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साराांश : 

प्रस्तुत शोधनिबधंात दाभा (जमिी) या गावातील मजुरी करणाऱ्या मजूर वगााच्या पालयांच्या शकै्षणणक समस्याचंा अभ्यास 

करण्यात आलेला आहे. शशक्षण ही काळाची गरज आहे.परंतु महाराष्ट्रातील आणण ववशषेतः ग्रामीण भागातील शकै्षणणक स्स्िती अत्यतं 

गभंीर होत चाललेली आहे. मुख्यत्वे जर आपण ग्रामीण भागाचा ववचार केला, तर काही काही भागात शशक्षणाबद्दल खूप ववपरीत 

पररस्स्िती निमााण झालेली पाहायला शमळत.े 

देशाची प्रगती ही शशक्षणावर अवलबूंि आहे. वास्तववक पाहता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांिी शशक्षणाला वानिणीच ेदधू म्हटले 
आहे.पण आज ग्रामीण भागात हेच दधू प्यायला तुटपुजं्या पररस्स्ितीत दाभा (जमिी) या गावातील मजुरी करूि जगणाऱ्या कुटंुबातील 

ववद्यार्थयाांिा मोठ्या समस्यांिा तोंड द्यावे लागत आहे. सदर सशंोधिाकररता भडंारा स्जल्यातील दाभा (जमिी) या गावातील 

मजुरांच्या पालयांिा शशक्षणामध्ये भेडसावणाऱ्या ववववध समस्यांचे ववस्ततृपणे प्रकटि केले गेले आहे. 

 
मूळ शब्द - मजूर, पालय, शकै्षणणक, ग्रामीण, दाभा 

 

प्रस्तावना : 
आज कोणत्याही क्षेत्रात जर प्रगती साधायची असेल तर शशक्षण हे एक प्रभावी साधि मािले जाते. सध्याची 

पररस्स्िती पाहहली तर शहरी भागात शशक्षणात खपू प्रगती झालेली हदसते. परंत ुकाही ग्रामीण भागात पररस्स्ितीिे गांजलेले, 

मजुरी करूि कुटंुबाच ेपोट भरणारे मजूर पालयांिा शशक्षण देण्यास असमिा हदसतात. हीच पररस्स्िती दाभा (जमिी) या 
गावातील मजुरांच्या पालयांत पहायला शमळते. गावात मजुरी करूि जगणाऱ्यांच े प्रमाण 80% आहे. सदर गावातील 
मजुरांच्या पालयाची शैक्षणणक स्स्िती ही फार खुटंलेली हदसत.े 20% ववद्यािी हे दहावी पयांतच े शशक्षण पूणा करू शकत 
िाही. आपलया पालयािे शशक्षण घ्यावे असा आग्रहही गावातील मजूर वगा धरीत िसलयाि ेअज्ञािाची बबकट पररस्स्िती 
निमााण झालेली हदसते. शैक्षणणक जागतृीचा अभाव असलयािे ककत्येक मजूर वगा हे आपलया पालयांिा उच्च शशक्षणापासूि 

वंचचत ठेवतात आणण याचा मुख्यत्वे पररणाम हा गावातील प्रगतीवर होत आहे. 

गावातील गरीब, होतकरू मजूर वगा आजही मागासलेले जीवि जगत आहे. अडाणी मजूर पालकांिा शशक्षणाचे 
महत्व माहीत िसलयामुळे, आपलया पालयांिा चांगले शशक्षण देणे हे त्यांिा आवश्यक वाटत िाही. याच कारणामुळे गावात 

असलेलया शाळांमध्ये ववद्यार्थयाांच्या प्रवेशाच े प्रमाण कमी होत असलयाच े हदसत आहे. शशक्षणात खचा आहे असाही 
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गैरसमज मजूर वगाात असलयािे, ककत्येक मजूर पालकांच ेआपलया पालयांिा उच्च शशक्षण देण्याच ेस्वप्ि हे स्वप्िच राहहले 
आहे. उदरनिवााहाच्या शोधात आमच ेपूणा आयुष्ट्य जाते, उच्च शशक्षणासाठी पैसा आणायचा तरी कुठूि अशी भयाि गािा 
येिील मजूर वगा मांडतात.अन्ि,वस्त्र व निवारा या प्रािशमक गरजा पूणा करण्यातच त्यांच ेअख्खे आयुष्ट्य नििूि जात आहे. 

