेु अजनूह� चलू, पाणी,
शतेी, ई. �वषय समाजसेवा आ�ण गांधीवादात मोडतात, �यांना कॉलेज �या चार �भतंीत �वेश  नाह�.  �लॉक
चेन, �वा�टम सगंणक, है�ोजन गॅस वर चालणा�या गा�या, बलेुट �ेन, ए-आय इ. �वषय हेच  “खरे �व�ान”
आप�या यवुा �पढ�वर �बबंव�यात येत.े

या उलट,  यरुोप म�ये �व�ाना�या �वाहात सामा�य लोकां�या सहभागामळेु  एक नवीन बधंभुाव आ�ण
सघंटनामा�मक �वचारश�ती �नमा�ण झाल�. �या श�तीने �तथे मा�हती, �यवहार �ान आ�ण समाजकारणाचे
साव��ीकरण केले, सामा�य लोकां�या हाती अ�धकार आ�ण स�ा आणनू �दल�. �या �ांती म�ये �ा�यापकांचे
योगदान मोठे होत ेआ�ण आहे. ओबामा आ�ण मक� ल सारखे �द�गज रा��ा�य� हे मळूचे �ा�यापक! आजह�
लोक�व�ानाचे अ�भनव �योग, नवीन पा�य  प�ुतके, आ�ण “बेकहॅम चा फुटबॉल का वळतो” �कंवा “सम�ु
तळावरचे जीव” त े “हवेत�या �दषूणाचे घटक” असे सामा�य �वषयांब�दल सशंोधन आ�ण आकष�क पण
काटेकोर ��ततुी, या बाबतीत देखील पा�चा�य �ा�यापक व शा��� खपू पढेु आहेत.

आप�या देशात �व�ानाचा �वास ब�घत�यास  �वात�ंय पवू� काळात अनेक �ादे�शक शा��� व नाग�रक�
आ�ण सामािजक स�ंथांनी एक� येऊन �व�ाना�ध�ट�त समाजाची �न�म�ती साठ� �य�न केले. �व�ाना�या
बाबतीत भारतीय स�ंकृती का मागे रा�हल� यावर बरेच मथंन झाले. पण �वात�ंय नतंर�या काळात �व�ान
त�ं�ान स�ंवधाना�माणे क� �ा�या अख�यार�त गेले. �यानतंरचा काळ �हणजे क� �ाची बाबशूाह� असेच �हणावे
लागेल. व�ैा�नक �ांती चे वारे लोकांपय�त पोहोचलेच नाह�, �याला क� �ा�या उ�चतम स�ंथांम�ये ब�ंद�त
कर�यात आले. आप�या क� ��य स�ंथांचे ल�य विै�वक �व�ानाम�ये भारताचे �थान, अणशुा�� व खगोल
शा�� आ�ण इतर बोजड �वषयांवर क� ��त रा�हले. अशा �व�ानातनू रा��ाचा �वकास होईल आ�ण आ�ण
लोकांचे ��न सटुतील असे �च� तयार कर�यात आले. �व�ानाला हे वेगळे वळण दे�यात ��था�पत शा���,
�ा�यापक आ�ण ��ति�ठत स�ंथांचे योगदान मोठे होत ेआ�ण आजह� प�रि�थती वेगळी नाह�.

अथा�त याने मळू �वकासाचे ��न आता खपू कठ�ण झाले आहेत. �यात भर पडल� आहे  �दषूण आ�ण हवामान
बदल या सम�यांची. �याच बरोबर वाढ�या �वषमत ेमळेु साम�ूहक उपाययोजना आखणे अजनू कठ�ण झाले
आहे. अशा प�रि�थतीत, आपण �ा�यापकांनी आ�मपर��ण करणे ज�र�चे आहे - आपण आज�या शोषण
�यव�थेचा भाग तर झालो नाह� ना, �याचा खोलवर �वचार करायला हवा आ�ण आप�या �यवसायाची
एक�न�ठ राह�याचे नवीन माग� पडताळून बघायला हवे. �नदान �ादे�शक उ�च �श�ण स�ंथांना  आ�ण
�यातील �ा�यापकांना  विै�वक �व�ानाचे ओझ ेझटकून,  �व�याथ� आ�ण समाजाला बरोबर घेऊन सहानभुतूी
�या �व�ानाची प�धत आ�मसात करणे सहज श�य आहे. असे के�यास आपण खरोखर आप�या पगार,
पे�शन आ�ण सामािजक ��त�ठेचे चे ह�कदार ठ�. नाह�तर �व�या�या��या “सर, त�ुहाला पगार का दे�यात
येतो?” या ��नाचे  उ�र आप�यापाशी नाह�.




