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'असर'चे िनदान आ ण 'असरकार ' उपाय ह  डॉ. वसंत काळपांडे यांचा लेख वाचला. ('लोकस ा' २२ 
जान.े) 'असर'चा अहवाल सहज वीका न यांनी काह  मु े मांडलेले आहेत. ८ वषापूव  थम 
सं थेचे माधव च हाण व इतरांबरोबर िमळून यानंी िल हललेा Catalyzing change towards 

quality education through rapid, step-wise, short duration program in language learning हा 
लेखह  वाचला (गुगलवर उपल ध). गुणव ापूण िश णाचा माग रॅ पड कंवा अ पकाळाचा असू 
शकत नाह . कोणताह  शॉटकट हा केवळ सा रतेचा माग असू शकतो. फ  सा रतेचे आ ण तेह  
शॉटकट मू यमापन करणा या असरसार या अहवालाला 'िश णाचे वा तव' हणून डॉ. काळपांडे 
वीकारतात याचे कारण सा रता आ ण गुणव ेबाबत या यां या ग धळात असू शकेल.  

'शासन आ ण समाज यांचा सहयोगी य ' असे नाव थम या अनौपचा रक काय माला देणारे 
डॉ. काळपांडे िनवृ  झा यानंतर मा  िश णा या कामात अशासक य लोकांना सहभागी क न 
घेत याब ल अराजक माजव याचा आरोप करतात. 

शॉटकट काय मांमधून कदािचत ता पुरती सा रता वाढवताह  येईल, परंतु गुणव ापूण िश ण 
होणार नाह . गुणव ापूण िश ण हणजे नेमके काय? रा ीय अ यास म आराखडा २००५ 
(एन.सी.एफ. २००५)ने दललेी या या अशी आहे - 'केवळ संधीची समानता हणजे गुणव ापूण 
िश ण नाह . समान संधी कंवा मुलींना मुलांइतक च संधी अशी केवळ सारखेपणाने वाग याची 
औपचा रक प त येका या िशक यासाठ  पुरेशी पडत नाह . व वधता, फरक आ ण यामुळे 
वाटय़ाला येणार  वंचना ल ात घेऊन, िन प ी या (आऊटकम) समानतेपयत जा यासाठ  एक 
यापक आ ण दमदार कोन वीकार याची आज गरज आहे. असमान आ ण अ या य 
प र थती वाटय़ाला आले यांना यावर मात क न, वतं  आ ण समान नाग रक हणून कायरत 
हो याची ताकद िश णानेच ायला हवी'. भारतासाठ  ह  एक अितमह वाची गो  आहे, कारण ती 
भारतीय रा यघटनेशी पूणपणे सुसगंत आहे. ह  या या समानतेवर आधारलेली अस यामुळे 
फुल-ेआबंेडकरां या परुोगामी महारा ाची परंपरा पुढे नेणार  आहे.    



एन.सी.एफ. २००५ बाबत डॉ. काळपांडे यांची भूिमका नेमक  काय आहे? एक कडे ते यातील 
ानरचनावादाला पा ा य क पना हणतात, तर दसुर कडे पाठय़पु तकांबाबतीत बोलताना 

एन.सी.एफ. २००५चे दाखल े देतात. महारा ातील बहुसं य अिधका यांपयत आजह  ह  गो  
पोहोचलेली नाह , क  एन.सी.एफ. २००५ हा आता एक कायदेशीर द तावेज आहे. िश ण ह क 
काय ा या कलम ८ नुसार येक बालकाला गणुव ापूण िश ण िमळवून दे याची जबाबदार  
शासनाची आहे. कलम ७ नसुार संपूण देशासाठ चा अ यास म आराखडा तयार कर याची 
जबाबदार  क  शासनाची आहे. क  शासनाने ३१ मे २०१० रोजी या शासन िनणया ारे रा ीय 
अ यास म आराखडा २००५ला िश ण ह क काय ासाठ चा अ यास म आराखडा हणून 
मा यता दललेी आहे. यामुळे या आराखडय़ानुसार काम करणे आता काय ाने बंधनकारक आहे. 
समानतेला पुढे नेणा या या तरतुद ला लोकशाह ेमी भारतीय नाग रक वरोध कसा काय क  
शकतील?  

