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MA EDUCATION
SEMESTER III
ELECTIVE COURSE (EC- 7)
ECONOMICS OF EDUCATION
Theory: 60 Internals: 40

Total Marks 100
Total Credits= 6

Course Objectives
•

To develop an understanding of Conceptual Issues in Economics of
Education

•

To develop an understanding of Cost-Benefit Analysis, Pricing and
Financing of Education

•

To develop an understanding of Allocation of funds to Education in
the 5-year Plans

•

To develop an understanding of the Human Resource Development

•

To develop an understanding of Education, Economic Development
and Growth

•

To develop an understanding ofProductivity, Wastage Equity and
Income Distribution in Education

Module 1: Conceptual Background and Cost of Education
(Credits 2)
Unit 1: Conceptual Issues in Economics of Education
a) Meaning, definition, scope and importance of Economics of
Education. The relationship between education and the economic
system. The role of the economic system in (i) financing of
education, and (ii) absorbing the educated manpower.
b) Education as an industry, Education as consumption and Education as
individual, social and national investment, Spill-over and intergenerational effects of education.
c) Concept of Cost of Education. Types of Educational costs: Direct
cost, Indirect cost, Private cost, Social cost and Opportunity cost.
Unit cost of Education, External and Internal Efficiency of Education
Unit 2: Cost-Benefit Analysis, Pricing and Financing of Education
a) Meaning of cost-benefit analysis. Its purpose and problems, Profiles
of age-education earnings. Calculation private marginal and benefit
cost ratio, Interpretations and evaluation of rates of return on
investment in education, Cost Effectiveness Analysis in Education.
Difference between Cost-benefit and Cost –Effectiveness Analysis,
Concept of Cost Consciousness in Education.
I

b) Pricing of Education: Micro and Macro aspects of pricing of
education, Practical solution to the pricing of education especially at
the tertiary level, Problem of capitation fees.
c) Financing of Education a. Sources of finance for education: private,
public, fees, donations, b. Endowments and grants. Grant-in- aid
principles and practices with special reference to higher education. c.
Government’s role in financing education at different levels with
special reference to higher education.
Unit 3: Allocation of funds to Education in the 5-year Plans
a) The concepts of five year planning. Actual and estimated allocation
of funds at different levels of education in the Five-year plans (I-IX
Plans), Priority for education in the various five year plans, Priorities
within education in the various five year plans.
b) Educational expenditure and national economy, Expenditure of
education, public education at different levels (central state level) in
India, Types of plans – Central, State and Institutional
Module 2: Economic Development, Growth, and Education
(Credits 2)
Unit 4:Human Resource Development
a) The concept of human resource development. Meaning, definition.
Significance and Development of human resources through
education. Need for manpower planning and Estimation of manpower
requirements.
b) Human capital and its relation to other form of resources and need for
retraining. d. The problems of educated unemployment,
underemployment and disguised unemployment
c) Meaning and purpose of Economics of Teacher provision, Estimating
the demand for and supply of teachers and the problems associated
with the estimation, Policy implications of economics of teacher
provision.
Unit 5:Education, Economic Development and Growth
a) The concepts of economic development and economic growth. The
interrelationship between education and economic development.
Education as a prerequisite as an accelerator and a major determinant
of economic development.
b) Suggestions for improvement in the educational system for enhancing
and sustaining economic development. Resource constraints and
Resource
c) Measuring the Contribution of Education to Economic Growth : a.
Approaches other than Cost Benefit Analysis b. Correlation
Approach c. Residual approach d. Manpower Forecasting Approach
e. Wage-differential Approach
II

Unit 6:Productivity, Wastage Equity and Income Distribution in
Education
a) Productivity of the educational system and Learning for productivity
objectives. Internal and external efficiency of the Educational system.
c. Dual approach, Process approach, Product approach.
b) Meaning, definition and significance of wastage in education e.
Estimation of the drop-out rates at different levels of education f.
Types of wastage: Money. Time Material resources, human capital
and ideological.
c) Education, Equity and Income Distribution: a. Educational equity
measures (a) the equal opportunity criterion (b) the cost – benefit
criterion, and (c) the ability to pay criterion. b. Education as a
determinant of income variance, and the relevant contribution of
different levels of education. c. Tools to assess the equity and income
distribution d. The Gini coefficient, the Lorenz curve.
Module 3: Internal Assignment:

(Credit 2)

Sr. No. Particulars

Marks

1.

Assignments (2*10)

30

2.

Case study/Projects/Posters and exhibits /Seminar/ 10
Workshop/ Cooperative Learning /Blended
Learning/Construction/NaiTalimExperiential
Learning /Open Book Assignment/ Class test

References :
1. Balsara, M. (1996) New Education policy and Development
Challenge, New Delhi. Kanishka Publishers.
2. Blaug. M (1972) an Introduction to the Economics of Education
London: Penguin
3. Cohn, E. and Gesker (1990) T. G. The Economics of Education
Oxford: Pergamon Press
4. Creedy J. The Economics of Higher Education: analysis of Taxes
Versos Fees Able shot: Edward Elgar publishing limited
5. Enaohwo J. O (1990) economics of Education and the planning
Challenge. New Delhi. Anmol Publications.
6.

Garg V. P. (1985) The Cost Analysis in higher Education New
Delhio, Metropolitan Book Co. Pvt Ltd.

7. Hallak J. (1990) Investing in the Future UNESCO: Pergamon press
8. Heggade, O. D. (1992) Economics of Education Bombay: Himalaya
Publishing House
III

9. Knight, J. B. and Sanot R. II (1990) duction. Productivity and
Inequality. The World Bank
10.Laxmidevi (ed) (1996) Encyclopaedia of Education Development and
Planning Economics of Education Vol. V New Delhi. Anmol
Publications Pvt. Ltd.
11. Levin M. R. & Shank A (eds.) (1970) Educational Investment in an
Urban Society: Costs, Benefits and Public Policy, New York
Teachers College press
12. Majumdar, T. (1983) Investment in Education and social Choice,
Cambridge, Cambridge University Press.
13. Mingat A. & Tan Hee-peng (1988) Analytical tools for sectoral work
in Education Baltipore: the joins Hopkins University press.
14. Muray T. R. (1990) The Encyclopadedia of Human Development
and Education Oxford. Pergamon 15.Muzammil, M. (1989)
Financing of Education. New Delhi House.
16. Natarajan S. (1990) Introduction to Economics of Education New
Delhi. Sterling
17. Panchamukhi P. R. (ed) (19890 Economics of Educational Finace
Bombay, Himalaya publishing House
18. pascharopoulos. G. (ed) 1987 Economics of education Researh and
Studies Oxford, Pergamon Press.
19. Psacharopoulos G. and Woodhall (1986). Education of Development
Washington The World Bank.
20.Shriprakash, Cost of Education (1996) New Delhi: Anamika
Publishers and distributors.
21. Shriprakash and Chowdhurty S. Expenditure on Education, Theory,
Models and Growth, New Delhi: NIEPA
22. Singh R. P. (ed) (1993) Private Initiative and Public Policy in
Education New Delhi: Federation of Managements of Educational
institutions.
23. Tilak J. B. G. (1989) Education and its Relation to Economic Grow
Poverty and income distribution: past Evioen and Further Analysis
washington D. C. The World Bank.
24. Tilak J. B. G. (1994) Education for Development in Asia New Delhi
Sage publications.
25. Tilak J. B. G. (1992) Educational Planning at Grassroots New Delhi:
Ashish publishing House.
26. Tilak , J. B. G. (1987). The Economics of Inequality in Education
New Delhi: Sage publications.


IV

१
िश णा या अथशा ातील संक पना मक मु े
घटक रचना
१.० उि ् ये
१.१ अथ, या या, िश णा या अथशा ाची या ी आिण मह व
१.२ िश ण आिण आिथक प ती/ णालीचा सहसंबंध. अथ णालीची भूिमका१) िश णाला अथपरु वठा, २) मनु यबळाचे शोषण
१.३ िश ण एक उ ोग
१.४ िश ण एक उपभोग आिण िश ण ही एक वैयि क सामािजक आिण रा ीय
गतंु वणक
ू
१.५ भरमसाठ वाढ आिण िश णाचा आंतर िपढीवरील प रणाम

१.० उि ् ये
या करणा या शेवटी, तु ही,
 िश णा या अथशा ाची या या
 सामा य अथशा व िश णाचे अथशा यातील फरक
 िश णा या अथशा ातील मल
ु भूत सम या ओळखू शकाल.
 िश ण प तीतील मल
ु भूत सम या सोडिव यासाठी िश णाचे अथशा
शकते ते प कराल.

काय क

१.१ अथ, या या, िश णा या अथशा ाची या ी आिण मह व
अथशा हे सामािजक शा आहे क याम ये दिु मळ ोतांची िवभागणी समाज िनवड
करते, क यामळ
ु े स ा या वतमान व भिव याम ये माल आिण सेवांचा पयायी वापर कशा
कारे के ला जाऊ शकतो.
अथशा हे एक सामािजक शा आहे जे वत: या िनवडीचे आिण पयाय शोध या या
संबंिधत आहे. माल आिण सेवा कशा कारे िनमाण करावयाची आिण कोणासाठी यासंबंधी
समाज िनणय घे यासंबंधीचा अ यास के ला जातो. रॉिब सने के ले या या यानस
ु ार
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िश णाचे अथशा

“अथशा हे एक सामािजक शा आहे यात दिु मळ बाब चा आिण यास पयायी वापराचा
व संप या या संबंधीचा मानवी वतनाचा अ यास के ला जातो.”
िश णा या अथशा ाचा अथ व व प :
िश णा या अथशा हे एक े आहे याम ये सामा य अथशा ापे ा वेगळे असून
याम ये चौकशी या े ासंबंधीचा अ यास के ला जात नाही. िश णाचे अथशा हे
आिथक त वे, संक पना व िश ण ि येतील िनयम/ कायदे याचे उपयोजन आहे. मानवी
वतन, (मानवी िनणयासंबंधी) कृती, िति या आिण शालेय बाबतीत मानवी वतन आिथक
िवकासाम ये कशा कारे पढु े वाटचाल करते. यासंबंधी मानवी वतनाचा अ यास के ला
जातो. िश णाचे अथशा हे सामा य अथशा ाची एक शाखा आहे याम ये, उपल ध
दिु मळ ोताचा िनवडीनस
ु ार, वापर क न, चांग या कारे शै िणक िन पती कशी होऊ
शके ल यासंबंधी शै िणक यव थापक कशा कारे वापर करेल या संबंधीचा अ यास के ला
जातो. कामगार अथशा , सावजिनक अथशा , क याणकारी अथशा , वाढ व िवकास
िस ांत अथशा यातील ाथिमक संक पनाचा वापर िश णा या अथशा ाम ये के ला
जातो. जगिव यात पिह या दजा या अथशा जसे ॲडम ि मथ, अ े ड माशल, जॉन
टुअट िमल यांनी िश णातील सावजिनक गतंु वणक
ू त िश ण आिण िवकास याचा मोठ् या
माणावर परु कार के ला. १९५० म ये अथशा ांनी िश ण आिण आिथक वाढ यातील
सहसंबंध, िश ण आिण उ प नाचे िवभाजन आिण िश णाला अथपरु वठा यामु ांवर जा त
ल कि त के ले.
अथशा ांनी िश णातील उ पादन, जेथे इमारती आिण तं ान आिण िश क कामगार हे
आव यक दिु मळ ोत आहे. ोताचे दिु मळता हणजे धोरणिनि त करणायानी खालील
गो ी ठरिव या पािहजेत.
१) िश णा या येक तरावर िकती खच करणे (काय उ पादन करायचे)
२) समाजा या फाय ासाठी जा तीत जा त शै िणक सेवा कशा कारे परु वाय या
(कशा कारे िश ण उ पादन करायचे) आिण
३) िश णा या येक तरावर कोणाला िश ण ावे (िश ण कोणाला पूरवायचे)
िश ण ि येम ये तीन िनणय घेणारे आहेत. ते हणजे १) समाज, २) सं था/ परु वठा
करणारे, ३) य िकं वा (िश ण सेवा खरेदी करणारे) िनणय घेणायाना दोन मह वा या
सम या हणजे िनवड आिण दिु मळता होय.
िश णा या अथशा ाम ये मल
ु भूत सम या हणजे िश णातील अिनबध गरजा
परु िव यसाठी मानवी व भौितक संसाधना मयािदत बाब चा समाज, सं था आिण य
यांना कशा कारे वापर करता येईल. या मल
ु भूत सम यांवर उपायासाठी काही आिथक
संक पनांचा उपयोग के ला जावा.
िश णातील खाजगी आिण सामािजक परतावा, मानवी भांडवल आिण िश णा या उपप ी/
िस ांत, िश णातील अनािथक फायदा, िश ण आिण आिथक िवकास, अथशा ाला
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िश णाचे योगदान, शै िणक खचाचे मापन, मनु यबळाचे िनयोजन, शै िणक िनयोजन
आिण मानव संसाधन िवकास, शै िणक िकं मत, िकं मतीचे िव ेषण, शै िणक उ पादन,
शै िणक प रणामकारकता आिण काय मता, िकं मत मता आिण िकमतीची
प रणामकारकता, िकं मत-फायदा िव ेषण आिण िश क परु वठा, शै िणक आिण
िनप पातीपणा यासवाचा िश णा या अथशा ात समावेश होतो.

िश णा या अथशा ातील
संक पना मक मु े

तुमची गती तपासा१) िश णा या अथशा ाची या या
२) सामा य अथशा व िश णाचे अथशा यातील फरक.

१.२ िश ण आिण आिथक णाली/ प ती यामधील सहसंबधं
अथ णालीची भूिमका १) िश णाला अथपुरवठा २) मनु यबळाचे शोषण
अथ णाली :
अथ णाली ही उ पादनाची रचना, आिथक क या मालाचे िवभाजन/ वाटणी, आिथक
तयार मालाची वाटणी, अथशा ातील माल/व तू व सेवा यांचा वापर/ उपभोग याचा
समावेश होतो. ते एक सं था आिण या या सामािजक संबंधाचा संच होय. पयायाने, तो
एक त वाचा संच आहे याम ये अथशा ातील सम या मांड या जातात जसे, उ पािदत
ोतांची मयािदत िवभागणीची दिु मळता, अथ णाली ही एक उ पािदत ोतांचा मानव
आिण सं थां या सहसंबंधाचा समावेश आहे जसे संप ीचे ढीपरंपरेनस
ु ार वाटप.
समकालीन अथ णालीची उदाहरणाम ये भांडवलशाही णाली, सा यवादी णाली व
समाजवादी णाली आिण िम अथ यव था.
१) भांडवलशाही अथ णाली :
मु बाजार हा आिथक म य थी आिण शासनािशवाय कं ाट आिण मालक यांना
जबरद तीने अमलात आण याचा बाजार होय. हा पूणत: िनयंि त बाजारा या िव आहे.
यात शासन उ पादन िकती असावे, माल आिण सेवा िकती वापर या, िकं मती आिण
याची वाटणी हे िनयंि त करते. हा एक अथशा ांनी वापरलेली सं ा हणजे ‘मु
बाजार’ होय. ‘मु बाजार’ अथ णाली हणजे जेथे सव बाजार हे मु असतात. ात
मालम े या अिधकाचे संर ण, पण बळजबरी नाही. शासक य आिथक मदतीची बळजबरी
नाही, शासनाची म े दारी नाही आिण शासनाची लादलेली म े दारी नाही. भांडवलदारशाही
ही एक माग आहे यात उ पादनावर खाजगी िनयं ण, यात शेती, कारखाने व ान यां या
आिथक सहसंबंधावर अवलंबून आहे. “खाजगी िनयं ण” या िठकाणी या अथाने वापरला
आहे क जे यापारा या तरावर िनयंि त के ले जाते. भांडवलदारी िनयं ण मालक साठी
वापरले जाते. पण, नोकरशाही या रचनेनस
ु ार जे मोठे महामंडळे / सं था, मोठ् या
यव थापनाकडून चालिव या जातात या यांकडे िनयं ण असते. बाजारातील यापार
आिण आिथक पधा यासंबंधी भांडवलशाही प तीत समािव असते. भांडवलदारी प ती
ही महामंडळ यांना तग ध न ठेव यासाठी ांना भरभराट/ उ नती कर यासाठी फार थोडी
िनवड असते. भांडवलदारशाही; कमचारी, संशोधन, अ यापन आिण शै िणक ान यावर
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प रणाम करते. िश ण आिण शै िणक काय जे ा यि क सम या आिण रा ीय िहत
यां याशी संबंधीत बाबीचे उ चिश ण परु कार करते यास भांडवलशाही अथ यव थेत
िश ण हे बाजार दबाबानस
ु ार मालक चे असते.
२) सा यवादी अथ णाली :
िनयोिजत अथ णाली ही एक अशी अथ यव था आहे यात रा य िकं वा कामगार प रषद
अथ यव थेचे यव थापन करते. ही एक अशी अथ यव था/ णाली आहे क याम ये
उ पादन आिण माल व सेवा यांचा वापर/ उपभोग यासंबंधीचे सव िनणय क सरकार घेते.
ा अथ यव थेचे िवशाल/ मोठ् या माणावर िनयोिजत अथ णाली होय. मु य वे
िनयोिजत अथ णाली िकं वा िनयोिजत/ अिधकार अथ णाली. या अथ यव थेम ये कि य
अथिनयोजन हे रा य िकं वा शासन क न सव अथिवषयक मोठ् या े ावर िनयं ण ठेवून
ोताचे वापर आिण प यामालाचे िवतरण यावर िनणय घेते. िनयोजक रा ीय व
सामािजक उि े ल ात घेऊन कशाचे उ पादन करायचे व यानस
ु ार यापा यांना/ फम
यांना तेच उ पादन करावयास सांगतात. िनयोिजत अथ यव था ही पूणत: अिनयोिजत
अथ यव थे या िव
आहे. जसे बाजार अथ यव थाम ये मोठ् या अथिवषयक
िनयोजनापे ा, खाजगी मालक आपला यि गत फायदा ल ात घेऊन उ पादनासंबंधी
घटक जे हणजे उ पादन, िवतरण, िकं मती आिण गतंु वणूक िनणय ा संबंधी िनणय घेतात.
सा यवाद हा समाजवादापे ा वेगळा आहे. तो हणजे न या सामािजक आिथक रचनेनस
ु ार
िवकासा या प वते या पायावर आधा रत आहे. आिण ते हणजे उ पािदत दबाव/ जोर
आिण उ पािदत संबंध हे एक समाजवादी समाज हा िवकिसत होय. “हा एक समाजवादाचा
उ चतम तर होय.” जे हा नवीन रचना ही पूणत: प रप वता, समाजवाद हा पूणत:
सा यवादाकडे थलांतर होतो. तो सामा य मालक जी उ पादन आिण िनयोिजत
अथ यव थेवर जोर देते.
३) समाजवादी अथ यव था :
समाजवादी अथ यव था ही लोकां या क याणा या त वावर आधा रत आहे. समाजवादी
अथ यव था हा आिथक उप मा या त वावर आधा रत आहे. जेणे क न लोक हे
नपÌया या उ पादनाऐवजी मालाचा यो य उपयोग क शकतील. पु कळ अथवे यांनी
सरु वातीला या अथ यव थेला नाकारले कारण ही फायदेशीर आहे. पण या देशाम ये
समाजवादी अथ यव था होती यांनी कोण याही अथ यव थेपे ा समाजवादाचे मह व व
यश दाखवून िदले हे एक िम अथ यव थे या संदभात उ ांती होय.
४) िम अथ यव था :
िम अथ यव था ही एक अशी अथ यव था आहे क , याम ये शासन व खाजगी या
दोघांचे िनयं ण असते िकं वा समाजवाद व भांडवलशाही यांचे िम ण होय. िम
अथ यव थेची कोणतीही एक अशी या या नाही. पण यासंबंधी घटकांम ये खाजगी
आिथक वातं य, (खाजगी कं पनी) क ीय आिथक िनयोजन आिण शासनाचे िनयमानस
ु ार
एकमेकांत िमसळलेले असतात.
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 अथ यव था आिण िश ण यामधील सहसंबध : अथ यव था आिण िश ण यांचा
अगदी िनकटचा सहसंबंध आहे. समाजवादी अथ यव थेम ये िश णाचा हेतू,
अ यास म आिण अ यापन प ती या िनि त के या जातात क या मु य वे:
लोकशाही आदश, धमा|नरपे ता, आधिु नक करण समाजसधु ारणा आिण रा ीय
िवकास याबाबी समाजा या क याण कर यासंबंधी ल ात घेत या जातात. िश णाचे
िनयं ण हे क सरकार िकं वा रा यसरकार करते. दस
ु रीकडे, भांडवलशाही
समाजाम ये, हे िनणय हे रा यशासन घेते तर भांडवशाही अथ यव थेम ये हे घटक
बाजार दबाब/जोर हे ठरिवत असते. उदा. मागणी तसा परु वठा.

िश णा या अथशा ातील
संक पना मक मु े

 अथ यव थेम ये भूिमका १) िश णाला अथपरु वठा २) मनु यबळाचे शोषण
रा याचा अथपरु वठा, िनयिमतता आिण ाथिमकता व मा यिमक िश ण हे अशा कारे
ितिबंिबत होते क , समाजा या यि गत क याणासाठी िश ण हे आव यक आहे.
िश णाची अथशा ीय संघटना ही उ प नातील असमानता, सामािजक गमनशीलता आिण
िविवधता अशा िवषयातील मु े दूर/ सोडिव यसाठी राजक य तसेच बाजारा या रचनेवर
अवलंबून असते.
आज काही भांडवलदार वत: या िकं वा य िनयं णा ारे उ चिश णा या सं था
िनयंि त करतात. अनेम महामंडळे उ च िश णासाठी फं ड/अनदु ान परु िवते याखेरीज
भांडवलशाही ही अ य र या उ चिश णावर प रणाम करीत असते. उ च िश णावर
एक अ यंत मह वाचा प रणाम हा खु िव ामान भांडवलशाही यव था होय. कारण
भांडवलदारी ही एक समाज, लोक आिण समाज रचनांची एक मोठी स ेची यव था आहे.
दस
ु रीकडे सा यवादी समाजात िश णाला अथपरु वठा हा रा याकडून के ला जातो. िम
अथ यव थेम ये िश णाला अथपरु वठा हा य व रा यशासन या दोघां ारे के ला जातो.
तसेच भांडवलशाही समाजाम ये, यि या मता व कौश यावर आधा रत मागणी व
परु वठानस
ु ार मनु यबळाचे शोषण के ले जाते. उदा. बाजारातील दबाब/जोर तर दस
ु रीकडे
सा यवादी समाजाम ये, य ला कोण या कारचे िश ण परु वायचे यानस
ु ार कोण या
कारचे मनु यबळ आव यक आहे. याब ल रा य ठरिवते. िम अथ यव थेम ये, य
हा बाजार दबाबा/जोरनस
ु ार रोजगार िमळणास अवलंबून असतो.

१.३ िश ण – एक उ ोग
िश ण एक उ ोग :
िश ण अंदाजाने सिु शि त यि िनमाण करते जे उ पादन मतेम ये वाढ अपेि त असते.
ही ि या अनु पािदत य ही उ पािदतम ये पांतर करीत असते. दस
ु या श दात
सांगायचे झाले तर, शै िणक उ पादन काय हे समजणे आव यक आहे. िश ण हा एक
उ ोग िवचारात घेता परी ांचे िनकाल हे शै िणक गणु व ाचे मू यमापन करताना या
संबंधीचे असणारे िनकषाचे मु े हे याम ये समािव असतात. शै िणक यशाम ये पयायी
नैसिगक सचु क हा कामगार बाजाराम ये सं िमत होत असतो. य हा िश ण हे
कामातून, पढु ील िश ण, उ चिश ण, उमेदवारी काळा या योजना या अशा वेगवेगÈया
मागातून घेऊ शकतो. वरील मागातून य हा या या आवडीनस
ु ार, या या िविवध
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वैिश ् यानस
ु ार पढु े जाऊ शकतो आिण मागील काही वषाम ये जे सं मण पाहता यश हे
अथशा ांनी िवचारात घेतले आहे. िविवध कारणा या ारे कामगार बाजार हे इतर
यवसायापे ा िश काचे प असे आहे. थमत: िश क िश ण ही एक लांबलचक
ि या आहे आिण बाजाराम ये समायोजन हो यास वेळ लागतो. दस
ु रे िविवध कारणा तव
ि यांना समान ह का ारे िश क पेशाम ये अ कट/ गु अशी मागणी आहे. ितसरे
बाजाराम ये शासन नेहमीच मागणी व परु वठा याम ये मह वाची भूिमका बजावते. हे सव
ल णे िश क िश क इतर कामगार बाजारपेठम ये भरिवपणे िदसून येत नाही आिण
यासाठी काळजीपूवक िव ेषण कर याची गरज आहे. हणून िश ण हा एक उ ोग
समजला जातो. जो आिथक उ पािदत य िनमाण/ उ पािदत करतो. आज या काळात,
मानवी व अमानवी ोत हे मानवी उ पािदत काय हे आव यक आहे. यात बाजार दबाब/
जोर हे िश णातील मागणी व परु वठा याम ये मह वाची भूिमका बजावते.

१.४ िश ण एक उपभोग – आिण िश ण ही एक यि गत, सामािजक
आिण रा ीय गतुं वणूक
िश ण ही एक गुंतवणूक :
बेकर (१९६४) ने मानवी भांडवलाची रचना िवकिसत के ली यात याने िश णाचा
पारंपा रक आिथक मत दशिवले/ मांडले. या रचनेम ये, िश ण ही मु य गतंु वणूक आहे.
जेथे यि स याची कामगार बाजारातील िमळवणूक चा याग करतो आिण भिव यातील
उ च वेतनाचा परतावा िमळे ल या आशेने संकट ओढावून घेतो. बेकर (१९६४) आिण बेन
पोराथ (१९७६) यांनी ( मन १९८६) म ये एक मानवी भांडवल ितमान ायोिगक काय
के ले यास मोठ् या माणावर उ ेजन िदले गेले. उ च तरावरील ान व कौश य हे
भिव यात यश िमळिव यासाठी, िश णाम ये खच के लेले हे एक कारची सामदु ाियक
गतंु वणूक आहे हे यि ने व रा ाने ओळखले आहे. तरीसु ा िश णातील गतंु वणूक ही
मयािदत सावजिनक व खाजगी ोताचा मक
ु ाबला/ पधा करेल. शै िणक संधीचे
िव तारीकरण, याची गणु व ेचे यव थापन हे िश णा या अथ परु वठ् यासंबंधी यो य
िवतरण व याची खा ी देणे हे एक आ हानच आहे. िश ण ही एक गतंु वणूक समजली जाते
कारण ते उ पादन मता आिण उ प न हे भािव यात वाढिव यास भाग पाडते. य
खाजगी मोबदला वाढिवते, तर सव समाज सामािजक मोबदला वाढिवते. ( य ध न)
िकतीकरी अ यास ारे असे िदसून येते क , खाजगी मोबदला हा सामािजक मोबद यापे ा
अिधक आहे कारण, शासन हे करापे ा जा त आिथक मदत/सबिसडी देते.
जगातील िवकिसत देश आहेत ते या या दरडोई उ प ना या सरासरी ६ ट के उ प न हे
सावजिनक शाळाम ये गतंु वणक
ू करते. िश णाचे रा ीय मह व हे य या
राहणीमाना या व समाजा या क याणा या प रणामावर अवलंबून असते. िश णाचा
ाथिमक/ मु य माग हणजे िव ा याना कौश याम ये िनपणु क न ौढपणी यांना
चांग या कारे नोकरी/ यवसाय िमळावा व याम ये राहणीमान चांगले हावे. पण
िश णाचा एक यापक फायदा हा मोठ् या माणावर य ला, कुटुंबाला व समाजाला
हावा. हा फायदा जे फ यांचा संबंध सावजिनक शाळाप तीत संबंिधत असले या
य नाच न हे तर जे करदाते आहे यांनाही हावा. सामािजक व आिथक प रि थतीची
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पसरलेली सधु ारणा ही य सिु शि त लोकसं ये या िन प ी वापर क न एक चांग या
कारे मािहती ारे चांगला िनणय घे यास होऊ शके ल. स या या संशोधनातून असे प
झाले आहे क , सावजिनक िश णाला पािठंबा िद याने होणाया फाय ाने येक िव ाथ
हा काहीतरी िमळिवतो. एक चांगले सिु शि त लोकसं येमळ
ु े कमी बेरोजगारी, सावजिनक
कायात सहा य, यावर अवलंबून आिण जा त कर, याबाबी िदसून येतात. कमी गु हेगारी,
सावजिनक आरो य सधु ारणा आिण राजक य व सहर यांची सावजिनक गतंु वणक
ू त याचा
प रणाम मोठ् या माणावर सामािजक व आिथक फायदा हा कोट् यावधी पयांम ये होतो
यासाठी िश ण हे एक मह वाची भूिमका बजावते.

