
उ�तरदा�य��व कोणाच?े 

 

असरचा अहवाल आला क� दरवष� ‘�श�णा�या दशेब�ल’ �श�ण�े�ातील आ�ण राजक�य �े�ातील सवा�नी गळा 

काढायची एक $था गेल& काह& वष' $च�लत आहे आ�ण (दवस)(दवस *याला राजमा,यता �मऴत आहे. ‘�श�ण 

ह/क काय0यातील सात*यपूण3 सव�कष मू4यमापना�या तरतुद&मुळे पर&�ा नाह&त आ�ण *यामुळे मुलां�या 

संपादणुक�त घसरण होत आहे’ अशी 9वधाने $थम सं;थेतफ'  कर=यात येत आहेत. �श�णातील खासगीकरण 

वाढत आहे हे मा,य क?न माननीय मानव संसाधन 9वकास मं�ी @ी. एम. प4लम राज ूयांनी Aहटले आहे, “या 

नDया (दशेब�ल मला खेद नाह&, आप4या मुलांना गुणव*तापूण3 �श�ण �मळाले पा(हज,े त ेखासगी शाळांमEये 

�मळाले तर& हरकत नाह&”. असर�या अहवालाला $माण मानले जात आहे आ�ण *या अहवालानेह& न मांडलेले 

GनHकष3 बेधडकपणे मांडले जात आहेत Iया दो,ह&ह& गोHट& Gतत/याच ददुJवी आहेत.  

 

असरचा अहवाल काय सांगतोय? खासगी शाळांमधील 9व0याथ�संKया वाढल& आहे. आ�ण संपादणुक पातळी 

घसरलेल& आहे. महाराHLातील शासक�य शाळांमधील भागाकार येणाNया मुलांची संKया गे4या 2 वषा�मEये 12 

ट//यांनी घटल& आहे तर याच काळात खासगी शाळामंधील भागाकार येणाNया मुलांची सKंया 28 ट//यांनी 

घटल& आहे. Aहणजे खासगी शाळांमधील या बाबतीत4या घसरणीचा दर जा;त आहे. गुणव*ता घसर=याच े

खासगीकरण हे मुKय कारण आहे असा GनHकष3 याव?न काढता येईल काय?  भागाकार करता येणाNया मुलांची 

संKया आंS $देश आ�ण केरळमधील शासक�य शाळांमEये खासगी शाळांपे�ा जा;त आहे. शासक�य शाळांमEये 

गुणव*ता जा;त अस ूशकत ेअसा GनHकष3 याव?न काढता येईल काय? मग नेमके कोणत ेGनHकष3 काढायच?े 

असरचा डाटा असा आहे क� *याच ेGनरGनराळे भाग पाहून *याव?न हवे त ेGनHकष3 काढता येतील. (याची 

स9व;तर चचा3 वेगUया लेखात करता येईल). *यामुळे असरव?न कोणत ेGनHकष3 Gनघतात हा मह**वाचा मु�ाच 

नाह&.  

 

असरचा अहवाल खरोखरच 9वसंबनीय आहे का, तो Wकतपत उपयोगी आहे हा खरा मु�ा आहे. असर�या 

आकYयां$माणे महाराHL, छि*तसगड यासारKया रा\यांमEये सलग 3 वष' मुलांची �मता वाढत गेलेल& Wकंवा 

समान पातळीवर रा(हलेल& (दसत ेआ�ण *यानंतरची दोन वष' ती अचानक घसरलेल& (दसत.े ‘मुलांना नापास न 

कर=याच े�श�ण ह/क काय0यातील धोरण या घसरणीला कारणीभूत असाव’े असे 9वधान $थम�या उषा राणे 

यांनी केले आहे. परंतु आकYयांमध4या घसरणीच ेकारण असर�या मू4यमापन घे=या�या प^तीतह& अस ूशकत.े 

याबाबतची तपासणी झालेल& आहे काय? दसुर&चा धडा वाचू शकणाNया Gतसर&त4या मुलांची संKया गे4या दोन 

वषा�त 8 ट//यांनी वाढल&. तर तोच धडा वाचू शकणाNया पाचवीत4या मुलांची संKया *याच दोन वषा�त 15 

ट//यांनी घटल& असे महाराHLाच ेआकड ेसांगतात. या त\aांचा अंदाज खरा असेल तर काह& �मतां�या 

आकYयांमEये वाढ कशी काय (दसत?े $*य� वगा�मEये खरोखरच असे उलटसुलट बदल झाले आहेत काय? क� 

2011 आ�ण 2012 साल& \या ;वयंसेवकांनी ह& पाहणी केल& *यां�या $�श�णात काह& कमतरता होती? 

