
           

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



'भद्रावती नगरपररषद हद्दीतील खाजगी ववनाअनुदाननत 
शाळेतील शशक्षकाांचे आर्थिक अध्ययन' 

 
 

विनाअनदुाननत शाळाांमध्ये विनािेतन काम करणाऱ्या अध्यापकाांना शाळा 

साांभाळून कुटुांबाच्या उपजीविकेसाठी कष्टाची कामे करािी लागत आहेत. विद्यार्थयाांची 

उज्िल भविष्य घडविण्यासाठी अपार मेहनत करणाऱ्या गुरुियाांच ेस्ितःच ेजीिन मात्र 

अनेक िर्ाापासनू अांधारमय झाले आहे. शाळा अनदुान नसल्याने शशक्षकाचा आर्थाक 

स्तर मात्र कमालीचा घसरला. अशा अनेक कहाननया राज्यातील शकेडो विनाअनदुाननत 

शाळाांमध्ये शशक्षकाांच्या आहेत. अनदुान शमळेल ि माझ ेिेतन सरुू होईल या भाबड्या 

आशिेर मागील 15 ते 20 िर्ा हे शशक्षक विनािेतन अध्यापनाच ेपवित्र काम करीत 

आहेत. भद्रािती नगरपररर्द हद्दीतील खाजगी विना देणे शाळेतील शशक्षकाांच ेसदु्धा 

आर्थाक अध्ययन व्हािे या हेतूने भद्रािती नगरपररर्द हद्दीतील खाजगी 

विनाअनदुाननत शाळेतील शशक्षकाांच ेआर्थाक अध्ययन हा विर्य घेऊन विद्यार्थयाांना 

समाजात असलेली शशक्षकाांची आर्थाक पररस्स्थती चा अभ्यास हिा म्हणून हा प्रकल्प 

राबविण्यात आला. अनदुाननत शाळेमधील शशक्षकाला 40 त े50 हजार रुपये िेतन परांत ु

तेिढेच ककां बहुना त्यापेक्षा जास्त काम करणाऱ्या विनाअनदुाननत शाळेमधील 

शशक्षकाांच्या नशशबी पाच हजार रुपये सदु्धा नाहीत 'कुठे गेले समान काम समान 

िेतन?'न्यायालयाच्या आदेशाची आज पायमल्ली झालेली आहे. या दोर् कुणाचा? 

अनदुान देण्याच े गाजर दाखिणाऱ्या शासनाचा की शाळा सरुू करणाऱ्या सांस्था 

चालकाचा? यात भरडला जातोय तो मात्र शशक्षक. ज्ञानाची गांगा तळागाळातील 

समाजापयांत पोहोचविण्यासाठी राज्यात 1990 च्या दशकात विनाअनदुाननत धोरणािर 

शाळा सरुू करण्याच्या परिानगी शकै्षणणक सांस्थाांना ददल्या. तर २००० सालापासनू 



'कायम विनाअनदुाननत' हजारो शाळाांना राज्यात मान्यता शमळाल्या. यामध्ये बहुतेक 

ग्रामीण भागातील खेडोपाडी तसेच िाड्या िस्तीिरील शाळा आहेत. तेव्हापासनू 

आजतागायत या शाळेमधील शशक्षक ि शशक्षकेतर कमाचाऱ्याांना शहरी भागात तुटपुांज्या 

तर ग्रामीण भागात विनािेतन काम कराि ेलागत.े िास्तविक पाहता माध्यशमक शाळा 

सदहता ि महाराष्र खाजगी शाळेतील कमाचारी सेिाशती कायदा 1977 ि ननयमािली 

1981 नसुार मान्यताप्राप्त विनाअनदुाननत, कायम विनाअनदुाननत शाळेमध्ये शशक्षक ि 

शशक्षकेतर कमाचाऱ्याांना सांबांर्धत शकै्षणणक सांस्थेने ननयमानसुार पणूा िेतन देणे 

बांधनकारक आहे. परांतु आजपयांत राज्यातील काही शकै्षणणक सांस्थाांचा अपिाद 

िगळता अन्य सांस्थाांनी शशक्षकाांना िेठबबगारी सारखे राबविले तर शशक्षकाांना पणूा िेतन 

शमळत े आहे की नाही याची जबाबदारी असणाऱ्या शशक्षण विभागान े नेहमीच या 

प्रश्नाकड े डोळेझाक केली. अनेक शशक्षकाांनी नोकरीसाठी शतेीचा तुकडा विकून, घर 

घाण ठेिनू, दार्गने विकून पसैा उभा केला. यामध्ये प्रामखु्याने इतर के्षत्रात नोकरीची 

सांधी नसल्याने शशक्षण के्षत्रात करण्यासाठी धडपडणारा ग्रामीण यिुकच आहे. 