िश णा या अथशा ातील
संक पना मक मु े

िश ण – एक उपभोग :
याचवेळी मानवी भांडवलाची रचना/ मांडणी ही ता काळ कोण याही काराची उपभोग
देऊ शकली नाही. खरोखर, पु कळ अत शा ानी िश णा या उपभोगाचे मू यसंबंधी
चचा के ली. उदा. क टझ (१९६३) चे स याचे/ यावळचे िश णाचे तीन फायदे ओळखले
होते. यापैक एक िश णाची गतंु वणूक आिण याचे भिव याती उपभोग. सािह याम ये
िश णा या उपभोगाचे घटकावर ल िदले गेले. िक येक वाह असे सचु िवतात क ,
उपभोग हे एक वाढता मह वपूण भाग आहे जो िनवडीनस
ु ार कोठे आिण कसे कॉलेज क
शकतो ते ठरवू शकतो.

१.५ भरमसाठ वाढ आिण िश णाचा आंतर िपढीवरील प रणाम
िश णातील भरमसाठ वाढीचा प रणाम हा यि या िमळकती या समाज िमळकतीम ये
पांतरीत होतो. य चा घराम ये कामा या िठकाणी, सावजिनक िठकाणी याने जे काही
िनणय, कौश य, यि गत ान, याची मता याम ये जे काही सधु ारणा के ली याचा
फायदा समाजाला या या चांग या िश णातून होतो. उदा. जे हा जा त लोकांना यो य
आिण ि थर रोजगार िमळतो ते हा या या फायदा संपूण समाजाला होतो. एक उ म
िशि त काय हे फ संशोधन आिण नवोप मासाठी फायदेशीर नसते तर ते उ म
सिु शि त लोकांना यापकतेने पसरले जाते. शासन आिण सामा य अिव ास िकं वा
दज
ु ाभाव हा दिु मळ लोकांसाठीसु ा फायदेशीर होतो. या यित र सिु शि त पालकांची
मल
ु ेसु ा सावजिनक मदत कर यास तयार होतात. ही वरील सव उदाहरणे हे उ म िश ण
घे या या संदभातील आहेत. थोड यात, प रणामकारक िश ण हे य ला संकटापासून
दूर ठेव यास आिण चांगले जीवन जग यास िनणय मता सधु ार यास मदत करते. एक
अथशा
िम टन ाईडमनने िलिहले आहे. मा या मल
ु ांचे िश ण हे इतर य या
क याणात आिण ि थर व लोकशाही समाजास योगदान आहे” यालाच िश णा या
भरमसाठ वाढीचे प रणाम ओळखले जातात. जगातील बहतेक शासन यांनी हा ि कोन
वीकारलेला आहे. यानस
ु ार यापक सामािजक व आिथक क याणासाठी, तसेच मल
ु ा या
यि गत जबाबदारी या ीने िश णसं थांम ये मोठ् या माणावर गतंु वणक
ू के ली आहे.
सावजिनक िश णाम ये अनेक आ हाने झेलूनसु ा समाजा या क याणाकरीता व यवु ा
वगा या भिव याकरीता हा प रणामकारक माग होय. िश णाचे सवकष साम य ल ात घेता,
शाळासाठी आव यक बाबी, अ ययन अ यापनाची गणु व ा, िव ा याना आव यक
असणारे िविवध ोत हे िनि त के ले आहेत. संशोधनाने वारंवार दशिवले आहे क , छोटे
वग, पा िश क, सरु ि त शाळे तील वातावरण आिण अ यावत अनदु ेशना मक सािह य
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आिण तं ानाने िव ा याची गणु व ा जा तीत जा त िदसून येते. या सवासाठी पैशाची
आव यकता आहे. अशा अित र काय मांसाठी आिण सेवांसाठी िव ा या या सामािजक
आिथक दोषांचा िवचार के ला जातो. िव ापीठातील िव ाथ हो याचे पालक समजून असे
आपण वारंवार पाहतो. तशा कारचे शाळे मधील िनरी ण यात शाळा सोडलेले आिण
पालक होय. एक साधे िनरी णाव न आपण िव षे ण क शकतो क , एका िपढीकडून
दस
ु या िपढीकडे भरमसाठ वाढ ही शाळे या संदभात िदसून येते. आता एक खा ी देता येते
क आजची िपढी ही शाळे म ये जाते. िश णा या काया या मा यमातून पालकांना
िव ा या या शै िणक गणु व ेसबं ंधी प रणाम िदसून येतो. ही यांि क रचना ही वेगवेग या
मा यमातून िदसून येते, यात पालकाचे अनक
ु रण, तसेच पालकांचे उ च िश णातील संधी
याकडे िव ा याकडे ल िदले जाते. यास आपण एक पोषण हणू शकू.
हे एकच असे प ीकरण नाही जे िपढीला शै िणक संधी या संदभात आहे. एखा ा असाही
हणू शके ल क , उ चिशि त पालकांचे संतती ही िशि त असेल कारण अनवु िं शकतेतून ती
नैसिगक र या बालकाम ये आलेली असेल याव न सिु चत करता येते क , शै िणक
संपादन हे एका िपढीकडून दस
ु याकडे भरमसाठ वाढीने जाऊ शकत नाही. शेवटी
जबरद तीने पालक िव ा याचे िश ण हे नैसिगक र या दे यापे ा याचे यो य पोषण के ले
जावे. कमी शै िणक संपादन हे कमी वेतन, कमी िश ण अशा कारे पांतरीत होत नाही.
आपण अशा कारे ओळखू शकतो क , पालकांचे आिण िव ा याचे शै िणक संपादन
आिण पालकांचे उ प न होय. याम ये आपण नैसिगक मता ओळखू शकत नाही. जर
आपण पालकांची मता ही दल
ु ि त के ली तर पालका या िश णाचा प रणाम हा मागे
जाणारा होईल आिण मल
ु ा या िश णावरील उ प नाचे अंदाज आपण लावू शकणार नाही.
तरी पालकाचे िश ण आिण उ प न हे दो ही मतेवर प रणाम करते.
वतमान आिण भिव यातील उपभोग :
िनवड ही वेळे या संधीवर लादली जाते. ोता या वापर हा जी ोत पढु ील भिव यात
वापरासाठी उपल ध नाहीत. िनणय आताच यायचा आहे क , स या या गरजांची
िवभागणी क भिव यातील गरजा, आज या िव उ ा. काही गो ी आज उपभोग या
जातील तर काही भिव यात, आज काही गरजांचा उपभोग कमी के ला तर भिव यात
उपभोग/ वापर वाढू शके ल. याचे एक कारण तु ही आज शाळे त आहात. जर तु ही पूणवेळ
काम के ले नाही तर तु ही पूण उपभोग घेऊ शकणार नाही. तु ही उपभोगाला पढु े ढकलता.
कारण, तु हाला िव ास आहे क , भिव यात चांगली नोकरी/ यवसाय िमळे ल. जर तु हाला
जा त िश ण आिण िश ण िदले तर ते हा तु ही नंतर उपभोग या. तु ही स याचे
उपभोग पढु े ढकलला तर नंतर ते वाढिव यासाठी कौश ये ा क शकता. पु हा भरलेला
तेलाचा पेला खाल या बाजूने वापर करायला गेला तर तो नंतर भिव यात तु हाला उपल ध
होणार नाही. तेलाचा वापर करणे, कमी करणे, याचा भिव यात उपयोग होईल.
तुमची गती तपासा :
१) िविवध अथ यव था कोण या आहेत?
२) िश ण एक उपभोग आिण गतंु वणक
ू यातील फरक.
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२
िश णाचे मू य
घटकाची रचना :
२.० उि ् ये
२.१ शै णीक मु य संक पना
शै िणक मू यांचे कार - य मू य, अ य मू य, खाजगी मू य, सामािजक
मू य आण संधी मू य
२.२ शै िणक मू य घटक – यांचे अंदाज, यांचा िविवध तरावर वापर, नमनु े
(Models) आिण िश णाचे कार ( तर – ाथिमक, मा यिमक आिण ि िमतीय
माग : औपचारीक व दूर थ कार सवसाधारण हणजे कला, िव ान व वाणी य
यावसाियक व तांि क
२.३ बा व अंतगत िश णाची मता

२.० उि ् ये
 शै िणक मू य घटकाची संक पना समजून घेणे.
 िविवध कार या शै िणक मू यांची ओळख क न घेणे.
 शै िणक मू य घटकाचे कशा कारे मोजमाप समजून याल.
 अंतगत व बा शै िणक मतांची संक पना समजून घेणे.

२.१ खच िव मू य, मू यांचा अथ, शै िणक मू यांचा अथ, आिण
शै िणक मू यांचे कार
ा िठकाणी खच आिण िकं मत ा सं ांची अदलाबदल व पात वापर कर याची वृ ी
आहे. तथािप, “शै िणक खच” आिण शै िणक मू य ा दोन सं ा समान नाहीत. शै िणक
मू य हे िश ण संपादन कर यासाठी िकं वा िश णा या वृ ीसाठी होणा या पैशा या/
रकमे या संबंिधत आहे. शै िणक सं थे या आिण रा य व क सरकार या सू म
तरावरील अंदाजप कापासून आिण खा यापासून ाची मािहती आपणास उपल ध आहे.
वैय क ीकोनातून, मू ये ही सवसाधारणपणे ठरािवक कालावधीम ये िश ण
संपादनासाठी खच झाले या रकमेशी (amount) शी संबंिधत आहे. सं था िकं वा रा य
यां या ीकोनातून, या वषात एकूण िश णाब ल आले या वािषक खचाशी संबंिधत
आहे. मू य आिण खच ा सं ाचा वापर अदलाबदल म ये होते. परंतु य ात मू य सव
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प रचीत आहे. येक िव ा याचा या या ( ाथिमक मा यिमक, उ च मा यिमक,
िव ापीठ) तरावरील मू याशी संबंिधत आहे. तसेच येक िव ा यामागे शै िणक मू य
सं था/ रा य तरावर िवशेषत: िविश कोससाठी मोजमाप (गणना) करतात. परंतु येक
िव ा यामागे मू याशी रा य/ शै िणक सं था या संदभात कमचारी पगार, साधने,
देखभाल, इमारत इ. िवषयी झाले या खचाचा अंतभाव आहे. तसेच योगशाळा,
योगशाळे तील पु तकांचा, खेळ यांचाही अंतभाव आहे. वैय क िश ण संपादना या
ीकोनातून पु तके , टेशनरी, सािह य शाळांची फ , वास मू य आिण व तीगहृ ामधये
राहत अस यास व तीगहृ ाचा खचाचा समावेश होतो. व तीगहृ ाम ये राहत अस यास
जेवणाचा खच, व व तीगहृ ाचे भाडे यांचा समावेश असू शकतो.
मू य चा अथ :
सवसाधारणपणे अथशा ाम ये मू याची संक पना व तू या उ पादना नंतर िकं वा
सेवेसाठी असते. ां या गरजेची दखल खालील माणे :
अ) मू य पैशाम ये य होते. िकं वा पैशा िशवाय देखील इतर सं ाम ये य होऊ शकते.
ब) अथशा ा या यवहाराचा प रणाम मू यावर असू शकतो.
उ पादक, िव े ता, खरेदीदार, ाहक इ.
अशा कारे जे हा मालका या उ पादनासंबंधी चे घटक उ पादकावर परीणाम करतात.
मालका या मू याचे सादरीकरण हे यां या उपभो यांकडून होत असते. यावेळी
उ पादक अचूक आिण मोज या यो य पैशा या मू याने पगार, याज, कर इ. ने भरता
येतात.
यवसायाम ये सवसाधारणपणे पैशाचे मू यिनधारण पढु ील माणे :
१) य न
२) सािह य
३)

ोत

४) वेळ आिण उपयोगीतेचा उपयोग (Time & utility consumed)
५) संभा य धोका
६) भिव यातील उ पादना या संधी आिण मालाची पाठवणी िकं वा सेवा.
७) सव खच हे मू य आहेत. परंतु सव मू य खच होत नाही.
उदा. (िनमाण होणा या मालम ेमधून येणारे उ प न संपादन)
शै िणक मू याचा अथ :
नेहमी मू ये पैशा या (रकमे या) व पात असतात. यांची अदलाबदल इतर व तूं या
माला या िकं वा सेवां या व पात असते.
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शै िणक े ात इतर े ां या सेवा माणेच शै िणक सेवांचे िनमाण असते. िस ांताचा
वापरात पांतरण याच मू याम ये होते.

िश णाचे मू य

शै णीक मू याची संक पना वापरा या जवळपास असते. शै िणक कृती या व पाम ये
तीन कार या (अवघडपणा) कठीणता आढळून येते.
अ) शै िणक िनमाणाची या या
ब) आिथक यवहाराची िश णासंबंधी ओळख
क) िश ण हे लोकसेवा आहे ही व तिु थती आहे.
इतर े ां या कृतीचे वग करण हे िश ण े ातील कृती या सेवां या िनमाणाचा आ ह
धरते. ाची या या शै िणक प ती या येया संदभात िव तारीत आहे. काही संगी
िश णाचे उ पादन हे कदाचीत काही माणात मानवी ानाचे जतन आिण िव तारण करते
इतर उ पादनाचे िनमाण आिण नागरीकरणाचा िवकास ाम ये मोजले जाते. य पी इतरांचे
मोजमाप राखीव मानवी ोतां या िव ताराम ये होते. आपण सरळपणासाठी आपण
आप या मयादा ीकोन एकतर शै िणक िनमाणाचे पांतरण िकं वा याची रचना व
ानाचे मु य भाग. वागणूक चे िविश कार इ. बाब चा समावेश होतो.
पिह या काराम ये िश णाची फल तु ी ही मु य वे सं या मक न दीवर मोजली जाते.
दस
ु या काराम ये िकती माणात यश िमळाले ावर अवलंबून असते. दोन वेगवेग या
या यांचा उपयोग याच प तीने िश णाचे िनमाण सं या मक दोन िभ न मोजमापावर
के लेला आहे. ािव
येक यवहाराम ये माला िवषयी िकं वा सेवािवषयक िनमा याने
परु िवलेले सं या मक िश ण हे ाहकाने संपादन के ले या िश णाबरोबर नसते. एकं दरीत
एकूण अंदािजत िकं वा घटक मू य ामळ
ु े ाचे प ीकरण हणजे संदभ मू य िनमाण
िकं वा ाहक मू य होय. िश णाचे िनमाण व ाहक ाम ये फरक मान यात येतो.
िनमाणकता कदाचीत शै िणक आ थापना, (establishment) िश क, लोक ाधीकरण,
(िश ण मं ालय), खाजगी सेवा देणारी स था, (खाजगी िश णासंदभात) कुटूंबे (जे मल
ु ांना
घरी आण यास मदत करतात) िकं वा एखादी न अनौपचारीक िश ण सं था ाहक हणजे
िव ाथ होय. आिण कुटूंबे खरेदीवर अथाने मल
ु ां या साठी िश ण होय. ािवषयी
कोणीतरी पढु ील माणे बोलू शके ल.
अ) खाजगी सं थाचे मू य हणजे या िश णाचे िनमाण करतात. िवशेषत: िश णाचे
आ थापन (establishment) आिण शासक य (administrative) िकं वा प र ण
ाधीकरण (supervisory authorities). ब) शै िणक ाहकांचे मू य व मु य वे कुटूंबे.
शै िणक मू य कार :
मू याचे वग करण पढु ील माणे :
अ)

वैय क िकं वा खाजगी मू ये

ब)

सं था मक, सावजिनक िकं वा सामािजक मू ये
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क)

य मू ये

ड)

अ य मू ये

इ)

संधी मू ये

आपण ा येकाचा अथ पाह या.
अ) वैय क मू ये िकं वा खाजगी मू य :
िश णाचे वैय क मू य िकं वा खाजगी मू य हणजे िशकणा याने िकं वा याला/ ित या/
वडील पालक िकं वा संपूण कुटूंब ां याकडून शै िणक मू य घडून येते. ांचा संबंध
कुटूंबाम ये वैय क असतो. आिण ा ारे वैय क मू याचे सादरीकरण होते. व या ारे
प रिचत िश णाचा परतावा ा होतो.
वैय क मू य दोन कारचे असते.
१)

य

२) अ य
खाजगी मू य उदाहरणे :
खाजगी िशकवणी आिण परी ा फ इतर फ सं थेने परु िवलेली मािसके , पु तके , वाहतूक,
गणवेश, आिण इतर
ब) सं था मक / सावजिनक / सामािजक मू ये :
ही मू ये समाजाशी संबंिधत आहे.
शै िणक खच हणजे प रणामी शै िणक ि श ण समाजाम ये िदले या वेळेत उप म
करणे.
सं था मक तरावर मू य हणजे (सरकारी, खाजगी िकं वा या दो ह िम ण) ांस सं था
मू य िकं वा िश णाचे सावजिनक मू य होय.
सावजिनक मू य हणजे सरकारने करा या व पात कजा या व पात, िदलेली देणगी
िकं वा अनदु ान िकं वा िवशेष मदत होय.
िश णा या सं था मक मू याचे वग करण पढु ील माणे.
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i)

बदलते आिण कायम व पी िश णाचे मू य

ii)

आवत आिण अनावत िश णाचे मू य

iii)

चालू आिण भांडवली मू य (िश णाचे)

सं था / सावजिनक / सामािजक मू ये ही सु ा १) य
असतात.

२) अ य

व पाची

िश णाचे मू य

क) य मू य :
जी मू ये य िदसतात यास य मू य हणतात. िव ा याकडून िविवध घटकावर
जो खच के ला जातो य मू ये हे खच आहेत. ांची वतं पणे ओळख नमूद होते. आिण
हा िनमाण मू याचा एक भाग आहे. सेवा िकं वा िवभाग होय.
काही य मू ये पढु ील माणे :
अनदु ेशन (Instruction) छापील साही य, इंधन ऑईल, देखभाल, घर ते शाळा वाहन
वापरावरील दु ती खच, माहीती देणा या सेवावरील खच, घरसािह य दु ती खच, े
भेटी, िशकवणीवर खच, पु तकांची खरेदी, टेशनरी, गणवेश, वाहतूक व व तीगहृ खच इ.
ड) अ य मू य :
अ य मू य हे कधी य आकारले जात नाही. परंतु यांचा सम वय सेवाशी असतो. हे
काय म चालिव यासाठी अ याव यक आहे. ा सेवांचा अंतभाव आहे परंतु ास मयादा
नाहीत उदा. अकाऊं ट अंदाजप क, पे रोल, खरेदी, खाते, अंदाज, तयारी, वैय क
यव थापन, म यवत डाटा या, काही काय मास अ य मू याची परवानगी असते.
इतर काही काय मास शासक य परवानगी असते. इतर काही काय मास अ य
मू यांची परवानगी नसते. काही वेळा संपूण खच य मू यावर होतो. हा खच शाळे स
य िमळत नाही. परंतु हा शाळे त हजर राह यावर अवलंबून असतो. तु ही व तमु चे कुटूंब
अ य मू य िनयंि त क शकता.
यावेळी आपण शै िणक मू यां या िविवध संक पना समजून घेऊ शकू, यावेळी मू याचे
खरे व प आपण समजून घेऊ शकू.
वर उ लेख के या माणे मू य हणजे पैशा या वा तवाम ये
िविश उप मा या सम वयासाठी के लेला खच होय.

य खच होय. िकं वा

उदा. िव ाथ जाणून घेऊ इ छीतो पदवी पूण हो यास िकती मू य लागेल? महािव ालय
२०,०००/- . वािषक खच िनधारीत करते. ास (Notational Cost) दखलपा मू य
संबोधतात. परंतु याचे / ितचे पदवी पूण हो यास ३०,०००/- . वाष क खच येतो ास
(Actual Cost) ( य ) वा तव मू य हणतात.
( ाम ये सव कार या खचाचा समावेश होतो. तसेच पदवी पूण होईपयत वाढणा या
िकमती तसेच खाजगी मू याचा देखील समावेश होतो.)
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खालील त ा खाजगी व सामािजक मू याचे भाग दशिवतो.

य
मू य

अ य
मू य

Social Cost
सामािजक मू ये
 िश कांचे पगार
 स ि थतीतील इतर खच
मालावर व सेवावर िश यवृ ी
 पु तकावरील खच
 अंतगत भाडे (rent)
भिव यातील कमाई

Private Cost
खाजगी मू ये
 फ स (fees)
 पु तके
 वास खच

भिव यातील कमाई

इ) संधी मू य : संधी मू य ही एक अशी संक पना आहे क अथशा ाम ये ाची या या
करता येत नाही. ास पहाता येत नाही, असा ाचा अथ करता येत नाही. ा या या ये
िवषयी य पी थोडे बोलता येईल. परंतु हे एक ता वीक िठकाण आहे. संबंिधत संक पनेची
ओळख ता वीक ् या करता येईल. संधी मू य हे सव आहे. अभाव व आव यकतेनस
ु ार
यांची िनवड करता येईल. तमु या िनवडीसाठी तु ही काय िनवडणार नाही. संधी मू य हे
भिव यातील मौ यवान पयाय आहे. जावेळी तु हास काहीतरी िमळाले तर तु ही काय
ाल. संधीमू य हे महािव ालयात जा याऐवजी जर तु ही काम क न पैसे िमळवले तरी ते
सा य करता येते.
दस
ु रीकडे तु ही पदवी िमळिव यासाठी चार वष वाया घालवतात हणजे चार वषाचा
तु हास पगार िमळत नाही. दसु या बाजूने िवचार करता पदवी घेऊन तु ही तमु चे भिवत य
(Carrear) िश णामळ
ु े घडवू शकता. चार वषातील पदवीसाठी होणारे पगाराचे नक
ु सान
भ न काढू शकता. अशा कारे संधी मू य हे भिव यात एक चांगला मू य पयाय आहे.
खालील उदाहरण गहृ ीत धरा.
समजा तु हास चम ोग कारखा याम ये नोकरीची संधी आलेली आहे. व ासाठी तु हास
मिहना ६,०००/- . पगार देवू के लेला आहे. ा कं पनीम ये तु ही जू झाला नाही. समजा
तु ही (टे सटाईल) कापड उ ोगात भरती झाला ा उ ोगाम ये तु हास मिहना ३,५००
. पगार िमळत आहे. वैय क ी कोनातून पाही यास तमु ची बदली कमाई आहे. ल ात
ठेवा बदली कमाई ही संधी मू यासारखीच असते. सामािजक ीकोनातून पाही यास
३,५००/- मू यास संधी हणतात. जर तु हास (लेदर) चम ोग कारखा यात नोकरीस
ठेवले तर हे संधी मू य होते.
मू याचे तीन भाग पढु ील माणे :
१) सामािजक मू य
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२) खाजगी मू य
३) संधी मू य
तु ही सहजपणे एखा ा िव ा याचा अंदाजे वाष क खच येक तरावर िकं वा िश ण
कारावर काढू शकता. परंतु जर या िठकाणी काही वाया जात नसेल आिण पु हा पु हा
पनु रावत (repetitions) होत नसेल तर मू य (गणना) मोजणी कर यास फायदेशीर होईल.

२.२ िश णाचे एकक मू य िकं वा िश णाचे घटक मू य (Unit Cost of
Education)
िश णाचे घटक मू य हणजे येक भागा या माणात मू य होय. हणजेच येक
िव ा यामागे, येक पदवीधरासाठी, इ. घटक मू य हणजे, एखा ा कोसम ये एकूण
िशकणारांची न दणी एका िविश वषाम ये ा धरली जाते. कधी कधी या िविश
कोससाठी वगात य ात िकती िशकणारे हजर असतात तो वग मोजणी (गणना)
कर या या उ ेशासाठी घेतला जातो. परंतु न दणी पटावरील सव िशकणारे मोजमापासाठी
ा धरले जात नाहीत. फ िनयिमत य ात हजर असणारेच ा धरतात. पयायाने
घटक मू य फलिन पतीशी (output) शी संबंिधत असते. हणजे यश वी पदवीधर िकं वा
िशकणारे होय. ास िश णाचे परीणामी मू य हणतात. ा कार या मू य गणने म ये
वाया जा याची (wastage) ची काळजी घेतली जाते. सवसाधारण मू य व परीणामी मू य
ामधील फरकाने शै णीक प तीमधील तरांवरील मतेत बदल होऊ शकतो.
अशा कारे आपण शै िणक घटक मू याचे व पाची गणना क शकतो. ती पढु ील माणे:
Òel³eskeÀ efµ ekeÀC eeN³eeceeies cegu ³e (efµ e#eC ee®es IeìkeÀ cetu ³e) 

Òel³eskeÀJeiee&c eO³es Òel³e#eele  npej  efµ ekeÀC eeN³ee ceeiescetu ³e 

³eµemJeer efµ ekeÀC eeN³eeceeies cetu ³e 

Yeeb[ Jeueeceeies µew#eefC ekeÀcetu ³e 

S ketÀC e Ke®e&
S ketÀC e veeWo C eer

S ketÀC e Ke®e&
Jeiee&le  GHeefm Lele  efJ eÐeeLeer& mebK ³ee

S ketÀC e Ke®e&

Heeme nesC eejs efµ ekeÀC eeN³eeb®eermebK ³ee 
(HejerC eeceerefµ ekeÀC eeN³eeb®es IeìkeÀcetu ³e)

S ketÀC e Ke®e&
S ketÀC e  ueeskeÀmebK ³ee
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घटक मू या या वग करणाचे मह व :
 मनु यबळ िनयोजनासाठी आिण संबंिधत उ ेशासाठी परीणामी घटकमू य फार
मह वाचे आहे.
 घटक मू य वग करणाची िनवड ही यां या उ ेशा माणे असते. सव साधारणपणे मू य
हे उ च संवेदनशील िव ा याम ये असते. िव ाथ पु कळवेळा घटक गहृ ीत धरला
जातो. परंतु वगातील उपकरणा या मू य गणनेसाठी यो य घटक गहृ ीत धरला जातो.
 सवसाधारणपणे िश णाचे घटक मू यासाठी वाष क गणना के ली जाते. िकं वा येक
वषासाठी (मोजमाप) गणना के ली जाते. एका वषाऐवजी पाच वषा या कालावधी गणती
ही यो य ठरणार नाही आिण

Flej  mlej
leerve Je<ee&®ee  keÀeueeJeOeer

Determinants of Educational Costs शै णीक मू याची िनि ती घटक :
समाजाम ये िश णाचा तर सधु ार यासाठी िवचार करणे येकाचे कत य आहे. व
यासाठी शै िणक मू य िनि तीचे ान अ याव यक आहे. शै िणक योजनेचे मू य हे
नेहमी एकूण ोतासाठी एकूण मू य दशिवते. परंतु उपाययोजनासाठी व मू यमापनासाठी
घटक मू य हे फार अथपूण आहे. घटक मू य हे येक शै िणक मूढमती मागे असते.
हणजेच मू य/ िव ाथ , मु य/ शाळा, मू य/ िश क इ. िव ा या या संपादन व पाम ये
िश णा या िविवध फल िन पती आहेत.
उदा. िकती सं येने पदवीधर पास झाले इ.
हणनू घटक मू याचे अंदाजप क बनवताना काळजी घेतली पािहजे.
अ)

येक िव ाथ न दणी साठी मू य

ब)

य ात वगात हजर असणायासाठी मू य

क)

िदलेला कोस यश वीरी या पूण करणा या येकासाठी मू य.