शशक्षणाकड ेते अस्जबात लक्ष पुरवू शकत िाही. याच पाश्वाभूमीवर मजुरी करूि जगणाऱ्या पालकांच्या पालयांच ेशैक्षणणक 

समस्या अभ्यासण्यासाठी मजुरी करणाऱ्या 40 कुटंुबांची निवड केली गेली आणण त्यांच्या पालयांच्या शैक्षणणक समस्या 
जाणूि िेण्यात आलया. 
 

 

सांशोधनाची उद्दिष्टे : 

1) दाभा (जमिी) या गावातील मजुरी करूि जगणाऱ्या पालकांच्या पालयांिा शशक्षणात येणाऱ्या समस्यांचा आढावा िेणे. 

2) दाभा (जमिी) येिील मजुरांच्या पालयांच्या शशक्षणात येणाऱ्या मूळ समस्यांची हदशा तपासणे. 

 

सांशोधनाची गहृीतके : 

1) दाभा (जमिी) या गावातील मजुरी करणाऱ्या पालयांची बबकट शैक्षणणक प्रगती. 
2) दाभा (जमिी) या गावातील मजुरांच्या पालयांच ेशाळा सोडण्याच ेतसेच निरक्षरतेच ेप्रमाण. 

 

सांशोधनाची व्याप्ती आणि मयाादा : 
१) व्याप्ती : 
वरील संशोधि हे दाभा (जमिी) गावातील मजुरी करूि जगणाऱ्या मजूर वगाातील पालयांच्या शैक्षणणक  समस्येबाबत आहे. 

या संशोधिासाठी ४० कुटंुबांचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे.  

२) मयाादा : 
सदर संशोधि हे केवळ दाभा (जमिी) या गावातील मजुरांच्या पालयांच्या शैक्षणणक समस्येपुरताच मयााहदत आहे. 

 

सांशोधन पद्धती :  
१) सांशोधन आराखडा :  

सदर संशोधिासाठी वणािात्मक तसेच ववश्लेषणात्मक संशोधि आराखड्याचा उपयोग केलेला आहे.  

२) तथ्य सांकलन :  

प्रस्तुत संशोधिामध्ये प्रािशमक स्त्रोतात मुक्तपणे चचाा करूि, मुलाखत तसेच दयु्यम स्त्रोतामध्ये पुस्तके, अचधकृत 
संकेतस्िळ, संदभाग्रंि इत्यादी चा वापर केलेला आहे.  

३) तथ्याच ेववश्लेषि आणि ननवााचि :  

आशय ववश्लेषण पद्धतीचा वापर करूि तर्थयाच े ववश्लेषण करण्यात आलेले आहे. या संशोधिातिू दाभा (जमिी) 
गावातील मजुरांच्या पालयांच्या शैक्षणणक समस्यांच े निराकरण करण्याच ेप्रयत्ि केले गेले पाहहजेत असा दृष्ट्टीकोि पुढे 

ठेवण्यात आलेला आहे. 

 

दाभा या गावातील मजुराांच्या समस्या : 
१) गररबी : 

ग्रामीण भागात मजुरी करूि जगणाऱ्या पालकांिा पालयांच े शशक्षण पूणा करण्यासाठी असंख्य अडचणींचा 
सामिा करावा लागतो. त्यातील मुख्य अडचण म्हणज े पालकांची ढासळलेली आचिाक बाजू म्हणज े गररबी. 
गररबीमुळे दाभा (ज.) गावातील मजुरी करणारे पालक पाठ्यपुस्तक, दप्तर, शाळेचा गणवेश तसेच इतर खचा यामुळे 
मुख्यत्वे पालयांचा शैक्षणणक खचा िाकारतात अस ेपाहायला शमळाले.  
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२) शैक्षणिक जािीवेचा अभाव :  