 दक्षक्षण आकिकेतील एका विद्यापीठाच्या प्रिेशद्िारािर खालील सांदेश 

र्चांतनासाठी पोस्ट केला होता: "कोणत्याही राष्राचा नाश करण्यासाठी अणुबॉम्ब ककां िा 

लाांब पल्ल्याच्या के्षपणास्त्राच्या िापराची गरज नाही. त्यासाठी फक्त शशक्षणाचा दजाा 

खालािणे आणण विद्यार्थयाांकडून परीक्षाांमध्ये फसिणकुीला परिानगी देणे आिश्यक 

आहे."अशा डॉक्टराांच्या हातून रुग्ण मरतात. अशा अशभयान त्याच्या आतून इमारती 

कोसळतात. अशा अथातज्ञ आणण लेखापाल याांच्या हातून पसैा गमािला जातो. अशा 

धमागुरूच्या हातून मानिता मरते. अशा न्यायाधीशाच्या हातून न्याय गमािला 

जातो.... शशक्षणाच ेपतन हे राष्राच ेपतन आहे. 



 

 सांशोधनाची उद्ददष्टे : 

1. विद्यार्थयाांमध्ये सामास्जक सांशोधनाची आिड ननमााण करणे. 

2. कायम विनाअनदुाननत शाळेतील शशक्षकाांच्या आर्थाक स्स्थतीच ेअध्ययन करणे. 

3. कायम विनाअनदुाननत तत्त्िािरील शाळेची आर्थाक अध्ययन करणे. 

 

सांशोधनाची व्याप्ती व मयािदा : 

प्रस्तुत सांशोधनासाठी भद्रािती नगरपररर्द हद्दीतील विनाअनदुाननत कायम 

विनाअनदुाननत ि स्ियांसहायता अथासहाय्य शाळेमधील शशक्षकाांच्या काय समस्या 

आहेत हे जाणून घेणे ि त्याांच्या आर्थाक समस्या जाणल्यानांतर काही उपाय सचुिता 

येतील काय याबद्दल अध्ययन करण्यात आलेले आहे. 

 

नमनुा ननवड : 

प्रस्तुत सांशोधनासाठी भद्रािती नगरपररर्द हद्दीतील विनाअनदुाननत शाळेतील 

66 शशक्षकाांची उत्तरदाता म्हणून ननिड करण्यात आली ि त्याांच्याकडून प्रश्नािलीच्या 

सहाय्याने ि प्रत्यक्ष मलुाखत घेऊन आर्थाक ि सामास्जक मादहती जाणण्याचा प्रयत्न 

करण्यात आला आहे. 

 

सांशोधन पद्धती : 

प्रस्तुत सांशोधनासाठी प्राथशमक ि दयु्यम साधनसामग्रीचा आधार घेण्यात 

आला. प्राथशमक साधनाांमध्ये प्रश्नािली ननरीक्षण ि मलुाखतीचा िापर करण्यात आला. 

तर द्वितीय साधनाांमध्ये इांटरने स्जल्हा आर्थाक सिेक्षण अहिाल चा िापर करण्यात 

आला. उत्तरदात्याांना प्रश्नािलीच्या सहाय्याने मलुाखत घेऊन सिेक्षण करण्यात आले 



त्या सिेक्षणाचा आलेखाद्िारे विश्लेर्ण करून ननष्कर्ा काढण्यात आला. त्यािरून 

भद्रािती नगर पररर्द हद्दीतील शाळेतील शशक्षकाांची पररस्स्थती जाणून घेण्याचा 

प्रयत्न या अहिालाच्या माध्यमान ेकरण्यात येत आहे. 