घटक मू य ठरिवताना येणा या सम या काळजीपूवक हाताळ या पाहीजेत. िव ाथ
सं येची िनवड ही नेहमी यो य ठरत नाही. कारण सव मू ये िव ाथ स ये माणे िभ न
बदलत असतात.
उदा. िश क व यांचे पगार, इमारती मधील एकूण चौ.मी. जागा इ.
अशा कार मू य / िव ाथ िकं वा मू य / शाळा गहृ ीत धरले पािहजे.
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शै णीक मू यांची तीन कारे िवभागणी होते.

िश णाचे मू य

 िव ाथ संबंधीत
 िश क संबंधीत आिण
 इमारत आिण उपकरण संबंिधत.
िवकास करणा या रा याम ये सवसाधारणपणे हे तीन चा वीकार के ला जात आहे. घटक
मू य हे िकमती या तरावर बदलत असते. िशकणायाची सं या वाढत आहे, शै िणक
गणु व ा वाढत आहे, िश णाची मागणी, तसेच शाळा वाढीसाठी दबाव येत आहे.
भिव यकाळा या िवचार करता अंदाजप क बनवताना थम हे ल ात ठेवले पािहजे क
िव ाथ सं या कशी वाढेल. हणजेच वाढ या िव ाथ सं येचा दखल घेतली पाहीजे.
तसेच वाढ या िश क सं येची दखल घेणे गरजेचे आहे व नंतर वाढ या शाळांची दखल
घेणे गरजेचे आहे. दस
ु रे हणजे ा येकामागे मू य वाढ येक भागासाठी िवचारात
घेतली पािहजे.
िश णा या खचाची िवभागणी करणे अ याव यक आहे. ही िवभागणी खाजगी व सरकारी
े ात करणे आव यक आहे. उदा. िविवध भागाम ये भांडवली खच (Capital
Expenditure) व ट पा-ट पा ने खच (recurring expenditure) ट पा-ट पा ने (capital
expenditure) (मू य) हे नावा माणेच ठरावीक कालावधीनंतर िनयिमत व िनि त असते.
भांडवली खच (मू य) हे दस
ु या बाजूस एकाच वेळी गतंु वणूक असते.
मू य पढु ील घटकांवर िनधारीत असते.
अ)
ब)

िश कां या पगाराचा तर व रचना
येक तरावरील िश क िव ाथ सरासरी माण

क)

पगारा यतीरी शै णीक मू य

ड)

इमारती व इतर सािह यासाठी भांडवली मू य

इ)

उपकरणासाठी भांडवली मू य

अथातच वरील पैक येक घटकाची िनि ती ही िनधी (Funds) या उपल धतेनस
ु ार
होत असते तसेच िश क िव ाथ यां या न दणीव न होत असते.
वरील घटकां या बदलानस
ु ार िज हाम ये, रा याम ये देशाम ये शै िणक अ मानस
ु ार
िदला जातो. यानस
ु ार खच के ला जातो.
आपली गती तपासा :
१) मू या या अथशा व िश ण ामधील वापराचा फरक सहा ओळीत िलहा.
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२.३ अंतगत व बा शै िणक
Efficiency of Education)

मता (External & Internal

जर आपण मानवी शाळे म ये भांडवली गतंु वणक
ू ही एक िनमाण मानवी गतंु वणक
ू आहे. ा
िवधानाशी सहमत असेल तर आपण थम मता गहृ ीत धरणे आव यक आहे. गतंु वणूक ची
िनवड ही पधा मक ोताचा उपयोग क न बा मतेवर आधारीत असावी. तसेच
समाजाची उ ी ् ये आिण अंतगत मता ोतां या उपयोगावर आधारीत गतंु वणक
ू असावी.
सव जगाम ये भारतासह शै णीक मू य कारची ओळख िनि तीच झालेली आहे. तु ही
ल ात ठेवले पािहजे एकूण मू य हे िव ाथ , शाळा, िश क ां या वाढीशी िनगडीत आहे.
घटक मू य हे कमी होऊ शकते, वाढू शकते िकं वा ि थर राह शकते. हे वाढी या संबंिधत
आहे. शै िणक मू य अ यासासाठी आपणास िविवध माणांची गणती करणे गरजेचे आहे.
ते पढु ील माणे : अ) े ा माणे मू य ( ामीण, शहरी) ब) एकूण मू य क) घटक मू य ड)
िनि त व बदलते मू य इ) सरासरी (average) मू य
मू य काराचे वग करण हे उ ेश व गरज ां याशी िनगडीत आहे.
येक िव ा या या न दणी मागे मू य आिण यश वी िव ा यामागे मू य समान आहे. परंतु
य ात असे होत नाही ाचे मु य कारण हणजे गळती होय. हणून यश वी
िव ा यामागे मू य हे न दणी िव ा यामागे मू यापे ा जा त असते. ाचा फरक प तीचा
मतेम ये मोजता येतो. जेवढा कमीत कमी फरक तेवढी प तीची मता जा त असते.
अथशा ाम ये मता संक पनेची या या (input) सरु वातीची ोत व (output)
फलिन प ी ाम ये सहज करता येते. अथशा ाची मता ही फलिन प ी (output)
म ये घटकां या वाढीवर िद या गेले या सरु वाती या ोतानस
ु ार (input) वाढते.
effciency =
#ecelee =

output
input

HeÀueefve<HeÊeer
efo uesu ee m$eesle

फलिन प ी (output) ि थर ठेवून (input) िदलेले
(िनमाणामळ
ु े ) कमी करता येते.

ोत हे चांग या उ पादनामळ
ु े

िश णाशी संबंिधत पढु ील माणे िवधान करता येईल. शै िणक फलिन पÌती (output) ही
(input) उपल ध असले या ोत हणजे िव ाथ , िश क, इमारत, अ यास म ां या
एकि त चांग या प रणामाने वाढते. अथशा व िश ण शा
ां यापढु े मु य सम या
हणजे (input) ोतांचे यो य िम ण, यो य माणात कसे करावे जेणे क न शै िणक
फलिन प ीम ये वाढ होईल. परंतु दस
ु री सम या हणजे (output) “फलिन प ीचे
मोजमाप कसे करावे?”
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रोनान या मते हे प करणे तसे फार अवघड काम आहे. कारण शै िणक प ती या
सरावासाठी कोणतेही सवमा य काय णाली त व नाही. तसेच यो य या या असलेला
कोणताही दशक फलिन प ीसाठी (output) नाही.

िश णाचे मू य

अंतगत मता (Internal Efficiency) :
यावेळी िश णाचे फलिन प ी अिधक माणात िदले या शै िणक ोतामधून
यावेळी िश णाची अंतगत मता सधु ारली जाते िकं वा याच फलिन प ीसाठी
शै िणक ोतांचा वापर के यास अंतगत मता सधु ारते. अशा कारे शै
अथशा ाचे वग करण हे मु य वे शै िणक फलिन प ी या िनमाणावर व यां या शै
मू यांशी संबंिधत असते.

होते.
कमी
िणक
िणक

अंतगत मता ही िदलेले ोत (input) व फलिन प ी (output) ही शै िणक प तीशी
िकं वा वैयि क शै णीक सं थाशी संबंिधत असते. सवसाधारण लोकां या िश णासाठी
शासक य अथसहा य देते. बा मतांचा िवचार के ला तर कमीत कमी लोकांसाठी
िश णासाठी िकती माणात शासक य अथसहा यची गतंु वणूक करावी तसेच िम
कारासाठी शै िणक अथसहा य िकती माणात असावे असा समोर येतो. यावेळी
अंतगत मतांचा िवचार के ला असता सरकारकडून िश णासाठी िमळाले या अथ
सहा याची िवभागणी पढु ील माणे करता येईल.
 िश क िश णासाठी
 अ यास म पनु बांधणीसाठी
 सिु वधा सधु ार यासाठी
 तसेच सावजिनक अथसहा य अनदु ान हे ाहकांना िव ा याना िकं वा िव ाथ सिु वधा
िनमाणासाठी परु िवले जाते.
मा या मते अंतगत मता ही बा मता वाढिव यासाठी मह वाची आहे. लोकां यासाठी
शासक य अथसहा य हे वत: मह वाचे उ ी नाही. याचे उ ी हणजे िश णाची
गणु ा मक व सं या मक वाढ क न समाजाम ये गणु ा मक व सं या मक वाढ क न
समाजाम ये िवकास व सधु ारणा घडवून आणणे हे होय. जर अंतगत मता कमी असेल तर
बा मता कमी होते, शै िणक फलिन प ी देखील कमी होते.
जा त माणात शासक य अथसहा य असेल तर ते वाया (wastage) फुकट जा याचे
माण ही वाढते. अंतगत मता ही काही वेळा दल
ु ि त के ली जाते. हा दल
ु ि त पणानंतर
बरोबर के ला जातो. तो पढु ील बदल या जगास तोड देऊन बरोबर के ला जातो.
अ) शै िणक मू यात वाढ क न
ब) आिथक वाढीचे ोत वाढवून
क) उ च िश णाची संधी िनमाण क न
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एखा ा वगातील िव ाथ सं या याच वगा या गे या वष या िव ाथ एकूण न द
असले या िव ाथ सं ये या ट के वारीत काढता येते. एखा ा वगातील पत दजा घटकाची
मोजमाप कर यासाठी अंतगत मता ही शै िणक मोजमापाची प त आहे.
बा

मता (External Efficiency) :

यावेळी िदले या शै िणक ोतातून जा तीत जा त फलिन प ी होते. यावेळी बा
िश णाची मता वाढते. सामािजक िवकास करणे हे बा मतेचे येय आहे. बा मताचे
वग करण हे पढु ील माणे समथन क न करता येईल. िविश मनु यबळा या मागणीनस
ु ार
शै िणक गतंु वणूक के ली जाते. इतर गतंु वणूक या पयायापे ा शै िणक गतंु वणूक अिधक
चांगला परतावा देते. िवकसनशील देशाम ये गतंु वणक
ू चा परता याचा दर हणजे मानवी
गतंु वणूक चा दर हा इतर गतंु वणक
ु या परता यापे ा जा त आहे. हणून सरकार हे मोठ् या
माणावरील गतंु वणूकदार आहे. हणून सरकारने मोठ् या माणावर िश णावर गतंु वणूक
के ली पािहजे. िश णावरील गतंु वणक
ू समाजासाठी फायदेशीर आहे.
बा मताताचा उपयोग के वळ सरकारी अथसहा यासाठी होत नसून बा मता ा
सरकारने कोण या कारचे िश ण ावे हे ठरिव यासाठी फार मह वाचे आहे. कोण या
कार या व कोण या तरास ाधा य ावे हे ठरिव यास बा मता मदत करते.
उदा. िव ततृ पणे ितपादन करता येते क , मा यिमक आिण उ च मा यिमक िश णा या
परता यापे ा ाथिमक िश णाचा परता याचा दर जा त आहे. हणून इकडे ल देणे फार
मह वाचे आहे. ाचे मोजमाप पदवीधरांची वैिश ् ये व बाजारातील नोक या (job market)
ां या सम वयावर अवलंबून असते.
बा मताचा दशक हणजे िश णाम ये िविवध तरावर होणा या खचाचा सामािजक
आिण खाजगी परता या दराम ये होतो व खचाचे अंदाजप कासाठी बा मतेचा उपयोग
होतो.
उदा. शै िणक िव यावसाियक ा ीकोनातून देशा या यापक तरावर यो य दशक
गणु व ा िश णासाठी नाही ही खेदाची बाब आहे.
बा

मतेची अ मतेसाठी पढु ील कारणे आहेत.

अ) मा यिमक तरावर कमी माणात गतंु वणूक
ब) बाजारा या (market) िनयोजना या वापरासाठी जा तीत जा त िनदश.
क) वािषक िनयोजन व अंदाजप काचा िनणयासाठी बाजाराचा वापर
ड) उ च िश णासाठी समाजाची वाढती मागणी.
इ) अपरु े शै णीक ोतांची उपल धी
फ) अयो य िनवड प ती
ज) अयो य शै िणक आिथक प त
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अ मतेची चार त वे पुढील माणे
१) क सरकार व शाळा याम ये अनदु ानाचा गैरवापर व ोतांची गळती.
२) िश क भरती न करणे.
३) शाळांम ये ोतांची गळती.
४) िश क मु या यापक यां याम ये िवशेष वाभािवक गणु धमाचा अभाव
५) िव ाथ गळती
६) अ यापना यित र इतर कामाचा िश कावर ताण.
७) सरकारी शाळांम ये ोताची ठेवण िकं वा िवभागणी
८) वगआकार पूव मोठा होता. स या वगाचा आकार लहान आहे. िश णा या
फलिन प ीसाठी (output) िश क हे मौ यवान ोत आहेत.
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३
िश णातील खच-फलिन पती िव ेषण
घटक रचना :
३.० उि ् ये
३.१ खच-फलिन पती िव षे ण – अथ, हेतू आिण सम या
३.२ िश णातील वय, शै िणक वष व सरासरी उ प न
३.३ िश णातील गतंु वणूक वरील परता याचे मू यमापन व अथिनवचन
३.४ िश णातील खच-प रणामकारकता िव षे ण, खच प रणामकारकता आिण खच
फलिन पती यातील फरक
३.५ िश णातील खच जाणीव – संक पना
३.६ संदभ थं

३.० उि ये
या घटकाचा अ यास के यानंतर तु हाला
 खच-फलिन पती िव ेषणाचा – अथ, हेतू आिण सम या सांगता येतील.
 वय, शै िणक वष व सरासरी उ प न यातील संबंध प करता येईल.
 खच लाभ माण व िसमांत खच याची गणना करता येईल.
 िश णावरील गतंु वणूक या परता याचे मू यमापन व अथ िनवचन करता येईल.
 खच फलिन पती, खच प रणामकारकता व खच जाणीव यातील फरक सांगता येईल.

३.१ खच-फलिन पती िव ेषण – अथ, हेतू आिण सम या (Meaning,
Pळrpose and Problems of Cost Benefit Analysis)
अथ :
कोण याही कारची गतंु वणूक हणजे भिव यकाळात िमळणा या फाय ाकरीता वतमान
उपभोगांचा याग होय व वतमान काळात के ले या खचा या मानाने भिव य काळात िकती
अिधक फायदा होईल याचे िव षे ण यात के ले जाते. आपण घडवून आणलेली िनयोिजत
कृती िकती भावी वा िकती िनकृ होती हे ठरिव यासाठी खच फलिन पती िव षे णाचा
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वापर के ला जातो. खच-लाभ िव षे ण कोण याही े ासाठी करता येते. मु य वेक न
आिथक ांसाठी याचा वापर के ला जातो. सामािजक पातळीवर इतर आिथक े ात या
प तीने नपÌया तोट् याची तपासणी क न समाजिहत सवात चांगले कशाने साधेल या ीने
िनणय घेतला जातो. तशाच प तीने िश ण िवषयक बाबतीतही असे िनणय घेता येतील का
हे पाह या या उ ेशाने िश णात खच फलिन पती िव षे ण करणे आव यक ठरते.

िश णातील खचफलिन पती िव ेषण

खच फलिन पती िव ेषण / खच लाभ िव षे ण या या :
एखा ा क पासाठी के लेला खच व यावर िमळालेला लाभ (नफा) यांची प तशीरपणे
के लेली तल
ु ना व गणना हणजे खच-फलिन पती िव षे ण होय. खच लाभ िव षे णाम ये
क पा या सकारा मक व नकारा मक प रणामांचे मापन के ले जाते. खच-फलिन पती
िव षे णात सकारा मक बाबी एक क न व नकारा मक बाबी वगळून िनणय घेतला जातो.
दो ही घटकांमधील फरक िनयोिजत कृती यो य क अयो य होती हे दशिवते.
खच लाभ िव षे ण :
उदा. एक उ पादन यव थापक, तु ही उ पादन वाढिव यासाठी १ अ ज टंि पंग
यं सामु ी िवकत घे यासंबंधीचे िवचार पढु े ठेवता. सदर हा िवचार उपा या ांकडे
ठेव यापूव , तु हाला तु ही सचु िवले या गो ीसाठी काही व तूि थती समोर ठेवली पाहीजे
जेणेक न तु ही ठरिवले या बाबीतून खच लाभाचे िव षे ण करता येईल. तु ही नवीन
यं ामळ
ु े न क फायदा/लाभ होईल. यामळ
ु े ित तासाला तु ही १०० वेळा उ पादन क
शकता. तीन कामगार स या जे हाताने काम करतात याजागी यं ाचा वापर होईल यातनु
एकसारखेपणा व गणु व ा चांगली असेल.
यं ासाठी आव यक असणारी वीज यासाठी तु हाला खच करावा लागेल. इतर बाबी खच
मह वा या नाहीत. येक मिह या या उ पादन तासाला जेवढे उ पादन होईल या या
१०० पट अिधक उ पादन होऊन यानस
ु ार तू ही िव िकं मत मोजू शकाल. याम ये २%
हे खराब असेल यात तु ही तीन कामगारांचे वेतन समािव करा. तरीसु ा चांगला लाभ
होईल.
यानंतर तु ही यं ाची मािसक िकमंतीला ित या िव या १२ मिह याला भागून याचे
नंतर १० वषापयत िवचार के ला यात िवजेची उपयोिगता, ितचा खच व खरेदी िकं मत या
सवाचा िवचार क न एकि त खचाचा आकडा िमळतो. यातून तु ही एकूण िकं मत तूम या
खचा या लाभातून वजा के ली आिण तु ही िव षे ण के ले तर यातून चांगला लाभ होतो. हे
सव तू ही तमु या उपा य ा समोर ठेवा. बरोबर क चूक यातून तू हाला यो य क पना
सचु ेल.
खच-फलिन पती िव षे णाचे हेतू (Purchase of Cost – Benefit Analysis) :
१) एखा ा क पावर आपण के लेली गतंु वणूक िबनचक
ु होती हे ठरिवणे व याचे समथन
करणे.
२) क पांची तल
ु ना कर यासाठी पाया तयार करणे.
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३) क पामधील येक घटकावर येणारा अपेि त खच व यावर िमळणारा अपेि त
लाभ याची तल
ु ना क न खचा या तल
ु नेत िकती अिधक लाभ िमळाला हे शोधणे यात
समािव असते.
४) गतंु वणूक चा समाज िहतावर काय प रणाम होईल यांचा अंदाज बांध यासाठी खचफलिन पती िव ेषण उपयोगात आणतात.
५) भिव यात क पाचा / गतंु वणक
ू चा होणारा प रणाम अ यासणे.
खच-फलिन पती िव षे णा या पाय या / ट पे (Stages in the cost benefit
analysis) :
एखा ा िनयोिजत क पात के ले या गतंु वणक
ु े िन वळ समाज िहतात वाढ होईल का
ू मळ
हा मूलभूत समोर येतो. गतंु वणूक या िनणया मागात तो मह वपूण घटक असतो.
ट पा १ (अ) सामािजक खच व सामािजक लाभ याची गणना :
या ट यात ामु याने मापिनय व अमापिनय खचाची गणना के ली जाते.
 मापिनय खच व लाभ : येथे समाजाने/ सं थेने के लेला य खच व लाभ यांची गणना
होते.
 अमापिनय खच व लाभ : येथे मु य वे क न अ य खच व यापासून झालेला लाभ
याची गणना के ली जाते.
ही ि या अितशय मह वपूण असून यात ामु याने खच व लाभाचे सव मह वपूण /
िव सिनय घटक ओळख याचा य न के ला जातो.
ट पा १ (ब) घडणा या घटनांचे सू म िव षे ण :
आपण िविश र कम गतंु िवली तर आपली फलिन पती िकती असेल? या µनांशी
संबंिधत ही पायरी आहे. यात सू म भेद ल ात घेवून िव षे ण के ले जाते. जर िमळणा या
फलिन पती बाबत िनि ती असेल तर य लाभात िकती फरक पडला याचे िव ेषण
येथे होते.
ट पा २ : भिव यातील लाभ मू य जमेस न धरणे :
कोण याही क पा या कालवधीत वाढ झा याने खचात वाढ होते याच माणे अिधक
काळ क प चालिव याने अिधक लाभ होतो. सामा यपणे यि गतंु वणूक वर नंतर या
लाभापे ा ता कािलक लाभाचा िवचार करतात (इतर प रि थती सारखी असताना उशीरा
िमळणा या लाभापे ा लवकर िमळणारा लाभ अिधक पसंत करतात) हणनू भिव यातील
लाभ मू याची गणना के ली जात नाही वा जमेस धरले जात नाही.
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ट पा ३ : खच व लाभ तुलना :
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गतंु वणक
ू वरील परता याचा िनवड सामािजक दर (met social rate of return)
ठरिव यासाठी खच व लाभ यात तूलना के ली जाते.
ट पा ४ : परता या या दराची तुलना :
शासनाकडे मयािदत िनधी अस यामळ
ु े अनेक क पापैक कोणता क प हाती यावा
याचा िनणय करावा लागतो अशावेळेस क पापासनु गतंु वणूक के लेले मळ
ु भांडवल िन वळ
लाभा या पात िकती िमळते याची तल
ु ना के ली जाते व दोन क पात जा त परतावा
देणा या क पात गतंु वणूक के ली जाते.
तमु ची गती तपासा :
१) खच फलिन पती हणजे काय? याचे ट पे प करा.

३.२ वय-िश ण-मोबदला/ वय-शै िणक वष- आिण सरासरी उ प न
(Profiles of Age-Education –Earnings)
जगात सव एक गो आढळून येते ती हणजे याचे िश ण जा त याचे उ प न / पगार
जा त. िश णावर झालेला खच आिण यामळ
ु े जादा िमळणारे उ प न यांची सांगड घालता
येते. सु वाती या कालावधीम ये ाथिमक तरावरील शै िणक गतंु वणूक वर िमळणारा
परतावा हा अिधक होता. गणु पी मानवी भांडवला या कमतरतेमळ
ु े कमी आिथक उ प न
असणा या देशांनी िश णाम ये मोठ् या माणात ठोस गतंु वणूक के ली. ाथिमक
िश णावरील गतंु वणूक मळ
ु े िवकसनशील देशांनी
ु े िमळणा या अिधक परता यामळ
िश णावरील गतंु वणूक स ाधा य िदले. काळा या ओघात िश णावरील परता या या दर
कमी होऊ लागला. शाळे या वषाम ये होऊ लागलेली वाढ व याचवेळेस िश णावरील
परता यात सु ा कमी येवू लागली. गे या १२ वषाम ये ाथिमक शाळे तील िश णावरील
परता यात सवसाधारणपणे घट होऊ लागली आहे ही घट शेकडा ०.६ इतक आहे.
(सा ोपोलस आिण पॅ ीनोस २००४) याच बरोबर शै िणक तरात सु ा वाढ होऊ
लागली आहे. याव न असे ल ात येते क सव घटक समान असतील व िश णा या
मागणीत वाढ झाली असेल तर याची प रणीती िश णावरील परता यात अ प माणात
घट हो यात होते. तं ानातील गतीमळ
ु े शालेय िश णात वाढ होऊ लागली. शालेय
िश णाची मागणी सव वाढ यामळ
ु े शालेय िश णावरील परता यात अ प घट िदसून येते.
मागील काही दशकात अ प उ प न असणा या देशांम ये शालेय िश णावरील परता यात
घट झा याचे िदसून येते. याच वेळेस िवकिसत देशात झाले या तं ानातील ांतीमळ
ु े
या देशात कुशल कामगारां या मागणीत मोठ् या माणात वाढ झाली आिण यामळ
ु े
िश णावरील परता यात वाढ झालेली िदसून येते. १९८० या दशकापासून शालेय
िश णावरील परता याचा वाह खाल या िदशेने गेलेला िदसतो. याच दशकाम ये
लोकसं ये या माणात मा यिमक िश णाम ये ल णीय वाढ झा याचे िदसून येते तर
ाथिमक िश णात घट झालेली िदसून येते याचा अथ असा क ाथिमक िश णाचे सव
साव ीकरण झाले व यामळ
ु े परता यात घट झाली असावी. या कालावधीत मा यिमक
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िश णा या मागणीत वाढ झालेली िदसतेच याच बरोबर परता यात सु ा वाढ झालेली
आढळते. यामळ
ु े िश णात मोठ् या माणात गतंु वणूक करावा हा िवचार बळ होऊ लागला.
िश ण हा मानवाचा मूलभूत ह क मानला गेला आहे. यामळ
ु े च िव ालय व िव ापीठाम ये
रा ीय संसाधन ारे गतंु वणूक के ली जात आहे. सवासाठी िश ण (२००२) या जागतीक
अहवालात नमूद के ले आहे क िवकसनशील देशांम ये शालेय िश णावरील खाजगी व
सामािजक ीकोनातनु िमळणारा परतावा हा मा यिमक िश णाचा तल
ु नेत शालेय
िश णात सात याने अिधक आहे. याचे माण सामा यपणे आिथक े ावरील परता यापे ा
जा त आढळून येते. (Unesco २००२:३४) िश णासाठी जागितक मोिहम (२००५ : ३)
याम ये हटले आहे क मु य वे मल
ु साठी िदलेले िश ण कंु टुबा या उ पादनास हातभार
लावते व दारी य् तेचे च संपिव यास सहा य करते. ाथिमक िश ण घेतले या त ण
मिहला, िनर र मिहलां या तल
ु नेत एच.आय.वी एड् स या रोगापासून दोन पट अिधक
सरु ि त राहतात. तसेच यांचे उ प न हे येक शालेय वषा या िश णाबरोबर वाढत
असते. हणजेच रा ाचा सवागीण िवकास कर यासाठी कुपोषण, एडस, दारी य् , भूख व
अनारो य दूर ठेव यासाठी ाथिमक िश णाचे साव ीकरण आव यक आहे.
१९५० साली अमे रके त थम वय, शै िणक वष व सरासरी उ प न यांची मािहती गोळा
कर यात आली या या आधारे माक लॉग यांनी खालील िन कष काढले आहेत.
१) चाळीस वषापयत उ प न वाढत राहते या यानंतर कधीतरी िशखर गाठून उतरणीला
सु वात होते.
२) िश ण िजतके जा त िततक उ प नातील वाढ सु वाती या वषात जा त असते.
याच माणे सु वातीचे वेतनही िश ण जा त असले तर जा त आढळून येते.
३) िश ण िजतके जा त तसा उ प नाचा उ चांक गाठावयाला वेळ ही जा त लागतो.
याच माणे िनवृ ी नंतरचे उ प न जा त िश ण घेतले या लोकां या बाबतीत जा त
आढळून येते.
या व न ल ात येते क वय, शै िणक वष व सरासरी उ प न (पैसा, सामािजक िहत,
िवकास) यांचा सकारा मक संबध आढळून येतो.
खच-गुणो र गणना (Calculation Cost Ratio) :
खच-फलिन पती िव ेषणात लाभ-खच माण दशक हणून वापरले जाते. तसेच या ारे
एखा ा क पाचे एकि त आिथक मू य सांग याचा य न के ला जातो. लाभ-खच गणु ो र
(Benefit) हे क पा ारे खचा या तल
ु नेत ा लाभाचे आिथक व पात य के लेले
माण असते. सव लाभ आिण खच हे क पाचे ता कािलक मू य जमेस न धरता य
के लेले असतात. क पाचे मू यमापन कर यासाठी लाभ-खच माण प तीचा वापर के ला
जातो. उदा. सव िश ा अिभयानात िकती रकमेची गरज आहे. येक िवभागासाठी िकती
र कम िदली पािहजे. या रकमेचे िवतरण कसे के ले पािहजे, कोण कोण या व तंचु ी
आव यकता आहे. क पा या यश वीतेसाठी उपरो सव घटकांची गणना करणे
आव यक ठरते.
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लाभ खच माण काढ यासाठी आपण या िठकाणी एका का पिनक यवसायाचा िवचार
क . सव र कॉरपोरेशन ही का पिनक कं पनी आहे. या आ थापना या उ च पातळीवरील
कायकारी यव थापका या मनात नवीन सव र कं पनी सु कर याचा िवचार आला.
यां या मता माणे ही नवीन कं पनी या उ ोगात ांती घडवून आणेल. या नवीन कं पनी या
िनयोजन, िवकास व उ पादन कर यासाठी ५५००० डॉलर इतक गतंु वणूक करावी
लागेल. या कं पनी ारे उ पादन सु झाले व या उ पादनाने मोठ् या माणात यवसाय के ला
व ५,००,००० डॉलर इतका िव मी िन वळ नफा ा के ला. सु ा या सहा याने आपणास
लाभ खच माण खालील माणे काढता येईल.
ueeYe Ke®e& ÒeceeC e (BCR) 