ह कांसाठ  कायदे आव यक आहेतच, परंतु िश क-अिधका यांना शै णक मु े पट यावर 
काय ाचा बडगा न दाखवताह  वगावगात बदल घडतात. बालकांना िशक व यात यश वी झालले े
आप या ामीण शाळांमधले िश कह  नेमके काय करतात, हे जर कधी डॉ. काळपांडनी य  
पा हले असते, तर यां या ल ात आले असते क , ानरचनावादाचे मूळ पा ा य देशांत नसून 
जगभरातील, भारतातील, महारा ातील, वाड -व तीवर ल येक यश वी वगात आहे. व ा याचे 
अनुभव, भाषा, सं कृती याला िशक या या यते मह वाचे थान हे िश क देतात, या ारे 
व ा याचा आ म व ास वाढ वतात आ ण यांना ानिनिमती करता येईल असे वातावरण व 
संधी िनमाण करतात. भारतभरातील अशा यापक तरावर ल गुणव ा सुधार या या यश वी 
अनुभवांचे सार एन.सी.एफ. २००५ म ये आहे. एक पा ा य क पना हणून कंवा तो क  
शासनाचा आहे हणून याला नाकार यात आपण महारा ाचे नुकसान कर त आहोत, हे डॉ. 
काळपांडनी ल ात याव.े 'िन प ीची समानता' ह  एन.सी.एफ. २००५ने दललेी गुणव ेची 
या या काय ाने बंधनकारक आहे. क  शासनाने धरलेला िन प ीचा आ ह हा बालकांचा 
घटना मक ह क आहे. याला एक पतेचा आ ह हणून जनतेची दशाभूल डॉ. काळपांडनी क  
नये.  

गुणव ापूण िश णा या साव क करणासाठ  कशाची आव यकता आहे? तर यव थेपासून ते 
अ ययन अनुभवांपयत सव बाबतीत सखोल सधुारणा कर याची. हे य  सवकष असावे 



लागणार. यासाठ  अ यास म, पाठय़ म, पाठय़ व इतर सा ह य, सबलीकरण, मू यमापन व 
लोकसहभाग या घटकांचे एकसू ीकरण करणे अ याव यक आहे हे संपूण भारताने अनुभवले, 
ठर वले, यानुसार पावले टाक यास सु वातह  केली. ददुवान ेमहारा ाचा शासक य िश ण वभाग 
या एकसू ीकरणाला संघ टत वरोध करत आहे. कायदा लागू होऊन तीन व े होत आली, 
यासंबंधाने दे यात आलेली मुदत संपत आली, तर  आजह  बालभारती, एस.सी.ई.आर.ट . या 

सं था बालकां या अिधकारांची भाषा न करता वत: या अिधकारांची भाषा कर त आहेत, 

आपापली सं थान ेचालू ठेव यातच ध यता मानीत आहेत. वातं यो र काळात जशी जनते या 
लोकशाह  ह कांसाठ  सं थाने वलीन करावी लागली, तसेच बालकां या िश ण ह कासंाठ  या 
सं थानां या कायाची पुनरचना करावी लागणार आहे.   