आलेखाद्िारे भद्रािती नगरपररर्द हद्दीतील खाजगी विनाधननक शाळेतील 

शशक्षकाांच्या आर्थाक अध्ययन खालील प्रमाणे विश्लेर्ण ि विितान करण्यात आललेे 

आहे. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 1 

 

िरील आलेखात शशक्षकाांच्या ियासांबांधी अध्ययन करण्यात आले. 20 ते 29 

ियोगटातील 48.5% शशक्षक होत े तर 30 ते 39 ियोगटातील 36.4% शशक्षक होत े

यािरून असे लक्षात येत े की 20 त े 40 ियोगटातील मोठ्या सांख्येन े शशक्षक 

विनाअनदुाननत शाळेत काम करतात असा ननष्कर्ा काढता येतो. 
 

 



 
आलेख क्रम ांक : 2 

 

िरील आलेखात भद्रािती नगरपररर्द हद्दीतील विनाअदाने शाळेतील शशक्षक 

कोणत्या जात प्रिगाातील आहेत याच्या अध्ययन करण्यात आले यामध्ये असे ददसनू 

येते की ओबीसी प्रिगाातील 42.4%, एस सी प्रिगाातील 27.3%, एसटी प्रिगाातील 

7.6%, ि इतर प्रिगाातील 16.7% शशक्षक काम करीत असलेले ददसनू येतात. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 3 

 

िरील आलखेात शशक्षकाांचा ििैादहक दजाा बाबत अध्ययन करण्यात आले या 

आलेखािरून असा ननष्कर्ा ननघतो की वििादहत शशक्षक ८४.८% असनू अवििादहत 

शशक्षक 13.6% आहेत घटस्फोटीत शशक्षक 1.5% आहेत. 

 

 



 
आलेख क्रम ांक : 4 

 

िरील आलेखात शशक्षकाांच्या कुटुांबाच्या आकाराच ेअध्ययन करण्यात आले. चार 

पेक्षा जास्त सभासद सांख्या असलेले कुटुांब 37.9% आहेत. चार सभासद असलेले 

शशक्षकाच ेकुटुांब 36.4% आहेत. दोन सभासद असलेले शशक्षकाची कुटुांब 9.1% आहेत. 

तीन सभासद असलेले शशक्षकाांच े कुटुांब 16.7% आहे. यािरून असा ननष्कर्ा ननघतो 

की, शशक्षकाांच ेकुटुांब मयााददत असनू त्याांना आपल्या आर्थाक गरजा कशा भागिाव्यात 

हा प्रश्न पडतो. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 5 

 

िरील आलेखात शशक्षकाांच्या कुटुांबाचा प्रकार कसा आहे हे जाणून घेण्याचा 

प्रयत्न करण्यात आला. या आलखेािरून असे लक्षात येत ेकी 74.2% शशक्षक सांयकु्त 



कुटुांब पद्धतीत असनू 25.8% शशक्षक विभाग कुटुांब पद्धतीत राहतात यािरून असे 

लक्षात येत ेकी आर्थाक अडचणीमळेु त ेशशक्षक आपल्या कुटुांबात राहून  विद्यादानाच े

काम करीत असलेले ददसनू येतात. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 6 

 

िरील आलखेामध्ये पदिीधर 24.2% पदव्यतु्तर 39.4% बी एड, डी एड, एम एड, 

केलेले ७२.७% तर नेट/सेट/पीएचडी केलेले 30.3% शशक्षक असलेले ददसनू येतात 

यािरून लक्षात येत े की शशक्षण के्षत्रामध्ये उच्च विद्या विभवूर्त शशक्षक असनू 

विनाअनदुाणािर काम करीत आहेत त्यामळेु त्याांच्या आर्थाक अडचणी मोठ्या 

प्रमाणात आहेत. 

 



 
आलेख क्रम ांक : 7 

 

िरील आलेखामध्ये शशक्षकाांना आपल्या शशक्षणाच े महत्त्ि िाटते काय याच े

अध्ययन करण्यात आला 100% शशक्षकाने शशक्षण महत्त्िाच े आहे असे मलुाखतीत 

नोंदविले. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 8 

 

भद्रािती नगरपररर्द हद्दीतील बहुतके सिाच शाळा ि महाविद्यालयातील 

शशक्षकाांच्या मलुाखती घेण्यात आल्यात असे िरील आलेखात ददसनू येते. 