GlHeeoveeÜejs Peeuesu ee efv eJJeU ueeYe
GlHeeovee®ee S ketÀC e Ke®e&  iegbleJeC etkeÀ 
=

5,00,000
= 9.09
55,000

या िठकाणी लाभ खच माण हे ९.०९ डॉलर इतके आहे. हणजेच वरील अ थापनास
येक गतंु वले या १.०० डॉलर मागे ९.०९ इतका सरासरी परतावा िमळाला.
लाभ-खच माण िव षे ण (Benefit Cost Ratio Analysis) :
येक गतंु वणक
ू क पात धोका व अिनि तता कमी जा त माणात असतातच. हणनू च
कोण याही उ ोगास व शासनास गतंु वणूक कर यासाठी िनणय घेताना लाभ खच माण
िव षे णाचा उपयोग के ला जातो. लाभ-खच माण िव षे णामळ
ु े शासन, उ ोगास िविभ न
क पात गतंु वणक
ू बाबत सकारा मक व नकारा मक िवचार करता येतो. हणजेच लाभखच माण िव षे णामळ
ु े आपणास आपण गतंु वणूक क इि छणा या क पावर खचा या
तल
ु नेत लाभ होईल क नाही याची मािहती होते व या क पासंदभात िनणय घे यास
मागदशन िमळते.
लाभ-खच माण िव ेषण करताना काही ि ल घटकांचा सु ा समावेश होतो या
घटकांमळ
ु े याची गणना करणे कठीण होते. य कामगारांनी के लेले उ पादन, उ पादन
करताना राहीले या टु ी, उ पादन करतांना उ पादन साखळीत अडचणी येणे यामळ
ु े लाभखच माणावर प रणाम होतो व ते माण कमी हो याची श यता वाटते. हणनू क पाची
िनवड करताना या घटकांचा सु ा िवचार करणे आव यक ठरते.
शासन िकं वा उ ोजकाने क पा या खचा या तल
ु नेत िमळणा या परता याचा िवचार
क न जर िनणय घेतला तर यांना मोठ् या माणात लाभ होतो. आिण हणून भिव यातील
क पाची िनवड कर याची लाभ खच माण सु िनणय ि येत मह वपूण भूिमका
िनभावते.
तमु ची गती तपासा :
१) लाभ-खच माणावर प रणाम करणारे घटक प करा.
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३.३ िश णातील परता या या दराचे मू यमापन व अथिनवचन
(Interpretations and Evaluation )
अथिव ाम ये परता या या दरास, गतंु वणक
ू वरील परतावा, लाभाचा दर व काहीवेळेस
फ परतावा अथवा मोबदला असे संबोधले जाते. परतावा दर (Rate of Return) हणजे
भांडवल गतंु वणूक शी (घसारा वजा जाता) नपÌयाचा दर होय. भांडवल आिण नफा या या
मापनावर या दरातील फरक अबलंबून असतो. याम ये क पातनु िमळालेला पैसा वा
गेलेला पैसा यास याज/ नफा/ तोटा ा ी, िन वळ उ प न/ िन वळ तोटा असे हटले जाते.
क पाम ये गतंु वणूक के ले या रकमेस, भांडवल, मु ल, मालम ा असे संबोधले जाते.
परता याचा दर हा शेकडेवारीत गणला जातो.
उदा. या क पात सु वातीची गतंु वणूक . ६०,०००/- आिण वािषक घसारा .
१२,०००/- यात ५ या वष शेवटी उरले या साधन सामु ीचे मू य शू य ठरते. यात
िन वळ सरासरी उ प न ८,००० असेल तर
HejleeJ³ee®ee oj =

ª . 8,000
 100 = 13.33%
ª . 60,000

परता याचा दर हा १३.३३% आहे.
me$ge - HejleeJ³ee®ee oj 

efveJJeU GlHevve
 100
megª Jeeleer®eer ieblgeJeCetkeÀ

परता याचा दर काढताना िकं वा याची गणना करताना एका वषाचा िकं वा अनेक वषाचा
कालवधीचा सु ा िवचार करता येतो.
एका कालावधीसाठी गिणतीय परतावा (Single Period Arithmatic Mean) :
गिणतीय परतावा

 rArith 

VF  Fi
Vi

Vi सु वाती या गतंु वणूक चे मु य ( हग्◌ूगa् त् न्a ल िद aह हनेूसह)
VF गतंु वणूक चे अंतीम मू य (इ हaत् न्a ल िद aह हनेूसह)
rArithकाही वेळेस उ प न या अथाने वापरला जातो.
त ण असले या लोकसं येतून भौगोिलक पातळीवर जर लाभ उठवावयाचे असतील तर
िश ण हे एक मह वपूण साधन आहे. या जाणीवेन अथमं ी णव मख
ु ज यांनी िश णासाठी
. ५२,०५७ कोटी राखून ठेवलेले आहेत मागील वषापे ा ही र कम २४% अिधक आहे.
असे ितपादन अथमं ी णव मख
ु ज यांनी लोकसभेला अथसंक प मांडते वेळी के ले होते.
सन २०२५ पयत भारतातील ७० % हन अिधक लोकसं या ही कामकरणा या
वयोगटातील असेल. िवकिसत रा ां या तल
ु नेत ती खूपच अिधक असणार आहे. तसेच या
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कालावधीत मा यिमक िश णा या सावि करणाकडे सु ा ल ावे लागेल. कुशल
कारागीरांची गरज वाढणार आहे, उ च िश णात सु ा वाढ होणार आहे. यासाठी ही २४%
वाढ कर यात आली आहे. तसेच िश ण ह क काय ा या अंमलबजावणीसाठी सु ा
िनधीम ये ४०% वाढ कर यात आली आहे.
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िश ण ह क काय ा या अंमलबजावणीसाठी मोफत व स या िश णासाठी सव िश ा
अिभयानात सधु ार कर याचे ठरले आहे. यासाठी २०११-१२ या अथसंक पात
२१,००० कोटी इतका िनधी राबून ठेवला आहे. हा िनधी २०१०-११ या १५,०००
कोटी या तरतदु ीपे ा ४०% जा त आहे. अथम यांनी, २०११-१२ पासून मा यिमक
िश णा या यावसायीकरणाची घोषणा सु ा के ली. या ारे त णां या रोजगारात वाढ
होईल. अनस
ु चु ीत जाती व जमाती या इ. ९ वी व १० वी या वगात िशकणा या
िव ा यासाठी िश यवृ ीची घोषणा सु ा मं यानी के लेली आहे. याचा फायदा देशातील
४० लाख िव ा याना होणार आहे.
माच २०१२ पयत देशातील १५०० उ च िश ण सं था तावीत रा ीय ान क ाशी
(National Knowledge Network) जोड याचे येय िनि त के ले आहे. तसेच २०२२
पूव २ वष आधी रा ीय कौश य िवकास प रषद या कालावधीत १५ कोटी कुशल मनु य
बळाची िनिमती कर याचा य न करेल. यासाठी २६ क पांना या पूव च मंजरु ी िदलेली
आहे. याचा एकि त खच ६५८ कोटी इतका आहे. या क पामधनु च पढु ील १० वषात
जवळ-जवळ चार कोटी कौश य ा कुशल मनु यबळाची िनिमती करेल. चालू आिथक
वषात आजपयत २०,००० य नी कौश याचे ि श ण िदले आहे.यापैक ७५%
य नी रोजगार सु ा ा झाला आहे. पढु ील वषासाठी रा ीय कौश य िवकास
प रषदेसाठी (NSDC) . ५०० कोटी चा िनधी उपल ध कर यात आला आहे.
या यित र िश ण े ासाठी अथमं यांनी अलीगड मु लीम िव ापीठा या मशु ीदाबाद (प.
बंगाल) व मलापरु म (के रळ) येथील थापीत होणा या उपक ासाठी येक . ५० कोटी
इतका िनधी िवपरीत के ला आहे. तसेच के रळ येथील ाणीशा िव ापीठासाठी एकरकमी
१०० कोटी इतके अनदु ान िदले आहे. तसेच वधा येथील म. गांधी आंतररा ीय िह दी
िवµविव ालया या अलाहाबाद व कोलकाटा या क ा या थापनेसाठी येक . १०
कोटी इतका िनधी िवतरीत के ला आहे.
मा. अथमं यांनी इंडीयन इ टीट् यूट ऑफ टे नॉलॉजी साठी एक रकमी . २०० कोटी
अनदु ान िदले तसेच . २० कोटी कोलकाता येथील भारतीय यव थापक य सं था (IIM)
यासाठी व . २०० कोटी मौलाना आझाद िश ण ित ानासाठी ठेव यात आले आहेत.
उपरो मािहतीव न आपणास शासनाने िश ण े ात के ले या गतंु वणूक चे ान होते. या
व न आपणास सरकारने एकूण गतंु वणूक िकती के ली आहे? या गतंु वणूक मळ
ु े िकती वाढ
होणार आहे? या वाढीचा दर कसा असणार आहे याची गणना करावी लागेल. या गणने ारे
आपण गतंु वणक
ू वरील परता याचा दर िनि त क शकू.
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तुमची गती तपासा :
१) २०२५ या अखेरीस अथमं यांनी सव िश ा अिभयानामधील दरा या परता यासंबधं ी
के ले या घोषणेचे मापन करा.

३.४ िश णातील खच (प र यय) प रणामकारकतेचे िव षे ण (Cost
Effecti veness Analysis in Education)
अथशा ाचे मू यमापन कर या या िविभ न तं ांपैक एक असे खच प रणामकारता
िव ेषण तं आहे. याम ये लाभा या व पानस
ु ार तं ाची िनवड के ली जाते.
खच प रणामकारकता िव षे ण हा अथशा ा या अ यासाचा आकृतीबंध असून यात
ामु याने एका फलिन पती या संदभात िविभ न घटकां या ह त ेपां या प रणामांचे
मापन के ले जाते.
उदा. गणु व ेत झालेली वाढ, सा रता दर वाढणे, जीवनमानाचा दजा उंचावणे, सामािजक
िहत या फल िन पती साठी िश ण, आिथक सहा य अशा िविभ न घटकांचा झालेला
प रणाम यांचे मापन करणे होय. कोण याही शै िणक िन पती म ये फलीत व खच यांचा
समावेश होतो. खचा या प रणामकारकतेचे मापन कर यासाठी फिलता या पाµवभूमीवर
खचाचे मापन करावे लागते.
खच प रणामकारकता िव षे णाचे उपयोग :
िन पती या खचा या प रणामकारकतेचे िव षे ण करताना िविभ न पयायांचे मू यमापन
करणे समािव असते.
१) खच सा यते या काय े ात असणा या िविभ न पयायांचा आढावा घेणे.
२) शै िणक फलिन पतीत सधु ारणा कर यासाठी कोणता परु क काय म उपयोगात
आणला पािहजे हे िवचारत घेणे.
३) ती-िव ाथ खचा या सापे कोण या काय मातून ित-िव ाथ जा तीत जा त /
िकं वा चांगली फलिन पती िमळे ल याचा शोध घे याचा य न करणे.
खच-लाभ खच प रणामकारकता या मधील फरक (Difference Between Cost
Benefit and Cost effetivencess in educatiom) :
खच-फलिन पती िव ेषण ही अशी सं ा आहे क याम ये –
 एखादा क प, काय म िकं वा धोरणा मक योजणे चे मू यांकन िकं वा िकं मत
ठरिव यास मदत करते.
 कोण याही कारचा आिथक िनणय घे याचा उपागम िकं वा िस ांत होय.
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एकूण अपेि त खचा या सापे एक िकं वा अिधक कृती या एकूण फाय ाचे मापन क न
जा तीत जा त फलीत देणा या पयायाची िनिववादपणे िनवड कर या या ि येचा
समावेश दो ही या याम ये होतो.

िश णातील खचफलिन पती िव ेषण

या ि येम ये क पावर होणारा सु वाती या व चालू असणा या खचाचे आिथक मू य
यावर िमळणारा अपेि त परतावा यांचा समावेश होतो. एखा ा िविश कृती या खच
आिण फलिन पतीचे अचूक मापन िकं वा अंदाज बांधणे नेहमीच कठीण जाते, यवहाराम ये
खच व फलिन पती संदभात अंदाज बांध यासाठी िव षे क एकतर सव प तीचा वापर
करतात िकं वा बाजारा या वतनाव न िनणय घेतात.
उदा. तािवत उ पादनाचे (व तूच)े उ पादन कर यापूव यव थापक उ पादन व िवतरण
खच याची तल
ु ना अपेि त िव शी करेल व यानंतर जर यास खच के लेला महसूल परत
िमळत असेल तरच तो उ पादन कर याचा िनणय घेईल. खच-फलिन पती िव षे ण खच
आिण फलीत याना िविश कालीक समान पायावर ठेव याचा य न करते. तसेच कसर
दराची (Discount Rate) िनवड के ली जाते. क पातील धो याचा माणात कसर दरात
वाढ क न मू यमापन के ले जाते. या कसर दराचा भिव यातील खच-फलिन पतीचे
त कालीन मू या या संदभात मापन कर यासाठी उपयोग के ला जातो. कसर दर जर उ च
असेल तर भिव यात अितशय कमी परतावा िमळतो व कमी सामािजक िहत साधले जाते.
खच फलिन पती िव षे ण य िकं वा जनते या पैसा दे या या इ छे चे मापन कर याचे
येय िनि त करत असते.
खच-प रणामकारकता िव षे ण (Cost Effectiveness Analysis) :
खच-प रणामकारकता िव ेषण हे अथशा ीय िव षे णाचा भाग असून यात दोन कृती या
संदभात खचा या सापे प रणामा (फिलत) शी तल
ु ना के ली जाते. खच-फलिन पती
िव षे ण हे खच-प रणामपारकतेपे ा पूणत: भी न आहे. हे प रणामाचे मापन कर यासाठी
आिथक मू य िनि त क न देते. खच प रणामकारकतेचा वापर िविभ न े ात के ला जात
असला तरी िश ण व आरो य सेवा या े ात सु ा याचा उपयोग के ला जातो. आरो य
े ात आरो यावरील प रणामांची तपासणी कर यासाठी हे अितशय संयु क असे मा यम
आहे. (उदा. मृ यदु रात झालेली घट, वाढलेले आयु यमान, अकालीज म). खच
प रणामकारकता िव ेषण हे गणु ो र माण यात य के ले जाते. आरो य सेवेचा िवचार
करता या ठीकाणी छे द हा िविभ न उपायांमळ
ु े आरो यात झालेली सधु ारणा (ज म दरात
झालेली घट, आयु यात वाढ) आिण अंशाम ये आरो य सधु ारणासाठी झालेला खच यांचा
समावेश होतो. खच उपयु ता िव ेषण हे खच प रणामकारकता िव षे णासारखेच असते.
खच-प रणामकारकता िव षे णाचा वापर िविभ न कार या संघटीत कृत चे िनयोजन व
यव थापन कर यासाठी के ला जातो.
Ke®e HeejfCeecekeÀejkeÀlee iegCeesllej =

Deejeis³e meJseebmeeþer Peeuesuee Ke®e
Deejesi³eeJej Peeuesues HeejfCeece

िश णाम ये खच प रणामकारकता िव षे ण याचा उपयोग िश ण े ात के लेली गतंु वणक
ू
व याचा मानवी गणु पी भांडवलावर झालेला परीणाम यां या अ यासासाठी के ला जातो.
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उदा. सव िश ा अिभयानासाठी २१०० कोटी पये िनधी दे यात आला. आता आपणास
िव ेषण करावे लागेल ही गंतु वणूक कोठे करावी लागेल याचा प रणाम काय होईल.
अपेि त प रणाम िमळे ल क नाही यावर पढु चे िनयोजन ठरेल, पनु िवचार, पनु िनयोजन
करावे लागेल.
तुमची गती तपासा :
१) खच फलिन पती िव ेषण आिण खच प रणामकारकता िव ेषण यामधील फरक प
करा.

३.५ खच जाणीव/ खच सावधानता (Cost Consciousness)
आिथक े ात येक अ थापना म ये खचा या बाबतीत, खच कमी करणे, व खचात
कपात करणे, खचाचे आकलन करणे, याकडे जा त ल असते. स प रि थतीत येक
उ पादक, आपले कोणतेही उ पादन असो जा तीत जा त खच कमी कर याचा, बचत
कर याचा य न करत असतो. कोणती प ती, उपाय के ला तर खचात बचत होईल, याचा
वापर इतर िठकाणी कसा करता येईल याचा िवचार येक उ पादक करीत असतो
हणजेच तो उ पादन करताना खचा बाबत सावधानता बाळगत असतो.
िश ण े ात सु ा आपण खचाबाबत सावधानता बाळगली पािहजे. जर आपण खचात
कपात के ली तर झालेली बचत आपणास िश णा या दस
ु या े ात उपयोगात आणता
येईल.
उदा. िश ण े ात िश क, वग, पु तके िविश / ठरिवले या कामासाठीच वापरले जातात.
परंतू आपण एखादा वग या या उपयोगानंतर दस
ु या अ ययन हेतू साठी वापरला. एकच
िश क िविभ न क ावर उपयोगात आणला तर खचात बचत होईल व संसाधनाचा जा तीत
जा त वापर करता येईल.
खच कपात कर या या खालील चार उपागम आहेत :
१) क ीभूत संघटना मक उपागम िनमाण करणे (Create a Centered
Organisation Approach) :
कोण याही संघटने या सधु ारणेसाठी िविभ न िठकाणी असणा या अ थापनांना एकि त
करणे आव यक आहे व ही सव अ थापने एक संल न घटक हणून काय करतील तर
खचात कपात होईल. िविभ न िठकाणी असणारे कमचारी या या अ थापनात उपयोगात
आणले जातील. िश ण े ात या माणे िवषयाम ये गाभा घटकासाठी एकदा उपागम
प ती यांची अंमलबजावणी के ली क येकाला याचे ान होईल. नवीन सद य
आ यावर पूव चा सद य यास ि श ण देवू शके ल यामळ
ु े खच कपात होईल.
२) ि ल ता कमी करणे (Generate quick wins by reducing complexity):
यव थेमधील, आ थापनामधील असलेली ली ता दरु के याने खचात कपात हो यास
मदत होते.
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उदा. िश णाम ये जर सल
ु भता आणली तर सधु ारणा होते. आजसु ा आपण मोठ् या
माणात ह त िलिखताचा वापर करतो, मोठ् या माणात कागदावर काम करतो. य गत
काय होतात. पंरतू या ऐवजी जर आपण तं ान व गटकाय याचा वापर के ला तर वेळ व
पैसा दोघांची बचत होईल.
३) सु ढ ि या

िश णातील खचफलिन पती िव ेषण

थािपत करणे (Establish Robust Processes) :

प रणामकारक काय व नावी याचा वीकार यामळ
ु े सधु ारणा घडून येतात. िश णात
नािव यपूण प ती, नवोप म यांचा वापर के यास सधु ारणा मोठ् या माणात होते.
उदा. कायभारा संबंधी माग काढून अ ययन-अ यापन ि येत िविभ न ोतां या वापर
क न आिण सव वगासाठी समान श वाप न आपण सधु ारणा घडवून आणू शकतो.
एकाि मक खच कपात यव थेचा िवकास (Develop Fully Integrated Cost
Reduction System) :
िश ण े ातील येक य ने िनि त के ले पािहजे व येक वेळी जाणीव ठेवली पािहजे
क , िश ण े ात जे सा य होत आहे, सधु ारणा घडत आहेत यासाठी खच करावा
लागतो. इमारत, िश क वेतन, ोतांची उभारणी या सवासाठी पैसा खच करावा लागतो.
हणून या सव गो ीचा वापर अिधकतम, यायपूण के ला पािहजे. यांचा दु पयोग करता
कामा नये. अशा कारे यव थेतील येकाने जाणीव ठेवली तर खचात कपात होईल.
तुमची गती तपासा :
१) खच सावधानता / खच जाणीव ही संक पना प करा.
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४
िश णाचे मू य िनधारण
घटक रचना :
४.० उि ् ये
४.१ िश णा या मू याचे सू म आिण िवशाल े (ता वीक अ यास)
४.२ िश णा या मू याचे ा यि क / ायोिगक उपाय
४.३ अित र

ित िव ाथ शु काबाबत असले या सम या

४.०. उि ् ये (Objection)
आपण हा घटक वाच यानंतर आपणास खालील मु े समजतील.
 िश णा या मू याचे सू म आिण िवशाल े े सांगता येतील.
 िश णा या मू याचे ा यि क उपाय सांगता येतील.
 अित र

ित िव ाथ शु कबाबत सम या सांगता येतील.

४.१ िश णा या मू याचे सू म आिण िवशाल े (Macro and Micro
Aspects of Pricing of Education)
२१ या शतकाम ये यि आिण समाज या दो हीसाठी उ च िश णाचे मह व वाढत आहे.
यि साठी वत:चे जीवनमान व राहणीमान उंचावणे, ित ा ा करणे आिण अथाजनाची
मता वाढिवणे यासाठी खपु मह वाचे आहे. तसेच आिथक थैय ा कर यासाठी
याचबरोबर लोकशाही आिण सामाजीक याय विृ गं त कर यासाठीही मह वाचे आहे.
यािशवाय भारतासिहत अनेक देशांम ये वाढ या उदािसनता वा कठोरतेमळ
ु े िश ण
दल
ु ि त होते. याम ये िव ाथ सं या जा त, कमचायाचा अभाव व िव ाथ िश क
माण, भौितक सिु वधांचा अभाव, इमारत या िनगेचा अभाव, िनितम ेचा अभाव
असणा या िश कांचे वाढते माण, खाजगी तसेच व-िव ीय सं थांमधील कमचायाना
कमी वेतन आिण वाढती फ या सम या भारताम ये िदसून येतात. िश णा या मू याबाबत
असलेले मह वाचे अनेक खालील संबंिधत आहेत.
 िव ा यासाठी उ च िश ण ही चांगली गतंु वणूक आहे?
 म यमवग य कुटुंबातील िव ा यासाठी उ च िश ण घेणे सहज श य आहे का?
 कमी उ प न कुटुंबातील िव ा यासाठी उ च िश ण सहज उपल ध आहे का?
 उ च िश णाला खरचं चांगले मू य आहे का?
३४

 उ च िश णाचे मू य िव ाथ , याचे कुटुंिबय आिण शासन याम ये कसे िवत रत के ले
जाते?
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वरील काही अिधक चचतील ांशी संबंिधत आहेत. याचे उदाहरण हणजे ट् यशु न फ
या अहवालाम ये २०००० पये व यापे ा अिधक फ असलेली महािव ालयािवषयी
िव ा या या मनात भीती वाढत राहते. काही अंशी शासक य अनदु ानाचे धोरण हे लोकांना
िश ण घे यास मदत करते. यापढु े, अनदु ानामळ
ु े शासना या अथसंक पावर अिधक बोजा
येतो व यामळ
ु े महािव ालयांना यांची आिथक बाजू सावर यासाठी यांना शु काम ये
वाढ क न दे यात येते. शेवटी सरासरी कमचा यांचे वेतन हे वाढ या महागाईनस
ु ार वाढते
परंतु २००८-२०११ या वषाम ये उ च महागाई अस याने खरेदी मता देखील कमी
झाली.
उ च िश
िश णाचे
िवचार क

णाचे मू य हे िव ा यावर िश ण घे याबाबत य प रणाम करते हणून उ च
मू य वाढिव यासंदभात िव ाथ , पालक आिण शै िणक धोरण िनमाते यांचा
न िनि त करणे आव यक आहे.