दाभा (ज.) गावातील मजुर वगा निरक्षर असलयािे आपलया पालयांच्या शशक्षणा ववषयी जागरूक िाही. 
मजुरवगा शाळेत िेण्यात येणाऱ्या पालकसभेला सुद्धा उपस्स्ित राहण्याची आवश्यकता समजत िाही. शाळेतील 
पालक सभेतील पालकांची उपस्स्िती िगण्य असते. शैक्षणणक जाणणवेच्या अभावातूि मजूर पालक आपलया 
पालयांिा लहािपणा पासूिच मजुरीच्या कामात गुंतवतात. गावातील काही मजूर पालक व्यसिी असलयािे त े
लहािपणापासूिच पालयांमागे पैसे कमावण्यासाठी तकादा लावूि बसतात. त्यांच्या या मािशसकते मुळे इच्छा 
असूिही ककत्येक मुलांिा शशक्षण िेता येत िाही अिवा अध्याावर शशक्षण सोडावे लागते.  
३) घरच्या समस्या :  

दाभा (ज.) गावातील ककत्येक मजुरवगा पैश्याच्या प्रलोभणापायी शहरात काम करायला जातात. गावात 
त्यांच्या आवश्यकतिेुसार रोजगार िसलयािे त े स्िलांतर करतात. आपलया पालयांची जबाबदारी ते िरातील 
म्हाताऱ्या व्यक्तीकड ेसोपवतात. आई-वडडलांच ेलक्ष िसलयािे त्यांची मुले शाळेकड े दलुाक्ष करतात. मजूर आई – 
वडडलाचं्या दलुाक्षपणामुळे  ककत्येक मुलांिी मध्येच शाळा सोडूि हदलयाच ेसंशोधिातूि निदशािास आले.  

४) मुलीांच्या शैक्षणिक समस्या :  

मजुरांच्या मुलींच्या संदभाात तर काही वेगळेच चचत्र गावात पाहायला शमळाले. सदर गावात कमी वयातच 
मजुर वगााच्या मुलींच ेलग्ि केले जाते. पालकांिा मुलींच्या शशक्षणाचा बोजा वाटायला लागते तेव्हा ककत्येक मुलींचे 
वववाह इयत्ता १० वी दरम्यािच केले जाते. याच कारणांिी मुलींच े शशक्षण िांबते. काही मुलीतर मजुरी करणाऱ्या 
आई-वडडलांिा आचिाक मदत व्हावी म्हणूि शाळा बुडवूि मजुरीला लागतात आणण कालांतरािे शशक्षण सोडतात.  
५) शशक्षि सोडवण्यासाठी पालकाांची धडपड :  

गावातील ककत्येक मजुर वगा आपला पालयांिा िापास झाला तर त्याच ेखच्चीकरण करूि आपलया पालयाला 
शशक्षण सोडण्यास प्रवतृ्त करतात अस े संशोधिा दरम्याि हदसूि आले.  काही मजुरी करणारे पालक आपलया 
मुलांिा लहािपणा पासूि कामात गुतंवूि ठेवतात. त्यामुळे पालय हा आपलया शशक्षणाकड ेलक्ष देऊ शकत िाही. 
पररणामतः पालयांची शैक्षणणक गोडी कमी करूि त्यांिा शशक्षण सोडण्यास भाग पाडले जाते. कामामुळे मजुर 
वगाातील पालयांिा शशक्षणाची ववशषेतः आवड िसलयाच ेसंशोधिा अतंी हदसूि येते. 

 

ननष्कषा : 
शशक्षण िेण्यासाठी दाभा (ज.) गावातील मजूरवगाांच्या पालयांिा भीषण शोषणाला समोर जावे लागत आहे. 

काही पालकांिा आपले पालय शशकावे अशी इच्छा असूिही आपलया गररबीपोटी ते पालयांच ेउच्च शशक्षण पूणा करू 
शकत िाही. सदर गावातील मजुरी करणाऱ्या पालकांची सवयी त्यांच्या पालयांमध्ये पाहायला शमळत आहे. मजूर व 
त्यांच ेपररस्स्तिीमुळे शशक्षणा ववषयक िकारात्मक ववचार हे त्यांच्या स्वतःच्या व गावाच्या प्रगतीसाठी एक प्रकारे 
शभषण संकट बित चालले आहे. याच संकटा मध्ये मजुरांच्या मुलांच ेभववष्ट्य अधंारात निपचचत पडूि आहे. यावरूि 
मजुरांच्या पालयांची शैक्षणणक स्स्िती आपणांस पाहायला शमळते. त्यांच्या या समस्यावर पाठपुरावा करणे ही 
काळाची गरज आहे. 
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