 
आलेख क्रम ांक : 9 

 

िरील आलेखािरून लक्षात येत े की पिूा प्राथशमक, प्राथशमक, माध्यशमक, उच्च 

माध्यशमक, कननष्ठ महाविद्यालय ि िररष्ठ महाविद्यालय सदु्धा विनाअनदुाननत 

शशक्षक काम करतात त्यामळेु सिा स्तरातील शशक्षकाांना अनदुानाचा प्रश्न ननमााण 

झालेला आहे. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 10 

 

िरील आलेखािरून असे लक्षात येते की शाळा महाविद्यालयातील शशक्षक या 

सांस्थेत ककां िा शाळा महाविद्यालयात काम करतात त्याची स्थापना साधारणतः 2000 

नांतर झालेले आहेत त्यामळेु अशा शाळाांमध्ये काम करणारे शशक्षक विनाअनदुाननत 

तत्त्िािर काम करीत असलेले आहेत. 



 
आलेख क्रम ांक : 11 

 

िरील आलखेािरून असे लक्षात येत ेकी भार्ा, विज्ञान, गणणत, सामास्जक शास्त्र 

ि इतर विर्यात सदु्धा शशक्षक विनाअनदुाननत तत्त्िािर करीत असलेले ददसनू येतात. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 12 

 

िरील आलेखात शशक्षकाांची मान्यता ककां िा अप्रवु्हल याची स्स्थती काय आहे. 

त्याच े अध्ययन करून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. 78.8% शशक्षक 

मान्यताप्राप्त ककां िा अप्रवु्हल टीचर होते तर 21.2% शशक्षक मान्यताप्राप्त नसलेले 

ददसनू आलेत. 

 

 
 



 
आलेख क्रम ांक : 13 

 

िरील आलेखात शशक्षकाांना मदहन्याला ककती पगार शमळतो हे जाणून घेण्याचा 

प्रयत्न करण्यात आला दहा हजारापेक्षा जास्त पगार शमळिणारे शशक्षक 36.4% होत.े 

22.7% शशक्षक आठ ते दहा हजार रुपये पगार घेणार होत ेतर 22.7% शशक्षक पाच 

हजार त ेआठ हजार पयांत पगार शमळविणारे शशक्षक होते. यािरून असे लक्षात येत े

की शशक्षकाांचा पगार अनतशय कमी असनू त्याांना आर्थाक अडचणीांना तोंड द्यािे 

लागत.े अनदुाननत शशक्षकाांचा पगार जिळ पन्नास हजाराांच्या जिळ असतो तर याांना 

मात्र तुटपुांज्या िेतनािर काम करािे लागत.े 

 

 
आलेख क्रम ांक : 14 

 



िरील आलेखात शशक्षकाांना दर मदहन्याला िेतन शमळते काय त्याच ेअध्ययन 

करण्यात आल ेया लेखािरून असे लक्षात येत ेकी 84.8% शशक्षकाांना दर मदहन्याला 

शमत्र ितेन शमळते. 7.6% शशक्षकाांना िेतन शमळत नाही तर 7.6% शशक्षकाांना िेतन 

कधी कधी शमळते त्या मळेु शशक्षकाांना पगार कमी शमळतोच परांतु काही शशक्षकाांना 

दरमहा पगार शमळत नाही असाच ननष्कर्ा काढता येतो. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 15 

 

िरील आलेखात विनाअनदुाननत शशक्षकाांना जे तुटपुांजे िेतन शमळते ते कोणत्या 

माध्यमाने शमळते याच े अध्ययन करण्यात आले. बँकेच्या माध्यमाने 87.9% 

शशक्षकाांना बँकेच्या माध्यमातून तर 12.1% शशक्षकाांना कायाालयातून रोख स्िरूपात 

िेतन शमळत े यािरून असे लक्षात येत े की बँकेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात 

शशक्षकाांना िेतन शमळते. 

 

 
 



 
आलेख क्रम ांक : 16 

 

िरील आलेखािरून असे लक्षात येते की विनाअनदुाननत शशक्षकाांना दरिर्ी िेतन 

िाढ शमळते काय? याच्या अध्ययन करण्यात आले या आलखेािरून असे लक्षात येत े

की 69.7% शशक्षकाांना ितेन िाढ शमळत े तर 30.7% शशक्षकाांना िेतनिाढ दरिर्ी 

शमळत नाही असा ननष्कर्ा काढता येतो. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 17 

 

िरील आलखेात आपणास शमळणाऱ्या िेतनात आपण समाधानी आहात काय 

याच ेअध्ययन करण्यात आले. 63.6% विनाअनदुाननत शशक्षक समाधानी आहोत असे 

ननदशानास येते तर 36.4% शशक्षक समाधानी नाही असा ननष्कर्ा काढता येतो. 