उ च िश णा या मु याचे कल/उप म (Trends in Pricing of Higher
Education)
२० या शतका या शेवटी व २१ या शतका या सु वातीला उ च िश णाचे एकूण सहा
कारचे उप म िदसून येतात. याम ये ामु याने आथ क, राजक य आिण सामािजक
जीवन आिण घटनांशी संबंिधत घटकांचा उ च िश णातील सहभाग आिण वापर यावर
प रणाम झालेला िदसून येतो व याचा प रणाम उ च िश णा या मू यावर पडतो.
हे उप म िकं वा ीकोन सव देशांम ये िकं वा देशांतगत असलेले िदसून येतात. उ च
िश णासंदभात देशाची असलेली आिथक उदासीनता व नवीन येणारी धोरणे यां या
तारत यातील फरक यांचा प रणाम जा त िदसून येतो.
उप म पुढील माणे :
 अनदु ेशनाचे ित एकक वाढणारे मू य ( येक िव ाथ संदभात)
 िव ाथ न दणीम ये होणारी वाढ/वाढती िव ाथ सं या.
 वाढती ान आधा रत यव था
 शासन अथवा लोकां या महसूलाचे वाढ या मू यासंदभात असलेले अपयश
 खाजगीकरण वाढिवणारा उप म क या ारे िश णाचे मु य ही वाढते व शासना या
महसल
ु ात घट ही झाली.
 वाढते उदा रकरण आिण याचा प रणाम हणजे सावजिनक आिण खाजगी
यव थांमधील क याम ये उ च िश णा या सं थांचा समावेश असतो अशा
िठकाणचे िवक ीकरण आिण खाजगीकरण
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उ च िश णासाठी उ प नाचे
Education)

ोत (Sources of Income of Higher

भारताम ये उ च िश णाचा िनधी मु यत: खालील ोतांकडून ा होतो. याम ये
शासन, िव ाथ शु क आिण उ प नाचे इतर माग िवशेषत: उ ोग, काशनांचे िवतरण,
वयंसवे ी सं था यांचा समावेश होतो. उदा. रलाय स ही कं पनी देखील एक संसाधन िकं वा
उ प नाचा माग िदसून येते.
परंतु याम येही िव ा याचे शु क हा उ प नाचा माग िदवसिदवस कमी होताना िदसतो.
तसेच उ च िश णासाठी यापे ा जा त िनध ची आव यकता असते. शासना या
िश णावरील एकूण खचापैक ३/४ खच हा उ च िश णासाठी वापरला जातो. याबरोबर
अशासक य ोत याम ये िव ाथ शु क आिण वयंसेवी सं थांचे योगदान देखील कमी
होताना िदसते.
दस
ु या बाजूला असे िदसून येते क , उ च िश णा या यव थेची गरज वेगाने वाढतना
िदसत आहे. याव न असे ल ात येते क , सावजिनक अथसंक प उ च िश णासाठी
परु स
े ा िनधी देवू शकत नाही. उ च िश णा या अथसंक पाम ये मागील दहा वषापासून
अनेक धोरणांम ये तडजोड िकं वा समायोजन के लेले िदसून येते. हणून येणा या
दशकाम ये असं य पयायांबाबत योग क न पाहणे आव यक आहे. जसे िव ाथ फ ,
िव ाथ कज आिण खाजगीकरण. याचबरोबर उ च िश णाची मागणी िदवसिदवस वाढत
आहे. या तल
ु नेने िव ा याची उ च िश ण देणा या सं थांची वाढ होताना िदसत नाही.
जरी भारतातील न दणीचे माण अ यंत कमी असले तरी सावजिनक अथसंक प परु स
े ा
िनधी उपल ध क न देऊ शकत नाही. िनधीसाठी परु स
े े पयाय उपल ध असले तरी उ च
िश ण घेणायाम ये समानता थािपत करता येणे आव यक आहे. समानता आिण
सामािजक याय हे मा यिमक तरावरील येणा या बह मा यिमक तरांवरील िव ा यामळ
ु े
लवकर थािपत होणे संभवत नाही.
तथािप, या िठकाणी उ च िश णा या वाढले या शु कासंदभात होणा या प रणामाचे पून
प र ण होणे आव यक आहे.

४.२ तृतीय तरावर िश णा या मू याचे ा यि क / ायािगक उपाय
(Practical Solution to the Pricing of Education at Tertiary
Level))
१) अनुदेशना या मू याम ये ित एकक वाढ ( ित िव ाथ ) (Increasing Unit
(per student) Costs of Instruction)
संपूण जगातील उ च िश णाला भेडसावणारी मूलभूत सम या आिथक सम या असून
याची सु वात ही जर िव ािपठांनी यांची वािषक फ वाढिव याने उ वणा या
संकटांपासून होते. फ मधील वाढ ही नैसिगक असून िदवसिदवस कमचारी वग या वेतनात
वाढ होत आहे. कमचारी वेतनात होणा या वाढीचे माण हे जर सामा य अथ यव थेशी
संबंिधत असले िकं वा जर यािठकाणी खरचं अथ यव थेत वाढ होत असेल, हणजे
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महागाईचा दर वाढला तर याचा प रणाम अथ यव थेत होतो आिण ही सं ा ित एकक
मू याम ये वाढ करते. याम ये कमचारी भ ा आिण उ पादन मता िकं वा
उ पादना मता रोध या गोठरी येतात. वाढलेला हा ताण कमी कर यासाठी िव ापीठांना
ित िव ाथ शु काम ये वाढ करणे आव यक असते. खालील घटकांवर मु यत: महसल
ु
अवलंबून असतो.
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अ) तं ान (Technology):
खाजगी े ातील माल-उ पादक कारखा यांम ये तं ाना या वापरामळ
ु े मनु यबळावर
होणारा खच कमी होतो. परंतु िवरोधाभास हणजे उ च िश णाम ये तं ानाचा वापर
खिचक ठरतो. जरी उ पादनाची िकं मत जा त ठरिवली तरी अिधक महसल
ु आव यक
आहे.
ब) ि थर बदल (Constant Change):
उ च िश णाम ये ा यापक आिण कमचा यांकडून जनु े काय म लवकर सटु त नाहीत
यापे ा अिधक जलदगतीने नवीन काय म येतात.
क) संशोधन (Research):
उ च िश णातील मू य हे जलदगतीने वाढते िवशेषत: भौितक व जैव-वै िकय शा ातील
महाग तं ानाचा वापर. या तं ानाचा वापर कर यासाठी उ च ितचे िव ाथ व
ा यापक जर असतील तर होणारा खच हा कमी असतो, हणून काही िव ापीठांम ये
उ च बिु म े या िव ा याची िनवड क न यांनाच वेश िदला जातो. उ च िश णाचा
अथपरु वठा हा कमी असतो, यामळ
ु े यानस
ु ार ित एककावर होणारा खच
भागिव यासंदभात दडपण येते.
२) वाढणारी िव ाथ न दणी / वेश (Increasing Enrolements):
वाढणारी िव ाथ न दणी िकं वा वेश हे िव ापीठापे ा रा ीय यव थेवर जा त प रणाम
करते. या वाढीचा ित िव ाथ मू य वाढीशी संबंध असून याचा आिथक प रणाम होतो.
या प रणामाला ामु याने तीन गो ी कारणीभूत आहेत या येक देशाम ये आढळतात.
पिहली गो हणजे १८ ते २४ वष वयोगटातील यवु कांचे महािव ालय व िव ापीठांमधील
वाढते माण, दस
ु रे हणजे उ च सहभागाचे माण न दणीवर प रणाम करते. हे वाढते अ)
मा यिमक तरावरील न दणी/ िव ाथ सं येमधील वाढ ब) रोजगारा या संधीमधील बदल
आिण चांग या रोजगारासंबंधी वाढलेली पधा, क) सामािजक आिण आिथक गितशीलता
आिण यायामधील वाढ आिण ितसरे हणजे एकूण लोकसं येपैक पारंपा रक ् या
मागासलेले, वंिचत घटक िवशेषत: एस.सी./ एस.टी., ि या, ामीण भागातील िव ाथ ,
अ पसं याक आिण शै िणक ् या मागास गट यां या बाबतीत उ च िश णातील
िव ा याचा सहभाग वाढावा हणून शासनाची असलेली धोरणे िनिमती आिण शेवटचा
घटक हणजे उ च िश णाचे वाढते मू य क जे िव ा याकडून वेश घेताना व अंितम
पदवी दान करेपयत ि वकारले जाते. पदवीनंतरचे िश णसु ा महाग झालेले िदसून येते.
याचे उ म उदाहरण यायचे झाले तर एम.बी.ए. िकं वा यावसाियक पद यु र िश ण याची
मागणी स या वाढत आहे. याचबरोबर स या िश क यवसायाला सु ा िवशेष मह व ा
झालेले िदसून येते.
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३) ान आधा रत यव थेत वाढ (The Increasingly knowledge based
Economy) :
सवच देशांतील उ च िश णा या िव परु वठ् यावर प रणाम करणारा ितसरा मह वाचा घटक
हणजे ान आधा रत यव था. या यव थेचा संबंध उ च तं ान, आराखडे, अथ,
यव थापन यां याशी आहे. ान आधा रत यव थेचा उ च िश णावर आिथक प रणाम
िदसून येतो, क या ारे नवीन मह वाची व उ च दजाची शै िणक काय म िनिमती करावी
लागते. याम ये समािव िव ाथ व ा यापक यां यामळ
ु े ित िव ाथ मू य वाढते. ान
आधा रत यव था याला वैयि क ् या िश णाची गरज आहे याला व देशाला
गणु व ापूण िश ण उपल ध क न देणे, कमचारी गरजा क ी आिण सवसमावेशक अशी
आहे. या उप मामळ
ु े येक िठकाणी अिधक महसल
ु ाची आव यकता भासते आिण ते
उपल ध न झा यास याम ये अना था िनमाण होते परंतु याचवेळी शासनाला व िव ाथ
आिण पालकांना िश णाबाबत गतंु वणूक वाढिव याचे सूिचत ही करते. िव ा याना कज
सिु वधा उपल ध होणे ही संधी सु झाली जेणे क न िव ा याना चांगली नोकरी िमळे ल व
तो कज परतफे डीसाठी स म होईल.
४) उ च िश णातील कठोरता / उदािसनता (Higher Educational Austerity):
या मदु ् ाचा ता काळ प रणाम हा उ च िश णा या आिथकतेवर झालेला िदसून येतो.
यामळ
ु े उ च िश णाची रा ीय यव था, िव ापीठ व उ च मा यिमक िश ण देणा या
सं थांमधील उदािसनतेम ये वाढ झालेली िदसून येते. जवळजवळ अशा कारची
उदािसनता वैि क जाणवते. याचा प रणाम खालील वैिश ् यांनस
ु ार िदसतो.
अ) उ च िश णा या सं था आिण िव ापीठे यांची उदािसनता गद या वगखो या,
वाढलेली वगातील गद , आळशी व असमाधानी कमचारी, कालबा व परु स
े ी नसेलेली
थं ालये, इंटरनेटचा अभाव, संशोधनासाठी पािठंबा व कालावधी कमी देणे तसेच अ यापन,
अ ययन आिण संशोधनाची गणु व ा गिृ हत धरणे यातून कट होत असते.
ब) उ च िश णा या रा ीय यव थेम येही काही बाबतीत उदािसनता िदसून येते.
मा यिमक तरातून बाहेर पडणा या सव मल
ु ांना वेश देणे िकं वा यांना अपेि त पढु ील
िश णासाठीची संधी उपल ध क न देणे. तसेच अित बिु मान व उ च दजा या ा यापक
वगाला परु स
े ा सेवा न परु िवणे आिण जागितक ान यव थेबरोबर पधा कर याची मता
कमी असते.
क) िव ा या या बाबतीत ही राह या या जागे या भाड् यात झाले या वाढीमळ
ु े बहसं य
िव ा याना पूण वेळ िकं वा अधवेळ काम करावे लागते व याबरोबर िश ण यावे लागते.
काही जण तर मा यिमक िश णानंतर ितस या तरावर वेश न घेता िश ण अधवट
सोडतात. िश णातील उदासीनता ही संपूण जगातील िवकसनशील देशात िदसून येते.
उ च िश णातील उदािसनतेबाबत धोरणा मक उपाय
(Policy Solution to Higher Educational Austrerity)
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िव ापीठ व रा ीय यव थांवरील वाढ या उ रदािय वाची मागणी आिण आिथक दडपण
यासाठी उपाय हणून िश णाचे मू य आिण महसल
ु या दो ही बाजनंु ा ाधा य देत आहेत.
मू याबाबत उपाय हणून वगाचा आकार वाढिवणे आिण अ यापन अिधभार, अनरु णाकडे
दल
ु , पूण वेळ ा यापकांपे ा अधवेळ ा यापक नेमणे आिण कमी मह वाचे अ यास म
वगळून टाकणे याचा समावेश होतो. हे उपाय खरतर कठीण आिण शै िणक ् या सम या
िनमाण करणारे आहेत. िवशेषत: ा यापक आिण यां या राजक य संघटना या नेहमी
नाग रकांकडून कमी माणात महसूल िमळतो अशा गो ी या िवरोधात असतात िकं वा मा य
करायला तयार नसतात. जरी यांनी मूलभूत अथ यव थे या तटु वड् या या त वाचा
ि वकार के लेला असला तरी यांची शै िणक जबाबदारी व शासन अथवा कुलगु याबाबत
खूप वेगवेगळी िनदशके आहेत. यावर सोपा उपाय हणजे न दणी ि येवर भर देणे िकं वा
उ च िश णा या सं था याम ये संशोधन महािव ालये आिण तांि क सं था या दो ह चा
समावेश होतो. अशा सं थांम ये कमी मू य घेणा या सं थांची वेश मयादा कमी असणे या
उपायाने उ च सहभाग आिण उपयोग या येयावर प रणाम के लेला आहे.
उ च िश णाम ये मू य-संदभात उपाय करताना शै िणक गणु व ा, मता, सामािजक
समानता आिण िव ाथ गरजांची जबाबदारी, कमचारी आिण समाज या सवाचा एकि त
िवचार होणे आव यक आहे. िव ापीठ व िव ापीठाशी संल न महािव ालयाम ये कमचारी
िनयु करताना शाना या यव थापनामाफत िकं वा नागरी सेवा योजनां या िनयमानस
ु ार
न करता याम ये अपूणता िदसून येते. ही अपूणता ब याचदा िश णावर होणारा खच
वाचिव यासाठी के ली जाते. कारण उ वणारे आिथक संकट व यापासून सटु का क न
घे यासाठी शासन सं थेमाफत िनगिमत के लेले िनयम, कं ाटीकरण आिण राजक य
िववेचन याम ये ामु याने कमचारी वगाची सेवा खंडीत करणे, अधवेळ िकं वा ता परु या
कालावधीसाठी कमचा यांची िनयु , सेवेतील कं ाटीकरण, एका वषाचा िनधी दस
ु या
वषासाठी वापरणे, अथसक पात बदल करणे अशा सम या िनमाण क न माग काढ याचा
य न के ला जातो.
याव न अशी गरज वाटते क , यव थापक य वाय ा आिण लविचकता याबाबत
खाजगी सं थाशी संबंध थािपत क न, उ च यव थापक य वायत ा आिण
काया|नतीम ये लविचकता याला ाधा य िदले पािहजे, असा िवचार के ला असता हा नवीन
एकि त ना सावजिनक यव थापनाचा ीकोन िनमाण होईल आिण िव ापीठातील
िन प ी याम ये संशोधन, िश ण यांचा समावेश असेल आिण तो लोकांना िकं वा
करदा यांना घेवून तयार करता येईल.
महसूल पुरवठा आिण मू य-भागीदारी (Revenue Supplementation and Cost
Sharping):
महसूल परु वठा मू य कपातीसाठी पयाय आहे आिण आिथकतेबाबत कोण या गो ना
ाधा य देणे आव यक आहे यािवषयी मािहती सादर करते.
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हा पढु ील व पात घेता येवू शकतो.
अ) कमचारी आिण सं थांतगत उ ोगशीलता
ब) िव ापीठ सेवा यावसाियकांसाठी भाडेत वावर उपल ध क न देणे.
क) संशोधन शोधांची यावसाियक

ीने माकिटंग

ड) िनधी उभा करणे, माजी िव ाथ संघ िकं वा इतर दानशूर यि ं कडून
तथािप, सवात शा त आिण स म अशी गो जाणून घेणे हणजे मू य-भागीदारी होय.
‘मू य-भागीदारी’ या श दाचा अथ असा क , शासनाचा िकं वा करदा यांचा उ च िश णा या
आिथक दडपणाचा िकमान/ कमीत कमी भार हा पालकांवर िकं वा िव ा यावर सोपवणे.
‘मू य-भागीदारी’ हणजे उ च िश णाचे मू य हे शासन/ करदाते, पालक / िव ाथ आिण
िफलॅन ॅिप ट यां याम ये िवभागणे. याचबरोबर धोरणाम ये देखील याबाबत असे नमदु
के लेले िदसून येते क उ च िश णाचा भार हा इतरांकडून िमळवावा व शासन इतर भार
घेते. ‘मू य-भागीदारी’ ही जा तीत जा त ‘ट् यशु न फ ’ / ‘िश ण शु क’ आिण ‘उपभो ा
कर’ यां याशी संबंिधत असते. िवशेषत: शासन िकं वा शै िणक सं था यांना वग आिण बोड
यांचा परु वठा के ला जातो.
तथािप, आता धोरण बदलतेय क याम ये उ च मू य-भागीदारी अनेक मागा ारे करता
येऊ शकते.
राजक य आिण आदशवादी संदभ (Political and idelogical Content):
उ च िश णा या मू यांचे वाह यांवर संयु घटकांचा भाव आहे.
अ) रा -िविश संदभ
ब) जागितक राजकारण
क) जगातील िवचारधारा/आदशवाद आिण
ड) वाढती उदासीनता, जगातील सव देशांम ये िदसून येते.
वरील सव घटक िनयोिजत धोरणा मक उपायांवर भाव पाडतात. राजक य ् या
शासनाने शै िणक सं थेतील बा िन प ी, ( याम ये िव ापीठे आिण महािव ालये),
संसाधनांची िवभागणी, शु क िनि ती आिण कमचारी वेतन हे देणे अपेि त असते. परंतु
दस
ु या बाजूने िवचार के ला असता सावजिनक े ातील रोजगार आिण सावजिनक े
याम ये कमी जाणवते. राजक य ीकोनानस
ु ार शासन याम ये राजकारणी आिण नागरी
सेवक हे वक ी होताना िदसतात व याचा प रणाम या या कायमानावर होताना िदसतो.
हणून खाजगी त वावर सं था उ या करणे व लोकांना यांचा वापर करावयास देणे. यातून
िमळणारा कर व वाढते आिथक दडपण कमी होईल व शासनावर पडणारा भार कमी होईल.
सू म तरावरील िश णाचे मू य (Micro level Pricing of Eucational):
सू म तरावर िश णा या मू याबाबत खालील बाबी िवचारात घेवू शकता.
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 मोठ् या सं थेने िव ा याची न दणी करणे. यावेळी महािव ालय सु होते, यावेळी
मतेनस
ु ार पूव िव ाथ सं या भरणे िकं वा वेश पूण करणे. िव ाथ न दणी
हो यासाठी समाजातील गरजा आधा रत िव ेषणांचा अ यास करावा. या हेतू
सा यतेसाठी आप यासार याच इतर सं थांमधील िव ाथ न दणी, यांचे आिथक
यवहार व इतर यव थापिकय बाबी, समाजाचे परी ण करणे आव यक आहे.
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याचबरोबर िव ाथ व पालकांची अिभ ची जाणून घे यासाठी यां यासोबत सभेचे
आयोजन करावे. सं थांसाठी कमी िव ाथ सं येमळ
ु े िनमाण होणा या अडचणी
सोडिव यापे ा जा तीत जा त नाही परंतु अपेि त िव ाथ न दणी करणे हे सेपे व
सोयी कर ठ शकते. थम वष होणारी न दणी करणे अवघड असले तरी पढु ील
दो ही वष न दणीचा ास कमी होतो. हणून सं थेने थम वष िव ाथ न दणीला
ाधा य देणे आव यक आहे.
 वगानस
ु ार आिण इतर अनदु ेशन काय मानस
ु ार िव ाथ -िश क गणु ो र िन ीती व
अदलाबदली
 अनदु ेशन काय म आिण इतर उप मांसाठी थं ालय आिण योगशाळा सिु वधाआिण
डा आिण आरो य साधने, सां कृतीक काय मांची गरज, उपहारगहृ , दळणवळण,
संगणक आिण मदृ ु णाली, समपु देशक इ यादी उपल ध क न देणे.
 अिधक हणनु या ोतांकडून महसूल ा होऊ शकतो अशा ोतांचा िवचार क न
ठेवणे.
तमु ची गती तपासा
१) सू म तरावर मू य िनि ती कशी के ली जाते?
२) िश णा या मू याबाबत ा यि क िकं वा ायोिगक उपाय कोणते?

४.३ ित िव ाथ शु का या सम या (Ptroblem of Capitation
Fees)
भारताम ये मागील काही वषाम ये िश ण े ात खाजगी िश णसं थाचा उदय मोठ् या
माणात होत आहे. यामागे अनेक कारणे आहेत. यापैक िश णाचे यवसाियकरण करणे
हे िदसून येते. दहा वषाम ये भारतात उ च िश णाम ये खाजगीकरण अनेक कारणांसाठी
िविवध कारात होताना िदसून येत आहे. मु य हणजे शासक य उ च िश णा या
सं थाम ये देखील नवीन व-िव ीय अ यास मा या व पात खाजगीकरण िदसनु येते.
दस
ु रे हणजे शासक य अनदु ािनत सं थांचे पांतर खाजगी-िवना अनदु ािनत िकं वा विव ीय महािव ालयांना िव तरासाठी मभु ा देणे तसेच िवना-मा यतेिशवाय सु ा
महािव ालये सु कर याची परवानगी दे यात येऊ लागली व यांना यवसाियक खाजगी
उ च िश ण सं था असे संबोध यात येऊ लागले आहे.
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खाजगीकरणा या वाढ या भावामळ
ु े काही वषापासून खाजगी यवसाियक
महािव ालयांची सं या मोठ् या माणात वाढलेली िदसून येते. ही जलद वाढ उ च िश ण
देणा या सं थांची सं या मक वाढ करते यािवषयी शंका नाही परंतु गणु व े या
ीकोनातून शासनाचाही िवनाअनदु ािनत महािव ालयावर अपेि त एवढे िनयं ण नाही.
अनेक खाजगी महािव ालये जरी िव ा या या वेशा वेळी पा ता परी ा, मल
ु ाखती इ.
यासार या दजा मक गो चे आयोजन करत असली तरी िव ा याना वेश देताना मा
अित र ‘फ ’ आका न वेश िदला जातो. िश ण शु क सिमतीने मंजरु के ले या ित
िव ाथ शु कापे ा अित र फ घेवून वेश देताना आढUतात. गणु व ा यादीत असूनही
काही िव ाथ वेशापासून वंिचत राहतात तर यांची अित र फ भर याची कुवत आहे
आिण जरी ते िव ाथ वेशाचे िनकष पूण क शकत नाही यांना सु ा वेश िमU◌ू
शकतो.
खाजगीकरणामळ
ु े िश णाचे यावसाियक करण हो याचा धोका संभवतो. जरी पधचे
वातावरण िनमाण झालेले असले तरी काही महािव ालयांनी िश णा या गणु व ेत वाढ
कर यापे ा अिधक आिथक नफा कसा होईल याकडे ल कि त के लेले िदसून येते.
ित िव ाथ शु का ती सहमती व िवरोधी त ारी (Argument for against the
capitation fee):
महािव ालये आिण िव ापीठाची ित िव ाथ शु क आकार याची प ती ही िविवध
तरावर चच ली जाते. ‘गणु व ेचा वध िकं वा नाश’ अशा श दात याचा उ चार के ला जातो.
मोिहनी जैन िव कनाटक रा य सरकार यां या के सबाबत सव च यायालयाने िदलेला
िनकाल हणजे ित िव ाथ अित र शु क आकारणी हणजे वतं , जल
ु मी अ मािणक
आिण तसेच भारतीय रा यघटनेतील १४ या कलमातील मल
ु भूत अिधकारा या
समानते या ह काची पायम ली आहे. हणून २०१० या तां ीक शै िणक सं था,
वै क य सं था आिण िव ापीठांमधील अयो य प त ना ितबंध िव ाथ शु क घेणे हा
चौकशी यो य गु हा ठरतो. परंतु दस
ु ा खाजगी सं थांनी यावर आ ेप घेवून
ु या बाजल
घेतलेली अित र फ हा िवकास िनधी हणून घेतला जातो आिण पु हा तो सं थेवरच
गतंु वनु सं थे या गणु व ा िवकासासाठी याच वापर के ला जातो असे सांगून वत:चे र ण
के ले, तसेच या य ित िव ाथ शु काबाबत सहमत आहेत यांची अशी त ार आहे
क अनेक रा यातील खाजगी िवना अनदु ानीत अिभयांि क महािव ालयांना ित वष
एका िव ा याला पये ३०,०००/- एवढे शु क मंजरु के लेले आहे. परंतु क मोठ् या
शहरांतील पूव ाथिमक शाळासु ा यापे ा अिधक शु क आकारतात. हणनू आ हाला
असे वाटते क , अशी प रि थती असताना आ यकारक मागणी होते क , खाजगी
सं थांनीसु ा उ च तीचे तांि क िश ण िव ा याना वरील शु काम ये परु िवणे.
हणनू मं ालयाने काही अिभयांि क आिण वै क य सं था आिण िव ापीठांशी संबंिधत
महािव ालयातील अयो य प त ना शोधून काढ या याम ये ामु याने ित िव ाथ
अित र शु क आकारणे आिण डोनेशनची मागणी, भरले या र कमेची पावती न देणे,
यावसाियक अ यास मांना वेश देतानाची कायप ती अपारदशक व शंका िनमाण
करणारी असणे, कबल
ु के ले या सेवा सिु वधा पूण न करणे, िन न- ती या िश ण सेवा
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परु िवणे, सारमा यमातील चक
ु या जािहराती, खोट् या जािहराती दाखवून िव ा याना
आकिषत करणे, अपा िकं वा अ िशि त िश क, गणु प के व इतर कागदप े राखून ठेवणे
यासव अयो य प तीचा समावेश होतो.

िश णाचे मू य िनधारण

तांि क शै िणक सं था, वै िकय शै िणक सं था आिण िव ापीठातील अयो य
प त ना ितबंध कायदा-२०१० (The Prohibition of Unfair Practice in
Technical Education Institutions, Medical Educational Institution &
University Bill, 2010)
काय ा या मसु ातील ठUक गो ी :
िव ा या या अिभ चीचे संर ण कर यासाठी तांि क, वै िकय शै िणक सं था आिण
िव ापीठांतील अयो य प त ना ितबंध करणे.
 अयो य प ती िकं वा चूक या थांम ये अित र ित िव ाथ शु क भरणे िकं वा
मागणी करणे. िविश गणु व ा यादीिशवाय िव ा याना वेश देणे.सं थेकडून
आकार या जाणा या शु काची पावती न देणे, िव ा याना चक
ु या प तीने मागदशन
करणा या जािहराती कािशत करणे आिण शु क भरेपयत िव ा याची गणु प के
राखून ठेवणे.
 या ितबंध काय ा या मसु ाम ये येक सं थेने िकमान ६० िदवसांपूव आप या
महािव ालयाची मािहती पिु तका कािशत करणे, आिण वेश ि येचा अहवाल
यवि थत रि त क न ठेवणे अिनवाय के ले आहे. मािहती पु तीके म ये वेश
शु कािवषयी मािहती, पा तेचे िनकष, वेश ि या आिण कमचायािवषयी मािहती
उदा. िश क व इतर.


ितबंध काय ा ारे अित र
ित िव ाथ शु क आकारणे, मािहतीपु तीके त
िदले या िनकषानस
ु ार वेश ि या न करणे, चक
ु या जािहराती कािशत करणे
इ यादी सार या कृत ना गु हा समजून यावर यो य तो दंड आकारला जाईल.