एखा0या रा\याची रcडम सcपल प^तीने पाहणी कर=यासाठe िजत/या मुलांची पर&�ा fयायला हवी *यापे�ा 

Wकतीतर& जा;त मुलांची पर&�ा असर घेत.े पण *यामुळेच अनौपचाhरक �े�ातील अनेक ;वयंसेवकांना ह& चाचणी 

घे=यासाठe सहभागी केले जात.े अनौपचाhरक �े�ाचा सहभाग िजतका जा;त Gततक� *यां�या काटेकोर $�श�णाची 

गरज जा;त. आकYयांची 9वiवासाह3ता ह& Gनिiचतच या ;वयंसेवकां�या $�श�णावर मोjया $माणावर अवलंबून 

राहणार. ह& $�श�णे कॅ;केड प^तीने झालेल& आहेत असे असर�या वेबसाइटवर नमूद केलेले आहे. $�श�णांची 

कॅ;केड प^ती कोठेह& यश;वी झालेल& नाह& हे जगजाह&र स*य आहे, सव3 रा\यांचा तो अनुभवह& आहे आ�ण 

Dयव;थेनेह& हे मा,य केलेले आहे. ;वयंसेवकां�या या $�श�णांच ेआउटकम काय, त ेआउटकम Wकती 9वiवासाह3 

आहेत, याची बारकाईने तपासणी करणे गरजेच ेआहे. असर�या 2007 पासनू�या अहवालांमधील आकड ेआपण 

िजतके बारकाईने पाहू Gततका हा $iन जा;त $कषा3ने समोर येतो.  

 



असरचा अहवाल फारसा उपयोगी नस=याच ेहे केवळ एक कारण झाले. आणखी काह& मूलभूत कारणांसाठe खरे 

तर या अहवालाबाबतच $iन 9वचार=याची गरज आहे.  

 

�श�ण ह/क काय0याने $*येक बालकाला *या�या जा;तीतजा;त �मतांपय�त सवा�गीण 9वकासाची व 

गुणव*तापूण3 �श�णाची हमी (दलेल& आहे. असरच ेमू4यमापन अ*यंत मया3(दत आ�ण �श�ण ह/क काय0या�या 

मूलभूत 9वचारसरणीशी 9वसंगत असे आहे. *यामुळे असर�या अहवालाव?न काह&च GनHकष3 (कोणा�याच 

सोयीच/ेगैरसोयीच)े काढता येणार नाह&त. 
 

�श�ण ह/क काय0याशी सुसगंत असे मू4यमापन कसे असले पा(हजे हा सवा3त मह**वाचा $iन आहे, परंतु तो 

या लेखाचा 9वषय नाह&. असे मू4यमापन तयार कर=याच ेव अमलात आण=याच ेकाम �श�ण ह/क काय0याने 

नेमले4या अकेड�मक ऑथॉhरट&ंनी (एन.सी.इ.आर.ट&. आ�ण एस.सी.इ.आर.ट&.) केले पा(हज.े हे अजून झालेले 

नाह& ह& एक मोठe �ुट& आहे. पुढ�या वष� जर महाराHLात4या सव3 �श�कांनी संKयावाचन, वजाबाक� व 

अंकातला भागाकार क?न fयायच ेठर9वले, तर असर�या Gनकालात सधुारणा दाख9वणे सहज श/य आहे. परंतु 

बालकांना �मळणाNया �श�णा�या गुणव*तते *यामुळे फारसा काह& फरक पडणार नाह&.  

 

अशा सा�रत�ेया पर&�ानंा गणुव*ता मानून �श�कांना �श�ा Wकंवा ब�ीस दे=याची तरतूद बाराDया पंचवा9ष3क 

योजनेत आहे. या योजने�या �श�ण9वषयक �श4पकारांनी �श�ण ह/क कायदा आ�ण राHL&य अqयासrम 

आराखडा 2005 यांचा नीट अqयास कर=याची गरज आहे असे (दसत.े ;थाGनक तसेच जगभर�या 

अनुभवांमधूनह& धोरणक*या�नी �शकले पा(हज.े आंतरराHL&य अनुभव पा(हले तर काय (दसत?े बालकां�या 

सा�रत�ेया पर&�ा fयाय�या आ�ण *या Gनकालाची जबाबदार& पूण3तः �श�कांवर टाकायची या (दशेने 

अमेhरकेसह इतर अनेक देश गुणव*ता सधुार=याचा $य*न कर&त आले आहेत. *यां�या $य*नांना यश तर 

आलेलेच नाह&, उलट अनेक नवे $iन *यातून Gनमा3ण झाले आहेत. यांचा अqयास महाराHLा�या धोरणक*या�नी 

केलेला आहे काय? गुणव*तचे ेयश;वी माग3 कोणत ेहे *यांनी पा(हले आहे काय?  बाIय मू4यमापने मया3(दत 

करणे, �श�कांच ेDयावसाGयक कौश4य वाढ9वणे, *यां�यासाठe शै��णक मदती�या Dयव;था Gनमा3ण करणे, सव3 

;तरांवर 9वiवासावर आधारलेल& Dयव;था Gनमा3ण करणे, �श�क� पेशाला मानाच े;थान देणे अशा मागा3ने 

सात*याने $य*न कर&त गुणव*ता सधुार=याच ेकाम WफनलंडसारKया देशाने केलेले आहे. अशा जागGतक 

अनुभवांचा अqयास क?न आपल& धोरणे ठर9व=याची आज गरज आहे.  