 
आलेख क्रम ांक : 18 

 

िरील आलेखात विनाअनदुाननत शशक्षकाांना िेतनाशशिाय काही सोयी सिलती 

शमळतात काय याबाबत अध्ययन करण्यात आल े 62.1% शशक्षकाांना काही सोयी 

सवुिधा शमळत होत्या तर 37.9% शशक्षकाांना काहीही सोयी सवुिधा शमळत नव्हत्या 

असा ननष्कर्ा काढता येतो. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 19 

 

िरील आलखेात कोरोना महामारीच्या काळात शशक्षकाांना ितेन शमळत होत े

काय? याबाबत अध्ययन करण्यात आले. 90.9% शशक्षकाांना कोरोना काळात िेतन 

शमळत होत ेतर 9.1% शशक्षकाांना कोरोना काळात ितेन शमळत नव्हते असा ननष्कर्ा 

काढता येतो. 

 



 
आलेख क्रम ांक : 20 

 

िरील आलेखात कोरोना महामारीच्या काळात शशक्षकाांना शमळणारे िेतन पिूी 

इतकेच शमळत होते काय याबाबत अध्ययन करण्यात आले 63.6% विनाअनदुाननत 

शशक्षकाांना पिूी इतकेच िेतन शमळत होत ेतर 36.4% विनाअनदुाननत शशक्षकाांना कमी 

िेतन शमळत होत ेककां िा िेतन शमळत नव्हते असा ननष्कर्ा ननघतो. 

 
आलेख क्रम ांक : 21 

 

कुटुांबाच ेएकूण िावर्ाक उत्पन्न ककती शमळत ेयाबाबत अध्ययन करण्यात आले. 

िरील आलखेािरून असे ननदशानास येत ेकी दहा हजार त ेिीस हजार उत्पन्न असलेले 

शशक्षक 15.2% होते. िीस हजार ते चाळीस हजार रुपये िावर्ाक उत्पन्न असलेले 

6.1% शशक्षक होते. चाळीस हजार ते साठ हजार उत्पन्न असलेले 10.6% शशक्षक होते. 

साठ हजार त ेअशी हजार िावर्ाक उत्पन्न असलेले 12.1% शशक्षक होते.अशी  हजार त े



एक लाख िावर्ाक उत्पन्न असलेले 34.8% शशक्षक होते तर एक लाख रुपये पेक्षा 

जास्त उत्पन्न असलेले 21.2% शशक्षक होते यािरून असा ननष्कर्ा ननघतो की बहुतके 

विनाअनदुाननत शशक्षकाांच ेिावर्ाक उत्पन्न एक लाख रुपये पेक्षा कमी असलेले ददसनू 

येते त्यामळेु त्याांना आर्थाक सांकटाला सामना करािा लागतो असा ननष्कर्ा काढता 

येईल. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 22 

 

िरील आलेखात विनाअनदुाननत शशक्षकाांचा कुटुांबाचा िावर्ाक खचा ककती होतो 

याच्या अध्ययन करण्यात आले. दहा हजार ते िीस हजार िावर्ाक खचा असलेले 

15.2% शशक्षक होते. िीस हजार त ेचाळीस हजार िावर्ाक खचा असलेले 18.2% शशक्षक 

होत.े चाळीस ते साठ हजार िावर्ाक खचा असलेले 28.8% शशक्षक होत.े साठ ते ऐांशी 

हजार िावर्ाक खचा असलेले 18.2% शशक्षक होते. ऐांशी त ेएक लाख रुपये िावर्ाक खचा 

असलेले 15.2% शशक्षक होते तर एक लक्ष रुपयापेक्षा जास्त िावर्ाक खचा असलेले 

4.5% शशक्षक होते. यािरून असा ननष्कर्ा ननघतो की, बहुतेक शशक्षकाांचा िावर्ाक खचा 

त्याांच्या उत्पन्नातून मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामळेु त्याची बचत क्षमता अनतशय 