मु य मु े आिण िव षे ण


ित िव ाथ शु क आकारणी या मु ांबाबत त ांम ये मतिभ नता िदसून येते.
काह या मते अित र ित िव ाथ शु काबाबत समानता थािपत कर यासाठी
ितबंध आव यक आहे. तर इतरां या मते शै िणक सं थांची वाढ के याने याचा
प रणाम ित िव ाथ शु क आपोआप कमी होईल. तसेच मल
ु भूत िवषय हणजे
िव ाथ मतेचा तटु वडा आिण िश णाची गणु व ा कमी याचा िवचार करणे आव यक.

 सद य िनयमानस
ु ार ित िव ाथ अित र शु काची मागणी ही बेकायदेशीर बाब
आहे. तरीसु ा शु क घेणे थांबलेले नाही. जर ितबंध काय ाम ये ित िव ाथ
शु क आकरणीबाबत िनयमात असलेली िशिथलता दूर करत नाहीत तोपयत ही प ती
कशी थांबवावी हे प होत नाही.
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िश णाचे अथशा

 सदर ितबंध काय ाचा मसु ाम ये असे प करतो क , यातील तरतदु चा शै िणक
सं था थापन क न यांचे शासन पाह याचा अ पसं यांकां या अिधकाराला बाधा
आणणारा नाही. तथािप, अ पसं यांक सं थांना कोण या तरतदु ी लागु होत नाही
िकं वा यांना कोण या तरतदु पासून सवलत दे यात आली आहे हे प होत नाही.


ितबंध काय ा या मसु ाम ये अशी िशफारस कर यात आली आहे क , जर एखा ा
सं थेने अित र ित िव ाथ शु क आकारले िकं वा गैरसमज पसरवणा या चक
ु या
जािहराती कािशत करणे अशा व पाचा गु हा के ला तर कमीत कमी ३ वषाची बंदी
आिण ५० लाख पयांपयत दंड आकारला जावा. परंतु ही र कम इतर गु ां या
हणजे अ नसरु ा आिण दजा कायदा-२००६, अनस
ु ूिचत जमाती आिण इतर
पारंपा रक ड गरी व ती कायदा २००६, या काय ांचा भंग कर यापे ा अिधक आहे.

तुमची गती तपासा
१) अित र

ित िव ाथ शु क हणजे काय?

२) शासन कशा कारे या सम येला ितसाद देते?
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५
िश णासाठी िव पुरवठा
घटक रचना :
५.० उि ् ये
५.१

तावना

५.२ िश णाचे अथशा
५.२.१ िव परु वठा – अथ व व प
५.३ िश णासाठीचे िविवध िव

ोत

५.४ िविवध अंदाजप कातील सम वय व िनयं ण
५.५ सारांश
५.६ सरावासाठी अिधक
५.७ संदभ

५.० उि ् ये
या घटकाचा अ यास के यानंतर तु हाला –
 िव परु वठा या संक पनेचा अथ व व प प करता येईल.
 िश णासाठीचे िविवध िव

ोत प करता येतील.

 उ च िश णासाठी या िविवध देण या व अनदु ान योजनांची त वे व घात / रीत प
करता येतील.
 िश णा या िविवध तरावर िव यवहारातील शासनाची भूिमका प करता येईल.

५.१

तावना

कोण याही यवहारात याम ये खाजगी यवहार असतील, सावजिनक असतील अथवा
रा ीय तरावरील कोण याही यवहारात 'िव ' (पैसा) अ यंत मह वाची भूिमका बजावते
कारण यवहारात िव ाला अन यसाधारण असे मह व असते. िव यवहार व मानवी गती
या एकाच ना याचा दोन बाजू असतात याच सू ानूसार शै िणक े ातही िव ाला
ाधा याचे मह व िदले जाते. िश णा या सव तरावर िव ाला मह व आहे. सवच तरावर
४५

िश णाचे अथशा

यो य िव परु वठा झाला तर या सवच तरावर गतीची दारे िनि तच खल
ु ी होतील. िश ण
यव थेला जर िव परु वठा थांबला अथवा कमी झाला तर संपूण यव थेवर याचा प रणाम
होईल यासाठी िश ण व िव या दो हीही गो ी िवचारात घेणे अ यंत आव यक आहे.

५.२ िश णाचे अथशा
अथ :
अथशा ातील त वे, संक पना व िनयमांचे िश ण ि येतील उपयोजन हणजेच िश णाचे
अथशा होय.
िश णाचे अथशा या संक पनेम ये शालेय यव थे या संदभात मानवी वतन, (मानवी
िनणय), कृती आिण िति या इ. चा समावेश होतो.
माशल व जॉन टुअट मील यांनी िश ण व िवकास या संक पना िश णातील सावजिनक
गतंु वणक
ु या संदभात प के या व सन १९५० दर यान अथशा ांनी आपले ल
िश ण व आिथक वाढ व िश णाचे िव यव थापन यावर क ीत के ले.
या या :
i)

“Economics of education is a branch of economics which uses
economics tools to solve educational problems and tackle
educational issues.”

ii)

Economics of education is the study of how educational managers
make choices concerning the use of the scarce educational
resources and this is what economist do in the educational system.

या सव या यांव न असे ल ात येते क , िव यवहार हणजे यवसायाला लागणारा िनधी
जमा करणे, याचा यो य वापर करणे व िव यवहारांचे यो य शासन व यव थापन करणे
होय. पैसा उभा करणे व याचा यो य वापर करणे या दो ही कायाचा िव यवहारात
समावेश १९५० नंतर झालेला आढळतो. यानंतरच िव यवहारा या सै ांितक व
िव ेषणा मक अ यासास सु वात झाली. यवसाय िव यवहारात रोख पैशाचा यवहार,
अंदाजप क य िनयं ण, साहा याचे िनयं ण यासार या बाब कडे ल दे यास सु वात
झाली.
पारंप रक िव यवहारा या कायात िनधी उभा कर या या ाला मह व होते पण या या
पया वापराला मह व न हते. पारंप रक ि कोनातून िव ीय काय फारच मयािदत व
संकुिचत व पाचे होते. नेहमी न उ वणा या ासंिगक ांचा िवचार यात ामु याने
के ला जात असे.
परंतु आधिु नक ि कोनातून िव यवहाराचा िवचार सु झा यावर िव कायाचे व प
यापक झाले, यात िव परु वठा आिण याचा यो य उपयोग या दो ह ना मह व दे यात
आले. िव उभारणीऐवजी िव ा या काय म व प रणामकारक उपयोगाला, ासंिगक
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ाऐवजी दैनंिदन ांना अिधक मह व िदले जाऊ लागेल; यां यावर अिधक भर िदला
जाऊ लागला. आधिु नक ि कोनानस
ु ार िव यव थापनात एकूण यव थापनाचा
अिवभा य भाग आहे आिण िव कायात दोन कारची काय समािव आहेत. आिथक
योजना करणे, िनधी उभा करणे, थावर मालम ेची रचना ठरवणे, उ प नाचे यव थापन
करणे व िनयं ण ठेवणे या सव िव ीय कायाना 'आवत काय' (Recurring Funvtions)
हणतात. यवसायाची सु वात ( थापना), पनु रचना, एकि करण, वगैरे संगी उ वणारे
िव ीय काय हे नेहमी न येणारे असे काय असते. अशा कायाला 'अनाव ती काय' (NonRecurring Function) असे हणतात.

िश णासाठी िव परु वठा

वरील िववेचनाव न असे हणता येईल क , सं थेशी संबंिधत 'िव ' ही संक पना यापक
आहे. िव ाची या ी पढु ील माणे सांगता येईल.
 सं था उभी कर यासाठी लागणारी जमीन, इमारत वगैरे भौितक बाबी व कमचारी वग हे
मूलभूत घटक िव ािशवाय उपल ध होऊ शकणार नाहीत.
 सं थेचे यवहार सात याने चालू राहावेत यासाठी दैनिं दन देखभाल, पयवे ण,
िनयं ण, कमचायाचे वेतन अशा अनेक बाब साठी खच करावा लागतो. हे खच
भाग यासाठी आव यक व परु स
े ा िव परु वठा करावा लागतो.
 सं थेला थैय व दजा ा हो यासाठी या योजना आख या जातात यांची आिण
िव तार योजनांची पूतता हो यासाठी िव ाची गरज असते.
 खच मयािदत ठेवून पैशाची बचत कशी करता येईल हे ठरवावे लागते.
िव हे सव कार या प रि थतीत व सव कार या सं थांम ये मह वाचे असते.
सं थेतील येक कायाची एक िव ीय बाजू असते व ित याकडे यो य कारे ल देणे
आव यक असते.
िव

यव थापन (Finanace Management) :

जोसेफ ॅडले यां या मते िव ीय / िव यव थापन हे यवसाय यव थापनाचे एक े
आहे. याचा संबंध भांडवलाचा यो य वापर व भांडवला या ोतांची काळजीपूवक िनवड
यां याशी आहे. उि े सा य कर या या ीने ही काय करणे आव यक असते. िव
यव थापन कायाचे यव थापक य काय करणे आव यक असते. िव यव थापन कायाचे
यव थापक य काय व दैनिं दन काय असे दोन मख
ु भाग पडतात.
१) यव थापक य काय :
अ) िव िवषयक अंदाज : िव ीय गरजा िनि त करणे, िव परु वठ् या या मागाची मािहती
िमळिवणे व िव उभारणीसंबंधी अंदाज करणे – अंदाज िजतके अचूक व नेमके तेवढेच
िनणयही अचूक ठरतात.
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ब) िव उभारणी व गतुं वणूक चे िनणय : सं थेसाठी लागणारे िव कोण या मागाने
उभे करायचे, यासाठी कोण या साधनांचा उपयोग करायचा, याची गतंु वणूक कशी
करायची या िवषयीचे िनणय घेणे हा िव यव थापनाचा मह वाचा भाग आहे.
क) मालम ेचे संघटन : सं थेची काय चालू कर यासाठी काही मूलभूत साधनसाम ी
लागते. इमारत, फिनचर, शै िणक साधने, योगशाळांमधील उपकरणे व यं े,
थं ालयातील पु तके तसेच सं थेतील यं े (टाइपरायटर, साय लो टाइिलंग मशील,
झेरॉ स मशीन वगैर)े या सवाचे संघटन िव यव थापन करते.
ड) रोकड यव थापन : दैनिं दन काय यवि थत व वेळेवर पार पाड यासाठी रोकड
र कम परु शे ा माणात वेळेवर उपल ध क न दे याची जबाबदारी िव यव थापनावर
असते. पु तके , टेशनरी, योगशाळे तील उपकरणे वगैरे माल यां याकडून घेतला जातो
यांना िबलाची र कम वेळेवर अदा के ली जाते िकं वा नाही यावर सं थेची पत अवलंबून
असते.
ई)

उ प नाचे यव थापन : सं थे या िव िवषयक गरजा वेळेवर भागवता या यात या
ीने जमा खच यांचा यो य मेळ तर घालावा लागतोच पण िशलÁक र कम (उ प न) कोठे
गतंु वावी हणजे अिधक लांभाश ा होईल. या रकमेतून िव तार योजनेसाठी िकती
र कम वापरायची, भिव यातील योजनांसाठी िकती व कशी तरतूद करायची यािवषयीचे
मह वाचे िनणय िव यव थापनाला यावे लागतात.
फ) िव परु वठ् या या नवीन मागािवषयी िनणय : सं थे या िव तारासाठी न याने
िव उभारणी आव यक ठरते. या वेळेस िव परु ठ् या या ढ मागाम ये काही बदल करावे
लागतात; अशा प रि थतीत मदु तबंद ठेवीवर कज काढणे, िव ा याकडून िवकास िनधी
जमवणे, दानशूर य कडून देण या िमळवणे आिण िविश योजनांसाठी िव परु वठा क
शकणा या सं थांशी / मंडळाशी (िव ापीठ अनदु ान मंडळ, महानगरपािलका वगैर)े
वाटाघाटी करणे अशा काही नेहमी या मागापे ा वेग या मागाचा अवलंब करावा लागतो.
ग) िव ीय कायाचे मू यमापन : सं थेतील िव परु वठा, िव उभारणी व िव
िविनयोग यासंबंधी या कामिगरीचा वेळोवेळी आढावा घेणे, परी ण करणे व टु ी
आढळ यास या सधु ारणासाठी मागदशक सूचना देणे, नवीन तं ाचा अवलंब क न िव ीय
न दीचे काम कर याब ल ि श ण आयोिजत करणे ही िव यव थापनाची जबाबदारी
असते.
ह) व र यव थापनास संल न : सं थेिवषयी धोरणे ठरवताना तसेच िव तार
योजनांसारखे मह वाचे दीघकालीन िनणय घेताना िव यव थापनाचा संल न अ यंत
मोलाचा ठरतो.
२) दैनंिदन काय : ासंिगक िकं वा नैिमि क व पा या कामांबरोबरच िव
यव थापनाला दैनिं दन व पाची कामेही करावी लागतात. सं थे या कामातील सात य व
काय मता याच कायावर अवलंबून असते.
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अ) न दी ठेवणे : आिथक िश त बाळग यासाठी िव ीय यवहारा या िनयिमत न दी ठे वणे
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ु े उ प न व खच (आवक-जावक) यांची मािहती आव यक ते हा
सहजी उपल ध होते.
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ब) िव ीय मसुदे : उ प न व खच याबाबतचे तपशील पूविनि त मसु ात िविहत नमु यात
िलिहणे हे काम संबिं धत िवभागाने करणे मह वाचे असते.
क) देखरेख : बँकेतील रकमेची व रोकड रकमेची आवक-जावक यांवर देखरेख व िनयं ण
राख याची जबाबदारी िव यव थापनाची असते.
ड) िव गुंतवणक
ु बाबत : सं थेने के ले या िविवध कार या िव गतंु वणूक बाबत यो य
कारे न दी ठेव याची व यांचे जतन कर याची जबाबदारी िव यव थापनाची असते.
ई) व र यव थापनास मािहती पुरिवणे : िव िवषयक स :ि थती व दैनिं दन घडामोडी,
अडचणी यािवषयीची मािहती अहवाल पाने व र यव थापनास वारंवार परु व याचे
कायही िव यव थापनास करावे लागते.
िव ीय िनयोजन :
आधिु नक िव ीय कायात िव ीय िनयोजनाला मह वाचे थान आहे. िव ीय िनयोजन
अ प मदु तीचे, म यम मदु तीचे व दीघ मदु तीचे असू शकते. वॉकर व बॉन यां या मते,
िव ीय िनयोजन हे ामु याने िव कायाशी िनगिडत असते. यात सं थेची िव ीय उि े
ठरिवणे, िव ीय धोरणे व कायप ती ठरिवणे या कायाचा अंतभाव होतो.
इतर कोण याही कार या िनयोजना माणे िव ीय िनयोजनात देखील पढु ील पाययाचा
समावेश होतो.
उि

ठरिवणे, आिथक धोरणे ठरिवणे, आिथक कायप ती ठरिवणे, मू यमापन करणे.

५.२.१ िव पुरवठा अथ व व प :
िव (Finance) या श दाचा इं जी श दकोशातील अथ असा आहे. सावजिनक पैशाचे
शासन िकं वा यव थापन कर याची कला, पैशाची देवाणघेवाण करणे िनधी उभा करणे, व
याचा िविनयोग करणे. (Money affairs, the art of managing or administering,
the public money, the management or use of fund; to raise or provide
fund).
ऑसबॉन आर. सी. यां यामते, िव काय हणजे यवसायाला लागणारा िनधी जमिव याची
याचा वापर कर याची ि या होय.
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५.३ िश णासाठीचे िविवध िव
education)
िश णा या िविवध िव

ोत (Resources of Finance for

ोताम ये पढु ील बाब चा समावेश होतो.

१) खाजगी ोत
२) सावजिनक ोत
३) िव ा याकडून िमळणारे शु क
४) देणगी
िश णासाठीचा िविवध िव ोताम ये काही खाजगी, सावजिनक ोतांचा समावेश होतो.
याम ये िव ा याकडून आकारली जाणारी फ व देणगी इ. चा ही समावेश होतो.
१) खाजगी ोत
२) सावजिनक ोत
उ च िश णाला सावजिनक े ातून उ ज
े न िमळणे अ यंत आव यक असते. कारण
यातूनच शै िणक व सामािजक येयांम ये समतोल साधला जावू शकतो. िकं बहना
स ा या ानािधि त समाजात तग ध न राह यासाठी समाजातील खाजगी ोतांची
मदत होणे अ यंत गरजेचे आहे. यासाठी िव ोत हे सतत बदलणारे असले पािहजेत.
उ च िश णासाठी मु यता शासनाकडून मोठ् या माणात िव परु वठा होतो.
३) फ :
फ ही िव ा याकडून आकारली जाते. उ च िश णासाठी िमळणा या िव
ोतांम ये
िव ा याकडून िविवध अ यास मासाठी आकारले जाणारे शु क याचा समावेश होतो.
िदवसिदवस उ च िश ण घेणा या िव ा या या सं येत ही भर पडत आहे. यामळ
ु ेउच
िश णा या गरजाही वाढ या आहेत. याम ये असे कषाने जाणवते क उ च िश णासाठी
सावजिनक बजेट मधूनही परु स
े े िव सहा य िमळत नाही.
II) Endowments and grants :
िश णिवषयक आिथक जबाबदारीतील सहभाग व िवतरण (Sharing and
Distrbution of Financial Responsibility) :
ा तािवक :
िश णावरील िव यवहाराबाबतची जबाबदारी सवच संबंिधतावर असते. कारण िश णाचा
संबंध येक य व येक सामािजक सं थांशी असतो, ते हा सवागीण िश णावर
होणा या खचाचा भार उचलणे आव यक आहे. या बाबतीत खालील कायवािह यांवर िवशेष
जबाबदारी असते.
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१) क ीय सरकार
२) रा य सरकारे
३) सहकारी सं था
४) िविवध समाजगट
५) पालक वग
िव पुरवठ् याचे यव थापन, अंदाजप क व िनधीची िवभागणी (Budgeting and
Allocation of Funds) :
येक खचा या बाबीला सरकारकडून एक कोड नंबर िदला जातो. िश णावरील खचाचा
कोड नंबर आहे ०७७. मख
ु खचा या बाब ची पढु े उपघटकांत िवभागणी के ली जाते.
िश णाबाबत पढु ील उपघटक िनि त कर यात आले आहेत.
१) ाथिमक िश ण
२) मा यिमक िश ण
३) िवशेष िश ण
४) िव ापीठ पूव िश ण
५) िव ापीठीय व उ च िश ण
६) तांि क िश ण
७) सवसामा य िश ण
येक मख
ु उपघटका या बाब ची आणखी िवभागणी के ली जाते. उदाहरणाथ, मा यिमक
िश णा या िवभागणीत पढु ील बाबी येतात.
१) िशकिव याचे शु क व इतर शु क
२) पाठ् य पु तका या िव पासूनचे उ प न
३) इतर ा ी
िश ण े ातील िहशेब तपासणी Auditing in Education) :
१) िहशेब तपासणीचे दोन कार असतात.
१) अंतगत िहशेब तपासणी
२) काय ाने बंधनकारक तपासणी (Statutory Audit)
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२)

येक सं थेत रोकड पु तक ठेवणे बंधनकारक असते.

३) कॅ श बक
ु ात पगारप के , पगारा यित र अ य िव यवहार व िजमखाना असे तीन
िवभाग असतात.
४)

येक आिथक यवहार लेखी व पात कर याचे बंधन असते व यास पावती ावी
लागते. येक पावतीत पढु ील रकाने असतात.
१) तारीख
२) यवहाराचा तपशील
३) लेजर फोिलओ
४) रोख र कम
५) बँक व ितची शाखा

५) िकरकोळ कॅ श बक
ु (Petty Cash Book) : यात पढु ील रकाने असतात.
१) रोख र कम जमा
२) पावती मांक (Voucher No.)
३) िदलेली एकूण र कम
४) शीषक (Head)
६) खचाची न द पढु ील शीषकाखाली (Head) करावी लागते.
१) पगार अनदु ान
२) पगार व मानधन
३) ा ी कर
४) एल. आय. सी
५) यवसाय कर
६) वेश व महािव ालय शु क
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ा तािवक :
िश णातील िव ीय अंदाज करणे ही बाब कठीण आहे. यवसाय – उ ोग े ातील िव ीय
अंदाज करणे या मानाने सोपी बाब असते. िश ण े ातील िव यव थेस अनेकांचा
हातभार लागत असतो. क सरकार, रा य सरकार, सं था, थािनक वरा य सं था,
पालक, िव ाथ इ यादी. या सवात सम वय राखणे आव यक असते.
िव

यव थापन :

जोसेफ ॅडल यां यामते िव यव थापन हे यवसाय यव थापनाचे एक े आहे. याचा
संबंध भांडवलाचा यो य वापर व भांडवला या ोतांची काळजीपूवक िनवड या घटकांशी
असतो. शै िणक उि ् ये सा य कर या या ीने ही काय करणे आव यक असते.
िव यव थापन कायाचे दोन िवभागात विगकरण के ले जाते.
१) यव थापक य काय
२) दैनिं दन काय
अ) िव िवषयक अंदाज :
याम ये शै िणक सं ये या िव ीय गरजा कोण या हे िनि त के ले जाते. तसेच
िव परु वठा या मागाची मािहती िमळवून िव उभारणी संबंधी अंदाज के ले जातात.
ब) िव उभारणी व गुंतवणूक चे िनणय :
सं थेसाठी लागणारे िव कोण या मागाने उभे करावे. कोण या साधनांचा उपयोग करावा व
गतंु वणूक कशी करावी यािवषयीचे िनणय घेतले जातात.
िव पुरवठा :
या शै िणक सं थांना काही माणात आिथक अनदु ान िमळते अशा सं थां या
िव परु वठ् यासंबंधी िवचार करताना िश णा या ाथिमक, मा यिमक व उ च मा यिमक इ.
तरांचा िवचार करावा लागेल. उ च िश णाचा िवचार करता असे िदसून येते क ,
महािव ालयीन कमचायाचा एकूण वािषक वेतनातून या महािव ालयातील िव ा याचे
शै िणक शु क वजा जाता उरलेली र कम रा य शासनाकडून महािव ालयाला िमळते
हणजे कमचारी वेतनाला १००% अनदु ान िमळते. कमचारी वेतना या काही ट के
वेतने र अनदु ान शासनतपÀ (अनदु ानपा ) महािव ालयीन दरवष िमळते. स या िव ान
शाखे या महािव ालयांना १८% सव (िव ान, कला, वािण य) िव ाशाखा असले या
महािव ालयांना १५% व िश ण महािव ालयांना १२% वेतने र अनदु ान िमळते.
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िव ापीठांचा िवचार करता िव ापीठ तरावर िव ा याचे शै िणक शु क वजा न करता
रा य शासनाकडून १००% वेतन अनदु ान िमळते. परंतु येथे िव ापीठांना
महािव ालयांसारखे वेतने र अनदु ान िमळत नाही.
उ प नाचे इतर ोत हणजे :
िव ा याकडून िमळणारे १) पा ता शु क २) प र ा शु क इ. तसेच िव ापीठाशी संल न
असले या महािव ालयाकडून सु वातीला अिधक व नंतर काही िविश र कम वािषक
संल नता शु क हणून िव ापीठाना िमळते. यािशवाय काही िवकास योजनांसाठी िव ापीठ
अनदु ान मंडळाकडून अनदु ान िमळते.
सन १९९१ या सु वातीला जागितक करणाचा एक भाग हणून आिथक reform
पॅकेजची घोषणा के ली गेली. याम ये िश ण े ासाठी सावजिनक बजेटमधून याम ये खास
क न भरीव आिथक तरतदु कर यात आली.
उ च िश णासाठीचा िवचार कर यात आला. ाथिमक व मा यिमक िश णाची शै िणक
पा ता िटकिव याम ये उ च िश ण मह वाची भूिमका बजावते. मा यिमक िश णासाठी
अ यंत कमी माणात (जवळपास ५%) खचाचा वाटा क ाकडून िमळतो.
ाथिमक िश ण हा सव देशाचा मूलभूत अिधकार आहे. तर उ च िश णातून देशा या
आिथक व तं ानािवषयक गती समजते. वाढ या लोकसं येमळ
ु े उ च िश णासाठी
िमळणा या खचा या तरतदु ीतून उ च िश णा या कोण याच गरजा भागिव या जात
नाहीत.
िव ापीठ अनुदान आयोग (University Grant Commission -UGC) :
उ च िश णाचा दजा उंचाव या या हेतूने िविवध िव ापीठांची थापना, शासन आिण
िव यव था यावर अंकुश ठेव यासाठी, यांना यो य ते मागदशन परु िव यासाठी िव ापीठ
अनदु ान आयोगाची थापना करावी, अशी िशफारस उ च िश णासाठी नेमले या
राधाकृ णन आयोगाने के ली होती. यानस
ु ार १९५३ म ये क सरकारने या िशफारशीची
य अंमलबजावणी हणून UGC ची थापना के ली आिण १९५६ म ये ितला
वाय तेचा (Autonomous) दजा दान कर यात आला. UGC ही रा ीय तरावरील
वाय सं था आिण आयोग असून उ च िश णा या संदभात (िश क िश णासह) िविवध
काय करते.
UGC ची भूिमका व मख
ु काय (Role of UGC and its Main Functions) :
i) िव ापीठां या आिथक गरजांची पूत करणे.
ii) िव ापीठाने हाती घेतलेली िविवध काय, यांची देखरेख आिण िवकास यासाठी
अनदु ान मंजूर क न वाटप करणे.
iii) िविवध योजना तयार क न याची अंमलबजावणी, नवीन िव ापीठांची िनिमती आिण
िव ापीठाचे काय यासंदभात मागदशन सेवा परु िवणे.
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iv) िव ापीठा या अनदु ाना यित र काही िवशेष कायासाठी यांना अनदु ान मंजरु ीसाठी
रा य व क सरकारला संल न देण.े

िश णासाठी िव परु वठा

v) नवीन िव ापीठां या िव तार कर यासंदभात मागदशन परु िवणे.
vi) िव ापीठीय िश णासंदभात भारत देशाबरोबरच इतर देशांम ये चालणा या उ च
िश णाची मािहती िमळिवणे आिण नवोप म/ नावी यपूण मािहती िव ापीठांना क न
देणे, जेणेक न भारताला िवकिसत रा ां या रांगेत नेऊन बसिव यास मदत होऊ
शके ल.
vii) अ यापनाचा दजा, मू यमापन प ती यासंदभात िनयम व अट ची मािहती आिण
आिथक मदत िव ापीठांना करणे.
viii) वरील काया यित र उ च िश णाचा िवकास क न दजा मक िश ण दे यासंदभात
वेळोवेळी आव यक या उपाययोजना करणे आिण यां या अंमलबजावणी संदभात
िव ापीठांना िनदश देणे.
अशी मख
ु काय कर याबरोबरच िश क िश णाचा िवकास क न दजा मक िश क िनमाण
कर यासाठी UGC ने आप या अिधप याखाली एका पॅनलची थापना के लेली आहे.
UGC या मागदशनाखाली हे पॅनल िश क िश णा या संदभात काय करीत अस यामळ
ु े
ही काय UGC च करीत असते. सदर पॅनल खालील काय करते.
i) िव ापीठ, िव ापीठातील िश णशा िवभाग आिण िश णशा महािव ालये यातील
अ यापन व संशोधनाचा दजा उंचाव यासाठी मागदशक सूचना करणे.
ii) भारतीय समाज व देशा या शै िणक गरजा ल ात घेऊन शै िणक िवकास व
संशोधनाला ो साहन देण.े
iii) िव ापीठातील िश णशा िवभागाने ाथिमक आिण मा यिमक िश णासंदभात
िविवध काय म हाती घेऊन िश णाचा दजा सधु ार यास मदत करणे. यासाठी भौितक
सिु वधा व मानवी बळ परु िवणे. िश णशा िवभाग खालील काय म हाती घेऊ शके ल.
अ)

ावान अ ययना याचा शोध व यां या

ेचा िवकास / संवधन.