 

खरं तर, गुणव*तेच ेमाग3 शोध=यासाठe आप4याला परदेशात जा=याचीह& गरज नाह&. भारतातच गुणव*तचे ेअनेक 

यश;वी $योग Dयापक ;तरावरह& झालेले आहेत. या अनुभवांचं सार राHL&य अqयासrम आराखडा 2005 तयार 

करताना 9वचारात घेतलेले आहे. ‘हा क) tशासनाचा आराखडा आहे’ असे Aहणून क) t-रा\य राजकारण करायच े

आ�ण *यात गुणव*तचेा बळी 0यायचा हे vच� महाराHLातील Wकमान डोळस शासनकत' तर& बदलतील काय? 

$*येक बालकाला गुणव*तापूण3 �श�ण �मळवनू दे=यासाठe बांधील असले4या Dयव;थेतील सव3 ;तरांवर&ल 

घटकांची ताकद वाढ9वणे, *यां�या मदतीने शासक�य Dयव;था स�म व बळकट करणे हे खरे आDहान आहे. परंतु 

महाराHLाच ेददुJव असे, क� �श�ण ह/क कायदा लाग ूहोऊन तीन वष' झाल&, तर&ह& महाराHLाकड ेयाचा रोडमॅप 

नाह&. ह& जबाबदार& कोणाची आहे? “असर�या अहवालाचा संपूण3 अqयास क?न आAह& मुKयमंxयांबरोबर 

त\aांची बैठक घेणार आहोत आ�ण योyय ती पावले उचलणार आहोत” अशी आiवासने ट&. Dह&. वर देताना, 

‘vथकं टcक’ बनव=या�या घोषणा आपण दोन वषा�पूव� के4या हो*या याचा आप4या �श�णमंxयांना 9वसर पडलेला 

(दसतो. 9वधानसभेत गुणव*ता9वषयक $iनांना उ*तरे देताना आप4या मुKयमंxयांनीह& महाराHLा�या �श�णासाठe 

कोअर zुप ;थापन कर=या�या घोषणा केले4या हो*या. खरं तर नDयाने काय3योजना आख=याचीह& गरज नाह&. 

�श�ण ह/क कायदा लाग ूझा4यानंतर सव3 �श�ा अ�भयानाच े‘काय3rम’ हे ;व{प बदलनू *याला �श�ण 

ह/का�या अंमलबजावणीच ेवाहन केले गेले. *यानंतर सव3 �श�ा अ�भयानानेच देशभरात अqयास क?न �श�ण 



ह/क काय0या�या अंमलबजावणीचा आराखडा तयार केलेला आहे. �श�ण 9वभाग, सव3 �श�ा अ�भयान व इतर 

शै��णक सं;थांच ेएकसू�ीकरण हा $ाधा,याचा मु�ा अस4याच ेयात नमूद केलेले आहे. महाराHLात मा� या 

आराखYयानुसार Wकंवा इतर कोण*याह& द&घ3काल&न योजनेनुसार काह&ह& कर=याच ेटाळले जात आहे. या 

टाळाटाळीत �श�णमं�ी आ�ण धोरणकत' सारेच सामील आहेत. एकसू�ीकरण करणे तर सोडाच, परंतु एकमेकांच े

उणेदणेु काढ=यातच या सं;थांमधील त\a (काह& अपवाद वगळता) ध,यता मानीत आहेत. महाराHLासमोर 

असलेला खरा $iन हा आहे. $*येक बालकापय�त गुणव*तापूण3 �श�ण पोहोचव=याची बांvधलक� मानून एका 

Gनिiचत रोडमॅपनुसार ट||याट||याने सधुारणा कर&त जा=याची, धरसोड न करता नेटाने व सात*याने काम 

कर=याची गरज आहे.  
 

कोण*या (दशेने जायच ेहे ठर9व=याचा अvधकार आप4या लोकशाह& Dयव;थेने रा\यक*या�ना ज?र (दलेला आहे. 

परंतु धोरणा*मक Gनण3य घेत असताना देशाच ेदरूगामी (हत, वैaाGनक }Hट&कोण, प^तशीर अqयास आ�ण 

सारासार 9ववेक वापरला जाणे �श�ण�े�ासाठe अ*यावiयक आहे. नाह&तर पुढ�या अनेक 9प~यांच ेनुकसान होत 

राह&ल. बालकांच ेअसे नुकसान करणे (Wकंवा होऊ देणे) आता घटनाबाIय व बेकायदेशीर आहे.  

 

डॉ. 9ववेक मॉटेंरो, गीता महाश�दे 