अल्प आहे असे ननदशानास येत.े त्याचबरोबर त्याांचा कुटुांबािर होणारा िावर्ाक खचा 



फार कमी असल्यामळेु त्याांच्या राहणीमानाचा दजाा ही खालािलेला आहे असा ननष्कर्ा 

काढता येतो. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 23 

 

िरील आलेखात विनाअनदुाननत शशक्षकाांच्या कुटुांबाची िावर्ाक एकूण बचत ककती 

होती याच े अध्ययन करण्यात आले. दहा त े पांधरा हजार िावर्ाक बचत असलेले 

शशक्षक 60.6% होते. पांधरा त ेिीस हजार िावर्ाक बचत असलेले 13.6% शशक्षक होते. 

िीस त ेतीस हजार िावर्ाक बचत असलेले शशक्षक नव्हते. तीस ते चाळीस हजार बचत 

असलेले 10.6% शशक्षक होते. चाळीस हजार पेक्षा जास्त िावर्ाक बचत असलेले 

15.2% शशक्षक होते. यािरून असा ननष्कर्ा ननघतो की विनाअनदुाननत शशक्षकाांच े

उत्पन्न ि खचा कमी असनूही बचतही फार कमी असलेली ददसनू येत.े 

 



 
आलेख क्रम ांक : 24 

 

िरील आलेखात विनाअनदुाननत शाळा महाविद्यालयाच्या बाबतीत सरकारी 

धोरण उर्चत िाटत ेकाय याबाबत शशक्षकाांकडून मत जाणून घेण्यात आले. 66.7% 

शशक्षक याांना असे िाटत े की विनाअनदुाननत शाळा महाविद्यालयाच्या बाबतीत 

सरकारी धोरण उर्चत िाटत.े 16.7% शशक्षकाांना हे धोरण चकुीच ेिाटत ेतर 16.7% 

शशक्षक तटस्थ असलेले ददसनू येतात यािरून असे लक्षात येते की सरकारी धोरण 

उर्चत आहे परांतु काही काळानांतर अनदुान द्यािे असेही िाटत.े 

 

 
आलेख क्रम ांक : 25 

 

िरील आलेखात विनाअनदुाननत शशक्षक शशक्षकी पेशा करीत असताना अथााजाण 

करण्याकररता दसुरे काया करतात काय याच्या अध्ययन करण्यात आले. या 



अध्ययनािरून असे लक्षात येते की 57.6% शशक्षक शशक्षकी पेशा व्यनतररक्त दसुरे 

काम करीत होते तर 42.4% शशक्षक कोणत्याही काया करीत नव्हते यािरून असे 

लक्षात येते की विनाअनदुाननत शाळा ि महाविद्यालयातील शशक्षक विद्यादानाच्या 

कायााबरोबरच इतर कायाही उपजीविकेसाठी करीत असलेले ददसनू येतात. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 26 

 

िरील आलेखात विनाअनदुाननत शाळेतील शशक्षक जे इतरत्र काम करतात 

याच्या अध्ययन करण्यात आले. 34.5% शशक्षक खाजगी शशकिणीच ेकाया करतात. 

9.1% शशक्षक पाटा टाइम जॉब करतात. 43.6% शशक्षक या कायााव्यनतररक्त इतर काया 

करतात. 5.5% शशक्षक शतेीसांबांधी काया करतात तर 7.3% शशक्षक इतर व्यिसाय 

करतात यािरून असे लक्षात येते की जे शशक्षक विद्यादानाच्या कायााबरोबरच इतरही 

विविध व्यिसायात काम करत असलेले ददसनू येतात. 

 

 

 

 

 

 

 



ननष्कषि 
भद्रािती नगरपररर्द येथील विनाअनदुाननत शाळा ि महाविद्यालयातील 

शशक्षकाांच्या आर्थाक स्स्थतीच े अध्ययन करण्यात आले. या अध्ययनातून खालील 

ननष्कर्ा काढण्यात आलेला आहे. 

1. कायम विनाअनदुाननत शशक्षक साधारणता तीस त े पन्नास ियोगटातील मोठ्या 

प्रमाणात आहेत. 

2. सिाच जाती धमाातील शशक्षक कायम विनाअनदुाननत शाळा ि महाविद्यालयात 

कायारत असलेले ददसनू येतात. 