आ) िश णा या नवीन तं ासंदभात िश कांचे उ ोधन.
इ) लोकसं या आिण पयावरण िश ण
ई) यव थापक य ि श ण इ.
iv) िश क िश णाचे अ यापन आिण संशोधन हाती घे यास अ यापकांना ो साहन देणे.
यासाठी चचास े, कायशाळा, उ हाळी वग आिण प रषदांचे आयोजन करणे.
v) अशा कारचे चचास े, कायशाळा, प रषदा आयोिजत कर यासाठी िव ापीठ आिण
िश णशा महािव ालयांना आिथक मदत परु िवणे.
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vi) यो य य ना रा ीय फे लोिशप आिण रा ीय संल नता दान करणे.
vii) स म अ यापकांचे रा ीय तरावर या यान आयोिजत क न यांना आव यक ते
मानधन देणे.
viii) परदेशाम ये आंतररा ीय तरावरील चचास , प रषदांम ये सहभागी हो यासाठी
िकं वा या यान दे यासठी जाणा या िश ण े ातील य ना वासखच मंजूर करणे.
ix) शै िणक नवोप म, िव ापीठ तरीय पु तकांचे लेखन आिण इतर अनदु ेशन सािह य
तयार कर यासाठी िश कांना ो साहन व अनदु ान देणे.
x) शै िणक संशोधनाला चालना देऊन िश णा या े ाचा िवकास कर यासाठी शै िणक
संशोधन हाती घे यासाठी अ यापकांना ो साहन देणे, यांना संशोधनकायासाठी
आव यक असणारे अनदु ान दान करणे.
xi) अ यापकांचे िनवास थान, अ यापकांसाठी वसितगहृ , अ ययना यासाठी वसितगहृ ,
अ यापन कायासाठी इमारती आिण संशोधनासाठी आव यक ती साधनसाम ी
घे यासाठी िव ापीठे आिण महािव ालयांना अनदु ान देणे.
असे िविवध कारचे काय क न UGC िश ण े ात आपले मह वपूण योगदान देत आहे.
िश णा या िविवध तरावर िव परु वठ् यामधील शासनाची भूिमका :
भारतात उ च िश णासाठी िव परु वठ् याचे खालील मख
ु ोत आहेत.
१) शासन
२) फ
३) इतर
४) उ ोग
५) काशन
उ च िश ण ही शासनाची जबाबदारी असून रा य शासनाने उ च िश णावरील खच
करावा जेणेक न उ च िश णात सधु ारणा होईल. रा य शासनाने रा ीय मानव संसाधन
व िवकास िनधी िनमाण के ला तरीही िव परु वठा होऊ शकतो. रा य शासनाने िवकिसत
उ ोजकांमाफत काही ि श ण सं था उभार या तर िनि तच आव यक उ ोगांचे यो य ते
िश ण सवाना उपल ध होऊ शके ल याम ये शासनामाफत यो य तो सम वय राखला
जावू शकतो.
यािशवाय ाथिमक तरावर जो थगन व गळतीची सम या आहे ती कमी कर यासाठी
शासनाने उपाययोजना करणे आव यक आहे व ाथिमक, मा यिमक तरावर मल
ु चे
माण वाढिव यासाठी स या या योजना आहेत यािशवाय आणखी इतर सवलती
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उपल ध के या पािहजेत. िव ापीठ तरावर िव ाथ क याण िनधी, िव ावेतन इ. साठी
रा य शासनाने काही िनधी िव ापीठांना उपल ध क न िदला पािहजे.

िश णासाठी िव परु वठा

५.५ सारांश
आधिु नक िव ीय कायात िव ीय िनयोजनाला मह वाचे थान आहे. िव ीय िनयोजन हे
िश णा या सवच हणजे ाथिमक, मा यिमक व उ च िश णा या संदभात करावे लागते.
ाथिमक िश ण हा सवाचाच मूलभूत अिधकार आहे. उ च िश णा या सहा याने या सवच
तरावर सम वय साधून शै िणक गती होणे अिभ ेत असते. उ च िश णासाठी
िव परु वठा करणा या िविवध ोतांम ये िव ापीठ अनदु ान आयोगाची, रा ीय शै िणक
िनयोजन आिण शासन सं था (NIEPA) ची भूिमका अिधक मह वाची आहे. िदवसिदवस
उ च िश ण घेणा या िव ाथ सं येत चंड माणात वाढ होत असलेली िदसून येते. या
माणात उ च िश णासाठी िमळणारे अथ सहा य कमी माणात उपल ध होते. जर उ च
िश णाची गणु व ा व दजा िटकवून ठेवायचा असेल तर यासाठी आव यक तो आिथक
िनधी व िव परु वठा उपल ध होणे गरजेचे आहे यासाठी रा य व क शासनानेही याम ये
अथसहा य उपल ध क न िदले पािहजे. अनदु ानाम ये िश णा या वेगवेग या अंगांसाठी
उदा. संशोधन हा मह वाचा भाग अस याने संशोधनासाठी िश कांना, संशोधकांना आिथक
अनदु ान उपल ध क न िदले पािहजे.

५.६ सरावासाठी अिधक
१) िश णाचे अथशा ही संक पना प करा.
२) िव परु वठा ही संक पना प करा.
३) उ च िश णासाठी अनदु ान देणा या िविवध सं थांची काय प करा.
४) उ च िश णा या गणु व ा िवकासासाठी शासनाची भूिमका प करा.

५.७ संदभ
१) बी.बी.पंडीत, डॉ.निलनी पाटील, डॉ.लता मोरे, िश क िश ण, िपंपळापूरे काशन,
२००९
२) डॉ. अरिवंद दनु ाखे, डॉ. हेमलता पारसनीस, गत शै िणक यव थापन काशन व
िव यवहार, िन यनूतन काशन, पणु े, २००९
३) Financial Planning and Management, edit Premkumar and Ghosh.
४) The Handbook and Manahement Techniques (3rd Edition 2003),
Kogan Page india Pvt . Ltd., New Delhi..
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६
पंचवािषक योजनेतील िश णा या
िनधीचे वाटप
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६.१ उि े
 तु हाला पंचवािषक योजनेची संक पना सांगता येईल.
 भारतातील पंचवािषक योजनेतील िश णावरील यय व खचाची तल
ु ना करता येईल.
 रा ीय व रा य तरावरील िनधीची तरतदु सांगता येईल.
 िनयोजनाचे कार सांगता येतील.

५८

६.२

पंचवािषक योजनेतील
िश णा या िनधीचे वाटप

तावना

भारतास वातं य िमळा यानंतर देशा या िवकासाकरीता िनयोजन करावे लागले. यासाठी
पंचवािषक योजनांची घोषणा कर यात आली. देशातील येक बाब वर खच क न याचा
िवकास करणे हे उि पढु े ठेव यात आलेत. देशा या िवकासात िश ण मह वाची भूिमका
पार पाडते. यामळ
ु े िश णावरील खच करणे अपेि त आहे. िश णावरील िनधी या
तरतदु ीिवषयी मािहती ततु करणात पाह या.

६.३ आशय

तुतीकरण

पंचवािषक योजनेची संक पना, िश णावरील यय, खच व िनयोजनाचे कार यािवषयीचा
आशय पढु ील माणे दे यात येत आहे.
६.३.१ पंचवािषक योजनेची संक पना
भारत सरकर या अिधिनयमानस
ु ार माच १९५० म ये िनयोजन आयोग थाप यात आला.
पंिडत जवाहरलाल नेह हे पिह या िनयोजन आयोगाचे पिहले अ य होते. देशाचा
सवािगण िवकास करणे हा उ ेश पढु े ठेऊन िनयोजनब काय म आख याचे ठरिव यात
आले. येक पंचवािषक योजनेत देशातील येक बाब या िवकासाचा उ ेश, िवकासाचा
ट पा, पैसा, शासन व संसाधने अशा अनेक बाब चा सिव तर आराखडा मांड यात आला
आहे. समाजा या सेवांसाठी सवाना संधी िनमाण करणे, उ पादन वाढिवणे आिण देशातील
मनु यबळा या उ कृ तेचा िवकासासह यां या राहिणमानाचा दजा जलद वाढिवणे,
देशातील सव मनु यबळाचे मू यमापन करणे हे सरकारचे उि आहे.
िनयोजन आयोग पाच वषासाठी िनयोजनाचा आराखडा तयार करतो. यामळ
ु े यांस
पंचवािषक योजना असे संबोधले जाते. पंचवािषक योजनाऐवजी काही कारणा तव वािषक
योजना राबिवले या आहेत. पिहली पंचवािषक १५५१ ला अि त वात आली असून स या
अकरावी पंचवािषक योजना राबिव यात येत आहे. सन १९६६-६७, सन १९६७-६८,
सन १९६८-६९, सन १९९०-९१ आिण सन १९९१-९२ या कालावधीत वािषक योजना
राबिव या हो या. भारत-पाक यु , पयाचे घसरण व संसाधनातील घट यामळ
ु े वािषक
योजना राबिव या आहेत.
कृषी, उ ोग, िश ण, पशु व दु ध परु वठा, मासेमारी, सामािजक िवकास, बहउ ेशीय
क प, िसंचन व अ निनयं ण, र ते, रे वे, पो ट, जहाज बांधणी, दूरसंचार, आरो य,
वाहतक
ु , मागासले यांसाठी क याणकारी योजना, मजदूर व क याण, पनु वसन इ यादी
िवकास कामाचा पंचवािषक योजने या िनयोजनात समावेश आहे. १९५० नंतर अकरा
पंचवािषक योजनांचा कालावधी पढु ील को कावर दशिव यात आला आहे.
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को क मांक १ – पंचवािषक योजनेिनहाय कालावधी
.
योजना
कालावधी
१ पिहली पंचवािषक योजना
१९५१ ते १९५६
२ दस
१९५६ ते १९६१
ु री पंचवािषक योजना
३ ितसरी पंचवािषक योजना
१९६१ ते १९६६
४ चौथी पंचवािषक योजना
१९६९ ते १९७४
५ पाचवी पंचवािषक योजना
१९७४ ते १९७९
६ सहावी पंचवािषक योजना
१९८० ते १९८५
७ सातवी पंचवािषक योजना
१९८५ ते १९९०
८ आठवी पंचवािषक योजना
१९९२ ते १९९७
९ नववी पंचवािषक योजना
१९९७ ते २००२
१० दहावी पंचवािषक योजना
२००२ ते २००७
११ अकरावी पंचवािषक योजना
२००७ ते २०१२
येक पंचवािषक योजनेम ये िश णा या िविवध तरावर व योजनांसाठी आिथक तरतदु
के ली आहे. या तरतदु ीिवषयी सिव तर मािहती पढु े पाह या.
६.३.२ पंचवािषक योजनेतील (I-IX) िश णा या िविवध तरावरील िनधीचे वा तिवक
व अपेि त वाटप
येक पंचवािषक योजनेत िश णावर यय िनि त के ला आहे व यानस
ु ार खच कर यात
आला आहे. ाथिमक, मा यिमक, उ च िश ण व तं िश ण या िश णासह इतर या
बाब त िश क- िश ण, खेळ व डा, भाषा िवकास, पु तक िवकास, ौढ िश ण,
सां कृितक िश ण, शासन या िवकास घटकाचा समावेश कर यात आला आहे.
िश णा या िविवध तरावर िनधीची तरतदु पढु ील को क मांक २ वर दशिव यात आली
आहे.
को क मांक २ – पंचवािषक योजनेतील िश णासाठी यय/खच ( पये कोटी म ये)
िश ण
कार
ाथिमक
िश ण
मा यिमक
िश ण
िव ापीठीय
िश ण
तं
िश ण
इतर

पिहली

दुसरी

ितसरी

चौथी

पाचवी

सहावी

सातवी

आठवी

नववी

दहावी

९३

८९

२०९

२३५

४१०

९०६

२१९१

४००६

१६३९७

२८७५०

२२

५१
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११८

२५०

३९८

१२३६

१५३५

२६०३

४३२५

१५

५७

८२

१८४

२९२

४८६

५४१

१०५६

२५२०

४१७७

२३

४८

*

१२५

१५६

२७७

४७२

२७८६

२३७४

४७००

१६

८१

३९

१६१

१७७

४५८

७३१

९४९७

४३०

७४८५

एकू ण

१६९

३०७

४१८

८२३

११०८

२५२५

५१७१

१८८८०

२४३२४

४९४३७

(* ही मािहती उपल ध झाली नाही)
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येक पंचवािषक योजनेम ये िश णातील सवच तरासाठी खचाची तरतूद के याचे िदसून
येते. ाथिमक िश णावर जा त यय िदलेला आहे. या खालोखाल मा यिमक िश ण व
तं िश णाला यय िदलेला आहे. िव ापीठीय िश णावरील यव वाढिवलेला आहे. ौढ
िश णासह इतर िश णातील बाब कडे अ प माणात यय दे यात आला आहे.

पंचवािषक योजनेतील
िश णा या िनधीचे वाटप

६.३.३ िविवध पंचवािषक योजनेतील िश णांमधील ाधा य
िनयोजन आयोगाने सव पंचवािषक योजनेम ये िश णावर ल कि त के लेले आहे. समाज
िवकासासाठी िश ण मह वाची भूिमका पार पािडत असते. बालकाचा मूलभूत िवकास हा
या या जीवनातील मह वाचा ट पा असतो. ाथिमक िश ण स चे व मोफत कर यात
आले आहे. यामळ
ु े सव पंचवािषक योजनेत ाथिमक िश णाला सव च ाधा य िदलेले
आहे. िविवध पंचवािषक योजनेम ये ाथिमक, मा यिमक, उ चिश ण, तं िश ण,
समाजिश ण, िश क- िश ण, ौढ िश ण, भाषा िवकास, शासन, िविवध शै िणक
योजना, िवशेष िश ण, कला व सं कृती, खेळ व ि डा, िश पकृती व पु तक िवकास या
कार या िश णावर भर िदला आहे. सवच पंचवािषक योजनेम ये ाथिमक िश णासह
मा यिमक, उ च िश ण व तं िश ण या तरावर सवच योजनेम ये खच कर यात आला
आहे. पिह या पंचवािषक योजनेत मल
ु चे िश ण आिण शै िणक संशोधन व िश ण यांचा
िवचार के ला आहे. दस
ु भूत िश णाकडे ाधा य िदले गेले.
ु या पंचवािषक योजनेम ये मल
ितस या पंचवािषक योजनेत मनु यबळ गणु व ािवकास, बहउ ेिशय शाळा आिण
िश यवृ ीला ल िदले. चौ या पंचवािषक योजनेत उ च िश णासह िव ान िश ण, कला
व सं कृित, िश क- िश ण व यवु क सेवा याकडे ाधा य रािहले. पाच या पंचवािषक
योजनेम ये िवशेष िश णाकडे ल िदले गेले. सहा या पंचवािषक योजनेम ये बाल संगोपन,
ौढ िश ण, कृषी िश ण व यवु क क याण ा िश णाचा िवचार कर यात आला. सात या
पंचवािषक योजनेम ये भाषा िवकास, मु िव ापीठे व मु िव ालये यासह खळू-फळा
मोहीम, ाथिमक िश णाचा सधु ार, परी ा सधु ार, नवोदय िव ालयाची थापना, रा ीय
सेवा योजना, नेह यवु क क , एनसीईआरटी/एससीईआरटी, शै िणक तं ान यांचाही
उ लेख कर यात आला आहे. आठ या पंचवािषक योजनेम ये ाथिमक िश णाचे
वैि क करण व १५-३५ वयोगटातील िनर रतेचे माण पूण करणे. नव या पंचवािषक
योजनेत भाषािवकास, िश यवृ ी व पु तक िवकास, िनयोजन व शासन या िश णाकडे
ल िदले आहे. दहा या पंचवािषक योजनेम ये बालका या सवािगण िवकासाक रता सव
िश ा अिभयान आिण म या ह भोजन याकडे िवशेष ल वेधले आहे.
६.३.४ शै िणक खच आिण रा ीय अथ यव था
रा ीय अथ यव था ही मु अथ यव था आहे. रा ीय अथ य था दरडोई उ प नाशी
संबंिधत आहे. िविवध करांतनु ा होणाया उ प नावर रा ीय अथ यव था अवलंबून
आहे. यामळ
ु े उपल ध उ प नाचा िनधी िश णासह इतर िवकासकामावर खच करावा
लागतो. िश णावरील खच समाजिवकासासाठी होत असतो. मनु यबळा या िवकासासाठी
खच कर याची तरतदु करणे गरजेजे आहे. सवच पंचवािषक योजनेत िश णावर खच
के लेला आहे. येक पंचवािषक योजनेम ये एकूण खचा या तीन ते आठ ट यादर यान
खच के लेला आहे. िश णा या िविवध तरांपैक ाथिमक तरावर सवात जा त खच
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कर यात आला आहे. ही बाब यो य आहे कारण ाथिमक िश ण स चे व मोफत के लेले
आहे. क सरकारसह रा य सरकार व खाजगीसं थाही िश णावर खच करीत असतात.
िश काचे व नोकरदारांचे पगार, शै िणक साधनसामु ीवर होणारा खच, भौितक सिु वधाचा
िवकास यावर मोठ् या माणावर खच होत असतो. या खचा यितरी पालकही शै िणक
शु क, योगशाळा िवकास, ंथालय िवकास, खेळ व ि डा यावर खच करीत असतात.
पंचवािषक योजनेिनहाय िश णातील ाथिमक, मा यिमक व उ चिश ण या तरिनहाय
कर यात आलेला खच को क मांक-३ म ये दशिवलेला आहे.
को क मांक – ३ – पंचवािषक योजनािनहाय िश णा या िविवध तरांवर झालेला खच

. पंचवािषक
योजना
१ पिहली
२ दस
ु री
३ ितसरी
४ चौथी
५ पाचवी
६ सहावी
७ सातवी
८ आठवी
९ नववी
१० दहावी

ाथिमक
(%)
८५(५६)
९५(३५)
२०१(३४)
२३९(३०)
३१७(३५)
८०३(३०)
२८४९(३४)
४००७(४७)
१६३६४(६६)
२८७५०(६६)

मा यिमक
(%)
२०(१३)
५१(१९)
१०३(१८)
१४०(१८)
१५६ (१७)
७३६(२५)
१८२९(२२)
१५३८(१८)
२६०४(११)
४३२५(१०)

उ च िश ण
(%)
१४(९)
४८(१८)
८७(१५)
१९५(२५)
२०५(२२)
५३०(१८)
१२०१(१४)
१०५६(१२)
२५००(१२)
४१७६(०९)

एकूण
खच
१५३
२७३
५८९
७८६
९१२
२०४३
८५००
८५२१
२४९०८
४३८२५

(कं सातील सं या ट के वारी दशिवते)

वरील को काव न असे िदसते क , ाथिमक िश णावरील खचाचे माण जा त आहे,
येक पंचवािषक योजनेत िश णावरील खचात वाढ के लेली आहे. ाथिमक िश णावर
तीस ते सहास ट यांदर यान खच के ला आहे. मा यिमक िश णावरसु ा दहा ते
पंचवीस ट यांदर यान खच के ला आहे. उ च िश णावर नऊ ते पंचवीस ट यांदर यान
खच के ला आहे.
पंचवािषक योजनेिनहाय िश णावरील खच पढु े को क मांक – ४ म ये दिशिवलेला आहे.
को क मांक – ४ : पंचवािषक योजनािनहाय िश णावर झालेला खच
(खच ट के वारीत व कोटीत)
पंचवािषक
योजना
िश णावरील
खच

पिहली

दुसरी

ितसरी

चौथी

पाचवी

सहावी

सातवी

आठवी

नववी

दहावी

७.८६

५.८३

६.८७

५.०४

३.२७

२.५९

३.५५

४.३४

२.८३

७.६८

पिह या पंचवािषक योजनेम ये एकूण खचापैक िश णावर ७.८६ ट के खच कर यात
आला. पढु ील पंचवािषक योजनेम ये कमी-कमी होत जावून सहा या पंचवािषक योजनेम ये
२.५९ ट यांपयत खाली आला. सात या व आठ या पंचवािषक योजनेम ये ४.३४
ट यांपयत वाढ झाली आिण परत नव या योजनेत पु हा २.८३ इतका कमी खच
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कर यात आला. दहा या योजनेत मा भरघोष वाढ क न ७.८३ ट के खच कर यात
आला.

पंचवािषक योजनेतील
िश णा या िनधीचे वाटप

िविवध पंचवािषक योजनांम ये सव िश ा अिभयान, खळू फळा मोिहम, म या ह भोजन,
सा रता िमशन यावर िवशेष खच झाला आहे. िश णाचे सवच तर, ौढ िश ण, िश किश ण, समाजिश ण, तं व यवसाियक िश ण, खेळ व ि डा, पु तक िवकास, भाषा
िवकास, शासन व वैयि क िवकासावर खच कर यात आला आहे.
६.३.५ भारतातील रा ीय व रा य तरावरील सावजिनक िश णाचा खच
पंचवािषक योजनेिनहाय रा ीय व रा यांसाठी वतं र या िश णासाठी तरतूद के लेली
आहे. रा ीय तरतूदीपे ा रा य तरावर खचासाठी तरतूद जा त माणात िदसून येते.
नववी व दहावी पंचवािषक योजनेम ये रा य तरावरील खचाचे माण कमी आहे असे
िदसून येते. येक रा यांतील िश णासाठी खचाचा िनधी िदला जातो. रा य सरकार
यानस
ु ार िनधीचे वाटप करीत असतो. पंचवािषक योजनािनहाय रा ीय व रा य
िश णावरील खचाचा भारांश को क मांक-५ म ये दशिवलेला आहे.
को क-५ : पंचवािषक योजनािनहाय रा ीय व रा यिश णावरील खचाचा वाटा
(खच ट के वारीत)
.
पंचवािषक
रा ीय
रा य
एकूण खच
योजना
(%)
(%)
(खच कोटी म ये)
१
पिहली
२५
७५
१००(१५३)
२
दस
२५
७५
१००(२७३)
ु री
३
ितसरी
२६
७४
१००(५८९)
४
चौथी
३३
६७
१००(८२३)
५
पाचवी
३०
७०
१००(९३०)
६
सहावी
३०
७०
१००(२९५४)
७
सातवी
३७
६३
१००(६३८३)
८
आठवी
३९
६१
१००(१९६००)
९
नववी
५७
४३
१००(२०३८१)
१०
दहावी
७३.६
२६.४
१००(४३८२५)
पंचवािषक िनहाय रा य िश णावर खच कर यात आले या िनधीचे वाटप जा त िदसत
असले तरी नव या पंचवािषक योजनेत कमी झा याचे िदसते.
६.३.६ िनयोजनाचे कार : क , रा य आिण सं था :
क सरकार, रा य सरकार व सं था िश णावर खच करीत असतात. येक पंचवािषक
योजनेम ये रा य सरकारचा िश णावरील खचाचा वाटा जा त आहे. सं था हणजे शाळा
व महािव ालये यांचा समावेश आहे. िव ा या या िवकासासंबंधी तसेच िश कां या
िश णासाठी सं थेला रा य व क सरकारकडून अनदु ान िमळत असते. यािशवाय
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िश णाचे अथशा

िश कांचे तसेच कमचायाचे वेतन, वेतने र िनधी, इमारत िवकास िनधी, शालेय
उप मांसाठी खच, योगशाळा, थं ालय, जैवशा ीय बगीचा िवकास आिण
यं सामु ीसाठी क तसेच रा य सरकारकडून अनदु ान िमळत असतात. शाळा िकं वा
महािव ालयाला िव ा याकडून शु का या पात िनधी ा होत असतो. या शु काचा
िहशेब सरकारला ावा लागतो. शासन व समाजक याण िवभागाकडून िश यवृ ीवर खच
के ला जात असतो.
शाळे या िवकासासाठी सं थेचा िह सा व शासनाचा िह सा या पाने र कम उपल ध होत
असते. येक सं थेला याचे अंदाजप क तयार करावे लागतात. ा होणारा िनधी (उदा.
देणगी, शु क आिण अनदु ाना या पात) शाळा/महािव ालया या िवकासासाठी खच
करावा लागतो. यामळ
ु े अंदाजप क तयार करतेवेळी अ प मदु तीचे िनयोजन व दीघ
मदु तीचे िनयोजन के ले जातात. अ प मदु ती या िनयोजनाम ये दैनिं दन गरजा व
कायालयीन खच अपेि त असते. तर दीघ मदु ती या िनयोजनाम ये इमारत, योगशाळा,
फिनचर, खेळांचे मैदान व सािह य, क ा ये उपकरणे यावरील खचाचा समावेश असतो.
क सरकार व रा य सरकारकडून िमळणारा िनधी यांनी ठरवून िदले या योजनांवर िकं वा
काय मावरच खच करावा लागतो. वेतने र अनदु ानात कपात क न इमारत िवकास िनधी
फारच कमी िमळतो िकं वा कधी िमळत नाही. तं िश ण व संशोधनाला चालना िद यामळ
ु े
उ च िश णावरील अनदु ान वाढ कर यात आली आहे. समाजिश णासाठी क सरकारने
येक पंचवािषक योजनेम ये परु शे ा वाटा ठेवला आहे.

६.४ सारांश
िश णासाठी येक पंचवािषक योजनेम ये िनधीची यव था के ली आहे. यामळ
ु े
वातं यो र काळात िश णाचा िवकास फारच झाला आहे. स या सा रतेचे माण वाढत
गेलेले िदसून येते. ाथिमक, मा यिमक व उ च िश णासह ौढ िश ण व िवशेष
िश णाकडेही ल िदले आहे. बालकाचा सवािगण िवकास घडून ये यासाठी सव िश ा
अिभयान, मल
ु ीचे िश ण व म या ह भोजन यासार या योजनांमळ
ु े भवी नाग रक घडिवता
येणे श य होत आहे. पंचवािषक योजनेमधील िश णावरील खच के याने पिह या ते
दहा या योजनेपयत देशाला यो य िदशा िमळाली आहे. समाजाचा िवकास हा िश णातून
घडत असतो.

६.५ पा रभािषक श द
Economy - अथ यव था
Expenditure - खच
Five Year Plan - पंचवािषक योजना
Outlay – यय
64

पंचवािषक योजनेतील
िश णा या िनधीचे वाटप

६.६ वा याय
१) पंचवािषक योजनेची संक पना प करा.
२) पंचवािषक योजनेिनहाय िश णा या िविवध तरावरील यय व खच प करा.
३) पंचवािषक योजनेिनहाय रा ीय व रा य तरावरील िश णाचा वाटा िलहा.
४) िनयोजनाचे कार प करा.