कायदा लागू झा यानंतर सव िश ा अिभयान हे काय ा या अंमलबजावणीचे मुख वाहन आहे 
असे देशपातळ वर ठरल.े ह  अंमलबजावणी कशी करावी, सव िश ा अिभयान आ ण िश ण 
वभागाचे एका मीकरण कसे करावे, याबाबतचे मागदशक पु तकह  िस  झाले. यानुसार १०० 
ट के बालकांपयत गुणव ा पोहोचव यासाठ  आव यक ते सव कर यास २०१०म ये सु वात 
झाली. एस.सी.ई.आर.ट ., बालभारती व इतर शासक य सं थांना एक  बोलावून सम यांची चचा 
झाली. गुणव ेची जबाबदार  असले या या सं था, यांनी सुच वललेे सव त , गुणव ा 
वाढ व याचा अनुभव असलेल े िश क, अिधकार  व अशासक य सं थांमधील य , एन.सी.एफ. 
२००५साठ  काम केलेले महारा ातील त , अशा सवाना महारा ा या गुणव े या कामासाठ  
िनमं त केले गेले. मागदशक त वांनुसार केले या या येवर बालभारतीतले त  नाराज होते 
आ ण या बठकांना यायचे यांनी नंतर बंद केल,े हे महारा ाला कोण सांगणार? िन प ीचा अनुभव 
असले या शासक य व अशासक य य ं या मदतीने शासक य िश ण यव था बळकट 
कर याचे य  कोणाकोणाला खुपले आ ण का? िश ण ह क काय ाने े रत होऊन अनेक 
िश क व अिधकार  कामाला लागलेल ेअसताना उ चपद थांचा वरोध का होत होता? शासक य 
यव था बळकट कर यालाच यव थेचा वरोध होता का? गे या दोन वषात सव िश ा 
अिभयाना या संचालकपदावर चार अिधकार  आल,े याला कोण जबाबदार आहे? एन.सी.एफ. २००५ 
तयार करताना भारतभरातील लोकांनी एक  येऊन एक ऐितहािसक काम केल,े तसेच महारा ात 
का घडू शकत नाह ? अशासक य य ंना गुणव े या कामात सहभागी क न घेत यामुळे 
(काय ातील तरतुद नुसार) अराजक माज याचे कोणते उदाहरण डॉ. काळपांडकडे आहे? आ ण 



नसेल, तर महारा ाची दशाभूल कर याचे कारण काय? एकच शै णक ािधकरण अस याची 
गरज काय ात असताना आ ण सव शै णक कायाचे एकसू ीकरण या ािधकरणाखाली करणे 
आव यक असताना, या दशनेे टाकलेली पावले उलट फरवून पाठय़पु तकांचे सवािधकार 
बालभारतीला बहाल करणारे आदेश िश णमं यांनी का काढले? यात हतसंबंध गुंतलेले आहेत का?     

यां याकडे खरेद  कर याची मता नाह  यांना दु यम दजा या गो ी िमळणे हा बाजाराचा 
िनयम आहे. यामुळे समानतेवर आधा रत गुणव ापूण िश ण येक बालकाला दे याचे काम 
खासगी शाळा क  शकत नाह त. शासक य िश ण यव था बळकट करणे हाच एकमेव माग 
आहे. यापक च ेतून तयार केले या एका िन त कालब  रोडमॅपची यासाठ  गरज आहे. असा 
रोडमॅप अमलात आणणे दरूच, महारा ात तो अजून तयारह  झालेला नाह , याचे उ रदािय व 
कोणाचे आहे?  

िश ण ह काची जबाबदार  व बांधीलक  मु यमं यांनी य  केलेली आहे. महारा ाचा रोडमॅप 
तयार क न याची अंमलबजावणी सु  करण,े यासारखे काह  तातड चे िनणय वत: ल  घालून 
मु यमं यानंी घेत यािशवाय महारा ाची िश ण ह क या सु  होणार नाह . इिनिशए टव, 

िश णाची आस आ ण मम ी असले या अिधका यांची नेमणूक मह वा या पदांवर क न 
आव यक या सव गो ी कर यासाठ  यांना वेळ व भ कम पा ◌ठबा दला गलेा पा हज.े तरच 
इतर हतसंबंधांचा सामना क न बालकां या गुणव ापूण िश णाचा अिधकार पुढे नेण ेमहारा ाला 
श य होईल.  

* डॉ. माँटेरो हे नविनिमती सं थेचे सं थापक व मुख स लागार आहेत, तर महाश दे या याच 
सं थेत जनग णत काय म मखु आहेत. 