3. कायम विनाअनदुाननत शाळा ि महाविद्यालयातील शशक्षकाांना िेतन फार अल्प 

शमळत असल्यामळेु बहुतेक शशक्षक सांयकु्त कुटुांबात राहतात. 

4. कायम विनाअनदुाननत शाळेतील शशक्षक उच्च विद्या विभवूर्त असलेले आहेत. 

5. शशक्षकाांना शशक्षणाच ेमहत्त्ि कळत असल्यामळेु विनाअनदुाननत शाळा असल्या तरी 

शशक्षक त्या कायाात कायारत आहेत. 

6. सिाच स्तरातील शाळा ि महाविद्यालयात कायम विनाअनदुाननत शशक्षक आहेत. 

साधारणतः 2000 सालानांतर कायम विनाअनदुाननत शाळा ि महाविद्यालयातील 

शशक्षकाांचा िेतनाचा प्रश्न असलेला ददसनू येतो. 

7. कायम विनाअनदुाननत शाळा महाविद्यालयातील शशक्षक सिाच विर्याच ेआहेत. 

8. मोठ्या प्रमाणािरील शशक्षकाांना शासनाची मान्यता शमळालेली आहे तर काही 

शशक्षक अजूनही शासनाची मान्यता न शमळालेले आहेत. 

9. कायम विनाअनदुाननत शशक्षकाांना मदहन्याला शमळणारे िेतन तुटपुांजे आहे. 

जे तुटपुांजे िेतन शमळत े त े िेतन दर मदहन्याला शमळते नाही. शशक्षकाांना जे िेतन 

शमळत ेते बँकेच्या माध्यमातून शमळते. 



10. शशक्षकाांना दरिर्ी िेतन िाढ शमळते तर काही शशक्षकाांना िेतन िाढ शमळत नाही. 

11. काही शशक्षक या पेशात समाधानी असले तरी आर्थाक दृष््या त्याांचा हा पेशा 

समाधानकारक त्याांना िाटत नाही. 

12. कायम विनाअनदुाननत शाळा ि महाविद्यालयातील शशक्षकाांना िेतना व्यनतररक्त 

इतर सोयी ि सवुिधा शशक्षकाांना शमळतात तर काही शशक्षकाांना िेतना व्यनतररक्त 

कोणत्याही सोयी ि सवुिधा शमळत नाहीत. 

13. कोरोना काळात काही शशक्षकाांना ितेन शमळत होते तर काही शशक्षकाांना ितेन 

शमळत नव्हते. 

14. कोरोना काळात काही शशक्षकाांना पणूा िेतन शमळत होते तर काही शशक्षकाांना 

त्यापेक्षा कमी ितेन शमळत होते. 

15. कायम विनाअनदुाननत शाळा ि महाविद्यालयातील शशक्षकाांच े िावर्ाक उत्पन्न 

अनतशय कमी असलेले ददसनू येत े त्यामळेु त े शशक्षक आपल्या कुटुांबाचा उदरननिााह 

कसा करािा याबाबत बोलनू दाखित होत.े 

16. कायम विनाअनदुाननत शाळा ि महाविद्यालयातील शशक्षकाांच े कुटुांबाच े िावर्ाक 

उत्पन्न कमी असल्यामळेु त्याांचा खचाही कमी असलेला ददसनू येतो त्यामळेु त्याांचा 

राहणीमानाचा दजाा कमी असलेले जाणिले. 

17. शशक्षकाांच े िावर्ाक उत्पन्न ि खचा हे फारच कमी असल्यामळेु बचतही कमी 

असलेली ददसनू येते. 

18. कायम विनाअनदुाननत शाळेतील शशक्षकाांना हे सरकारी धोरण योग्य िाटत ेकाय 

याची चौकशी केली असता हे धोरण योग्य िाटत असले तरी अनदुान काही कालािधी 

नांतर द्यायला पादहजे असे त्याांना िाटत.े 



कायम विनाअनदुाननत शाळेतील शशक्षक विद्यादानाच्या कायााबरोबरच शाळे 

व्यनतररक्त इतरही कामे करतात जसे शतेी, व्यिसाय, शशकिणी घेणे तसेच पाटा टाइम 

जॉब सदु्धा करतात. 

Google Form Link 

https://forms.gle/TfaR8T853UQgWjJc6  
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