६.७ संदभ
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बोरीकर, अशोक (१९८३) भारतीय िनयोजन, (नागपूर) िपंपळापूरे ॲ ड कं पनी पि लशस,
ि तीय आवृ ी
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७
मानवी संसाधन िवकास
घटकाची रचना
७.१
७.२

उि े
तावना

७.३

मानवी संसधान यव थापन (HRM) व मानवी संसाधन िवकास (HRD)
हयातील संबंध

७.४

मानवी संसधान िवकासा या प दती

७.५

मानवी संसधान िवकासाची गरज

७.६

मानवी संसाधन िवकासात िश णाचे मह व

७.७

मानवी श िनयोजन संक पना

७.८

मानवश

७.९

(इतर संसाधनां या संदभात) मानवी संसाधाने या गरजेचे मह व

७.१० मानवश

या िनयोजना या पाय या

या िनयोजनाची गरज

७.११ इतर संसाधना या व पा या संदभात मानवी भांडवल
७.१२ अ यापक तरतदु ी या अथशा ाचा हेतू
७.१३ िश कां या मागणी आिण परु वठया या संक पना
७.१४ मागणी आिण परु वठा या अंदाजातील अडथळे
७.१५ धोरणेचे उपयोिगता

७.१ उि े
हया घटकात मानवी संसाधन िवकासाची संक पना, प दती, गरज, आिण मह व हयांचा
िवचार झालेला आहे. हया घटका या अखेरीस तु ही खालील गो ी क शकाल  मानवी संसाधन िवकासा या संक पनेचे वणन करणे.
 मानवी संसाधन िवकासाची गरज प करणे.
६६

 मानवी संसाधन िवकासा या प रणामांची चचा करणे.

मानवी संसाधन िवकास

 िश णातून मानवी संसाधन िवकासा या मह वाचे वणन करणे.
 जनश िनयोजना या संक पनेचे वणन करणे.
 जनश िनयोजना या गरजेची चचा करणे.
 इतर संसाधना या संदभात मानवी संसाधना या गरजेची चचा करणे.
 अ यापक परु वणीची अथशा ीय गरज प करणे.
 अ यापक िश णातील मागणी व परु वठा हयां याशी िनगिडत िविवध घटक सांगणे.
 अ यापक िश णातील मािहती आिण परु वठया या अंदाजातील अडथळयां या
संदभातील धोरणां या परीणामांचे वणन करणे.

७.२

तावना

यो य र या तयार आिण े रत कमचारीगट हा संघटने या मू यवधन ि येला आधारभूत
असले या तीन मह वा या अ य बाब पैक सवात मह वाची बाब आहे. पीटर कर
हयां या हण यानस
ु ार, “िवसा या शतकातील कं प याची सवात मोलाची बाब हणजे
यांची उ पादनाची साम ी होती. २१ या शतकातील सं थांची सवात मह वाची बाब
हणजे यांचे ान कमचारी (Knowledge Workers) आिण यांची उ पादन मता
असेल. ( कर, १९९९) कमचा यांचा िवकास व िश ण हयावर सं थेने खच के ले या
पैशा या तरतूदीब ल सािह यात बरेच िलिहलेले आहे. कमचारी िवकास आिण िश ण हे
मानवी संसाधन िवकासा या मोठया संक पनेचे भाग आहेत. िश ण हे संघटनेत अ ययन
ि या सु कर याचा व राबिव याचा एक श य असा पण सवात जा त भावी नसलेला
असा एक माग आहे. िश ण व िवकासाकडे एक पदवी िमळिव याचे साधन हणून न
पहाता 'ज मभर चालणारी कृती' हणून पािहले जाते. याचा प रणाम हणून, िश क काय
करतात, हयापे ा अ ययनाथ काय (िशकतात) िमळिवतात, हयावर ल कि त झालेले
आहे. िश ण व िवकास हयाचा मु य गणु िवशेष हणजे 'सतत िश णारी सं था' िवकिसत
करणे. ित या चक
ु ा आिण यशाचा आढावा घेणे आिण यो य कृती ि वकारणे हा आहे.
कमचारी गटाचे लोकसांिखक गणु िवशेष (Demographic) यो य गणु धम आिण सस
ु ज
कमचारी िमळिव यास येणा या अडचणी, े रत आिण सिु नयोिजत कमचारी गट हे मानवी
संसाधन िवकासा या चचचे मु य घटक आहेत.
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७.३ मानवी संसाधान यव थापन (HRM) व मानवी संसाधन िवकास
(HRD) हयातील संबधं
मानवी संसाधन यव थापन (HRM) म ये मु य वेक न कशा कार या कमचा यांची
गरज आहे. यासाठी वतं कं ाटदारांचा उपयोग करायचा क कमचा यांची नेमणूक
करायची, सयु ो य य ची नेमणूक व िश ण, ते काम करणारे आहेत. हयाची खा ी क न
घेणे. यां या कायासंबिं धत बाबी हाताळणे आिण कमचारी आिण यव थापनाचे घात
िविवध कायदयां माणे आहेत हे पहाणे हयाचा समावेश होतो. हयात कमचा यांचे फायदे
(भ े) आिण पगार कमचा यां या न दी आिण यां या ब लची धोरणे इ. कृत चा ही समावेश
होतो.
आरो य आिण अ न आपदक
् ालीन सेवा, कमी पैशात उपल ध घरे, यवु क िवकास,
वयंसेवकांना संधी, दळणवळण, उजा संवधन आिण समाजाचा िवकास, अशा मह वा या
सेवा परु वून आिण संसाधनांचा िवकास क न मानवी संसाधन िवकास समाजा या आिण
लोकां या गरजा भागिव याचे काय करीत असते.
कमचा यांना यांची वैयि क आिण संघटना मक कौश ये, ान आिण मता विृ दंगत
कर यासाठी मानवी संसाधन िवकास आराखडा परु िवतो. मानवी संसाधन िवकासा अंतगत
कमचारी िश ण, कमचारी यवसाय िवकास, कृती – यव थापन आिण िवकास,
िशकिवणे, स ले देणे, उ रािधकारी िनयोजन, मु य कमचायाची िनवड, िशकव यासाठी
मदत आिण संघटनेचा िवकास हयांचा अंतभाव होतो.
मानवी संसाधन िवकासा या सव बाबी उ च तीचा कमचारी वग िवकिसत कर यावर
कि त असतात, जेणे क न संघटना व वैयि क कमचारी हकाला यो य सेवा देऊन,
आपली कायाची उि े साधू शकतील. मानवी संसाधन िवकास अशा सव मु य कृत चा
समावेश होतो यामळ
ु े , य चे, गटाचे आिण अनषु ंगाने संघटनेचे काय सधु ारते.
मानवी संसाधन ही अशी सं ा आहे क यात, िक येक संघटना पूवापार प दतीचे कमचारी
शासन, काय यव थापन, कमचारी संबंध आिण संसाधन यव थापन हयांची सांगड
घालतात. औ ोिगक/ संघटना मक मानसशा ातील संक पनाचा येथे उपयोग के ला
जातो. मानवी संसाधनाचा संदभानस
ु ार कमीत कमी दोन प ीकरणे आहेत. मळ
ु चा
वापराचा संबंध राजनीितक अथशा आिण अथशा हयाशी आहे तर पारंपा रक र या
याला िमक- उ पादना या चार (आव यक) घटकांपैक एक असे मानले जाते. िनगम
िकं वा यवसायातील जा त वापरातील श द हणजे कायालयातील य आिण
कायालयातील माणसे िनवडणे, यांना काढून टाकणे, िश ण आिण इतर कािमक बाब चा
िवचार करणे. हया लेखात हया दोनही या यांचा अंतभाव आहे.

७.४ मानवी संसाधन िवकासा या ि कोन
मानव िवकास आिण मा.सं.िव. पधा मक ि कोन : मानवी िवकासाचा संबंध समाजात
य या अ य मतांशी असतो, जेथे राजक य व अथशा ीय ि या पारदश व िनणय
घे यात सहभाग देणा या असतात. जागितक बँक गटाचे अ य जे स् वो फे नसन् हयांनी
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असे ठासून हटले आहे क , ’देशांसाठी हा िनरोप प आहे“ तमु या लोकांना िशकवा,
यां या आरो याची यो य काळजी या यांना बोलते करा आिण याय दया ........ आिण ते
िति या देतील (जागितक बँक, १९९८) हणजेच, जागितक बँके या ि कोनातून मानवी
िवकास हा सामािजक व राजक य भांडवलातील गतंु वणूक वर अवलंबून असतो आिण
याची सांगड पायाभूत घटकांशी आिण सबल व सयु ो य आिथक व अथिवषयी धोरणांशी
घातली क य व समाज यां या मता य क शकतात. जा त प पणे, िवकास
हणजे,..... य ला असलेली वातं ये वाढिव याची ि या ही वातं ये िवकासासाठी
मूलभूत आिण मु य असतात. हयांना आिथक यव थेतील सहभाग, राजक य व याचे
वातं य, िश ण व आरो य सिु वधासकट सामािजक संधी, इतरांशी वाग या या
वातं यातील पारदशकता, सामािजक सरु ा सं थांनी िदलेली सरु ा ........ मािणक
सरकार, मु कायदे यव था आिण पारदशक िनयं ण णाली, ........ प रणामकारक
आिण पारदश कायदे – णाली, ह कांचे (तसेच) भौितक पायाभूत घटकांचे ........ऊजा,
र ते, वाहतूक, दळणवळण इ.चे संर ण (सेन आिण वु फे न न् १९९९) हणजेच मानवी
िवकासाचे उि , हे आिथक िवकास आव यक असला तरीही के वळ सांपि क
ि कोनातून नाही. (सेन िण ि टि लट् स् १९९९) मानवी िवकासाची उि े ही कमीत
कमी पातळीवर आरो य, समाजक याण आिण िश ण – जे नाग रकांसाठी सामािजक,
आिथक आिण राजक य े ात पूणपणे सहभागी हो यास आव यक आहेत, यां याशी
संबंिधत आहेत.(जागितक बँक १९९९) हे सव साधायचे असेल तर सामािजक, आिथक व
राजक य धोरणे हया उि ांशी संल न हवीत. हणजेच मानवी िवकसाची आदश ि तमाने
ही बहिमतीय. असून याची येक िमती सेन आिण वु फे नसन (१९९९) हयां या
आराखडयाशी संलं न हवीत.

मानवी संसाधन िवकास

मानवी संसाधन िवकास खूप वेळा याची सरु वातीची व ढोबळ या या – समाजातील सव
य चे ान कौश ये व मता वाढिव याची ि या – हीच कायम ठेवली जाते
अथशा ा या भाषेत, असे सांगू शकतो क (मानवी संसाधन िवकास) हणजे मानवी
भांडवलाचे एकि करण, याची आिथक िवकासासाठी प रणामकारक गतंु वणूक होय.
राजक य संदभात, मानवी संसाधन िवकास लोकांना राजक य ि येत, खास क न
नाग रकांना लोकशाही ि येत जबाबदार भाग घे यासाठी तयार करतो. सामािजक व
सां कृितक ि कोनातून मानवी संसाधनां या िवकासामळ
ु े लोकांना जा त प रपूण जीवन
जग यास मदत होते. (हाब सन आिण मायरस १९६४ डीिस वा १९९७ म ये िदलेले)
पारंपा रक क पने माणे मानवी संसाधन िवकास बहिमतीय आहे आिण यात य या
गरजा व ह कांचा पूण संच आहे. हया संदभात मानवी संसाधन िवकास समानातील मता
व अिधकार हयावर भर देतो. मानवी संसाधन िवकास संदभ, पायाभूत व मूलभूत मानवी
ह कांशी जोडलेला आहे हणजेच िवकास कि य िव ेषणात, मानवी संसाधन िवकास हा
मानवी िवकासा या ि यां या मोठया संचाचा उपसंच आहे. हया ि कोनातून मानवी
संसाधन िवकास हा ’समाजातील य चे ान, कौश ये व मता वाढिव याची ि या
आहे,’ हे गरजेचे असले, तरी िवकासा या िव ततृ उिद ा या ीने परु स
े े नाही.
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मानवी संसाधन िवकासाची आिथक ि कोन :
आधिु नक यगु ात हया, मानवी संसाधन िवकासा या आिथक ि कोन खूप मोठा इितहास
आिण उ च दजाची वैचा रक पातळी लाभलेली आहे. ॲडम ि मथ हयांनी असे दशिवले क
य या मता हया या या िश णासाठी उपल ध संधीवर अवलंबून आहे. १९५० या
दशकात िवकास क ी मानवी संसाधन िवकास प दतीने नवीन आिथक िवकासाला यापले,
(िहषमन१९८१ लेवीस १९६५, िमरडरल १९६८) तसेच ते हापासून मानवी
भांडवलावरील अथशा ांचे िवचार व िलखाण वाढले (उदा. नोबल पा रतोिषक िवजेते
अम यसेन) सेन सार या िवचारवंतांनी, यांनी य या पायाभूत मता व अिधकार
हयांवर िव ेषणासाठी भर िदला यावर िवकासा या िदशा कि त होतात. सेन (१९९२)
हयां या मतानस
ु ार य या 'पायाभूत मता' व 'अिधकार' िव ततृ कर यासाठी य ला
िवकिसत करा, जेणे क न समाजाचा व आिथक घडीचा िवकास होईल. हणजेच, दस
ु या
श दात सांगायचे तर, मानवी संसाधन िवकासाचा ि कोन हा िवकासा या इतर मह वा या
घटकांचा उपसंच आहे आिण य चे अिधकार व मता वाढिव या या मोठया उि ावर
आधा रत आहे. यावसाियक वृ दी व आिथक िवकासा या संकुिचत ि कोनापे ा हा
ि कोन वेगळा आहे. आय्. एम्. एफ आिण जागितक बँकेसार या आंतररा ीय सं थांनी
१९९० पयत हयाला धा य िदले. हया या अंतगत मु बाजारपेठा आिण यापाराचे
यापिककरण हे आिथक वृ दी व िवकासासाठी सचु िवले गेले. हयात िवकासाचे मानक
GDP असे सहजपणे ठरिवले. पण असे जाणवून आले क असे के ले तर मानवी िवकास
हा दैवावर सोडून दयावा लागेल. असेही दाखवून दे यात आले क GDP िवतरणा या
मु यावर काहीही मािहती देत नाही, कोणाला िकती फायदा िमळाला, कोणाला िनरोगी
राह याची मता झाली, इ. ब ल मािहती देत नाही.

७.५ मानवी संसाधन िवकासाची गरज
मानवी संसाधन िवकास िश ण, िश ण आिण आयु यभर अ ययना या धोरणामळ
ु े
अ) आयु यभर अ ययन व कामधंदा कर याची मता हे सयु ो य उ ोग िनमाण
कर यासाठी आिण िनरंतर आिथक व सामािजक िवकास साध यासाठी या धोरणांचा
भाग.
आ) आिथक व सामािजक उि ांना समान मह व देऊन वैि करणा या संदभात अखंड
आिथक िवकास, ानावर आधा रत व कौश यांवर आधा रत तसेच मतांचा िवकास,
यो य कामाची वाढ, नोकरी िटकिवणे, सामािजक िवकास, सामािजक आंतरभाव आिण
गरीबी हटाव, हयांना े साहन िमळाले.
इ) नवीन उप म, पधा मकता, उ पादनता, आिथक वृ दी, चांग या नोक यांची िनिमती
आिण लोकांची नोकरी कर याची पा ता, हयावर भर – नवीन उप म नोकरी या
नवीन संधी िनमाण करते आिण यासाठी िश णा या न या ीकोनाची व
िश णाची, नवी कौश यांसाठी आव यकता.
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ई) अनौपचा रक आिथक यव थेचे मु य आिथक जीवनात पांतर कर यासाठीचे
आ हान नवीन चांग या नोक या िनमाण कर यासाठीची धोरणे व काय म, िश ण व
िश णा या संधी तसेच आधी िमळिवलेले ान व कौश यांचा औपचा रक आिथक
यव थेत वापर कर यासाठी कमचा यांना मदत.

मानवी संसाधन िवकास

उ) सावजिनक व खाजगी गतंु वणक
ू वर भर देणे – मािहती व तं ानाचा िश ण व
िश णातील पायाभूत गरजांसाठी, तसेच िश कांना व िश कांना िश ण
दे यासाठी थािनक, रा ीय, व आंतररा ीय आंतरजालाचा उपयोग.
ऊ) िश ण िश णातील सहभागातील तफावत कमी करणे.

७.६ मानवी संसाधन िवकासात िश णाचे मह व
सवच े ातील मोठया माणातील संपादणूक त िश णाची मह वाची भूिमका आहे.
उि पूण िश ण य ला जीवनातील प रि थती िशकायला व समजायला मदत करते.
तसेच त ण िपढी या मनात आ मिव ास िनमाण कर यास मदत करते. आिण तािकक,
मू यािधि त रा िनिमतीला मदत करते ( मायस् आिण हाबीसन् १९६५, िमंगाट आिण
सन १९८६) सवात चांग या संसाधनात, मानवी संसाधन आहे. अशा आधारावर सरकार
मोठया माणात मानवी संसाधन िवकासासाठी पैसा खच करीत आहे. जागितक बँकेनेही
(२०००) जागितक अथ यव थेत मागे पडू नये हणून रा ांसाठी तांि क व उ च
िश णाची आव यकता मा य के लेली आहे. उ च िश ण हे य चे उ प न फारच यो य
माणात वाढवते. हया िवचारावर िटका क न, उ च िश ण य चे आयु य व अनषु ंगाने
मोठया समाजाची सधु ारणा करते ( जागितक बँक, २०००:३७) िश ण ही आयु यभर
चालणारी ि या आहे. जे याला आिथक व सामािजक जीवनासाठी आव यक असते
अशा िश णाचा थोडासाच ण िव ा याला शाळा व महािव ालयात िमळते. हणनू च
आयु यात यशाचे िशखर गाठ यासाठी िवशेष कौश ये िवकिसत कर यासाठी अिधक
िश ण आव यक आहे, हणूनच िश ण हा ि थर व िनरंतर काय म असला पािहजे (मेसस
आिण हािबन न १९६५ बाचस
ु १९९२, रेना २००५ क)
मानवी संसाधन िवकास वेगळया काराने समजून घेतला जाऊ शकतो. : मानवी संसाधन
िवकास ही एक िव ततृ संक पना आहे समाजातील यात सव लोकां या ानाचा
कौश यांचा, मतांचा िवकास समािव आहे ( सेगाड १९९९ :२१६) आिथक संदभात
मानवी भांडवल, राजक य संदभात लोकांचा लोकशाही ि येत सहभाग आिण सामािजक
व सां कृितक संदभात लोकांना जा त प रपूण जीवन जग यास मदत करणे. ( सेगाई,
१९९९) मानवी भांडवल उपप ी ने मु य वे क न मानवी संसाधन िवकास ची संक पना
आिथक संदभात मानवी भांडवल घटकापूव च मयािदत ठेवली आहेत.
रा ीय मानवी संसाधन िवकासा या संदभात उ च िश णाची भूिमका थॉमसन आिण
फॉगेल (१९७६) हयांनी िदले या प दती माणे, िवकसनशील रा ातील िश णा या
िवकासासाठी असली पािहजे, यात उ च िश ण हे रा ा या समाजा या आिण सव
लोकां या िजवनाशी संबंिधत असले पािहजे - काही यो या उ चभू सं थांशी संबंिधत असू
नये. िव ापीठाची भूिमका ही मु य वे क न 'िवकसनशील िव ापीठाची असली पािहजे,
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यात समाजातील ांचा िवचार के ला जाईल. (कोलमन, १९९४: ३३४) असे िव ापीठ,
'िवकासाची धोरणे ही रा ा या धोरणाशी िनगडीत आहेत' हयाची काळजी घेते,
(कोलकन : १९९४ : ३४३) मानवी संसाधन िवकास समाजातील िविवध पातळीवर
औपचा रक व अनौपचा रक िश ण काय म होणे, हे आव यक आहे.
तुमची गती तपासा१) मानवी संसाधन िवकास हणजे काय? मानवी संसाधन िवकासा या िविवध प दत ची
चचा करा.
२) मानवी संसाधन िवकास हा अशा य या िवकासासाठी आहे जेणे क न समाज व
अथ यव थेत सधु ारणा होईल मानवी संसाधन िवकासा या संदभात हयाची चचा करा.
३) मानवी संसाधना या िवकासात िश णा या मह वाची चचा करा.

७.७ 'मानवश

िनयोजन' संक पना

मानवश िनयोजनाला मानवी संसाधन िनयाजेन असेही हटले जाते, यात यो य
कार या व यो य सं थेत य ना यो य वेळी, यो य जागी, यो य काम कर यास देऊन
यातून संघटनेची उि े सा य कर याचा समावेश होतो. औ ोगीकरणात हयाची
मह वाची भूिमका आहे. हयासाठी णाली उपागमाचा उपयोग क न िविश पाय या
अवलंब या पािहजेत या पाय या हणजे.
१. उपल ध मानवश चा शोध
२. भिव यात आव यक मानवश ब ल भािकत
३. यो य यवसाय काय मांची आखणी
४. िश ण काय मांची आखणी

७.८ ‘मानवश

या िनयोजना या’ पाय या

१. उपल ध मानवश चा शोध :
भिव यातील मानवश ब ल ठरिव यापूव उपल ध मानवश चा शोध आव यक आहे.
हयात खालील गो ी समािव आहेत –
 संघटनेचा कार
 िवभाग
 िवभागांची सं या
 हया िवभागातील कमचा यांची सं या.
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२. भिव यातील मानवश ब ल भािकत :
भिव यातील मानवश वर प रणाम करणारे घटक कळले क मग यासंबंधी िनयोजन
करता येते. यासाठी खालील तं ाचा उपयोग के ला जातो.
१. त ांची मने : अनौपचा रक िनणय, औपचा रक सवषण, डेि फ तं .
२. कल िव षे ण : जनश गरज, भूतकाळातील कल, सूची बनवून सांिखक िव ेषण
(क ीय वृ ीची प रमाणे वाप न)
३. काय व ताण िव षे ण : िविवध िवभाग शाखा इ. कामा या बो यावर (ताणावर)
अवलंबून.
४. काय श िव ेषण : उ पादन व वेळाचे िव ेषण करताना आव यक जनश
िमळिव यासाठी यो य मोबदला उपल ध के ला पािहजे.
५. इतर प दती संगणका या सहा याने िविवध गिणती ि तमाने हयासाठी वापरली जाऊ
शकतात.
३. नोकरीसंबधी िविवध काय म िवकिसत करणे :
उपल ध यादीची भिव यातील आव यकतेशी तल
ु ना के ली क िविवध काय म आखू व
िवकिसत के ले जाऊ शकतात, यात कमचारी भरती, िनवडी या प दती, िनयु इ.
िवषयी योजना आखता येतात.
४. िश ण काय मांची आखणी :
िकती माणात वाढ करायची आहे, हयावर हे अवलंबून रािहल. कमचा यांची तांि क
सधु ारणा व इतर कौश ये मता व ान हयां या सधु ारणे या आव यकतेनस
ु ार िश ण
काय म ठरिवले जातात.

७.९ मानवी संसाधना या गरजेचे मह व
१. यव थापनाची काय : यव थापनाची मूलभूत काय, िनयोजन, संघटन, िदशा देणे व
िनयं ण हे मानवी संसाधनावर अवलंबून आहे. मानवी संसाधना या मदतीनेच हे श य
अस यामळ
ु े कमचा यांची भरती हे यव थापना या कायात मह वपूण आहे.
२. प रणाम कारक उ ोग : य चा यो य उपयोग मह वपूण आहे. औ ोिगकरणात हे
मह वाचे आहे. हे कमचारी िनयु या सहा याने के ले जाऊ शकते.
३. रे णा : िनयु म ये फ यो य य ची िनवड यो य कायासाठी कर यापरु ताच भाग
नसून यात ेरणेसाठी काय म – उदा. एखादया काय मात भाग घे यासाठी अिधक
पैसे – हणूनच हा काय म िनयु चा मह वाचा भाग बनतो.
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४. चांगले मानवी संबंध : जर मानवी संबंध चांगले असले तरच सं था ि थर राह शकते.
यासाठी प रणामकारक िनयं ण, प सं ेषण, प रणामकारक पयवे ण आिण यो य
नेता, हयाची आव यकता असते. िनयु या कायाम ये चांग या मानवी संबंधासाठी
िश ण िदले जाते.
५. उ पादन मता : संसाधना या सयु ो य उपयोगामळ
ु े उ पादन वाढते. वेळ, पैसा,
य न व श कमीत कमी फुकट घालव यानेच उ पादन वाढते. िनयु आिण
या या संल न कृती ( याभरण, िश ण आिण िवकास, पगार इ.)

७.१० मानवश

या िनयोजनाची गरज

मानवश िनयोजन हा दोन ट यातील काय म आहे. कारण हया फ स प रि थतीचे
िव ेषण के ले जात नाही तर भिव यातील भािकत ही के ले जाते. आिण याच माणे
काय म आखले जातात. मानवश िनयोजनाचा संघटनेला खालील कारे फायदा होतो.
१. टु ी व आिध य हे शोधून यो य कृती करता येते.
२. िनयु चे काय म आखता येतात.
३. कमचारी खच कमी करता येतो आिण जा त िनयु टाळता येते.
४. उपल ध कौश ये / बु दी शोधून, याच माणे िश ण काय म आखता येतात.
५. उ ोगधंदयाची वाढ करता येते आिण उपल ध मानवी संसाधनाचा यो य उपयोग करता
येतो.
६. संघटनेला मानवी संसाधनेचे मह व यातून कळते आिण यातून संघटनेची ि थरता
वाढते.

७.११ इतर संसाधनां या व पा या संदभात मानवी भांडवल
बहतेक लोकांसाठी भांडवल हणजे बँकेतील खाती, शेअस िशकागो येथे पोलादी लँट इ.
असते. हे सव भांडवलाचेच कार आहेत आिण ते कालांतराने फायदाच क न देतात.
पण अशा कारचे भांडवलाचे कार हेच फ भांडवल नाही. शाळा िशकणे, संगणक
िश ण काय म, आरो य िवषयक खच, व शीरपणा आिण मािणकपणा हयावर
या यान ही सु दा भांडवलेच आहेत. कारण यामळ
ु े उ प न वाढते. कृती सधु ारते िकं वा
य ला आयु यभरासाठी चांग या सवयी जडतात. हणूनच अथशा ात, िश ण,
िश ण, आरो य इ. खच मानवी भांडवलातील गतंु वणक
ू समजत. यांना मानवी भांडवल
हटले जाते कारण यांचे ान, कौश ये, आरो य, मू ये आिथक िकं वा भौितक मालम ा
यां यापासून वेगळी करता येतात, तशी करता येत नाहीत.
िश ण, िश ण आिण आरो य हे मानवी भांडवलातील सवात मोठी गतंु वणूक आहे. खूपशा
अ यासातून असे िदसून आलेले आहे िक अमे रके म ये शाळा व महािव ालयातील
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ु े य चे उ प न वाढलेले आहे. अ ययनासाठी लागलेला य व अ य
खच वजा करता तसेच जा त िशकणा या य चा बु दयांक जा त असतो. यांचे पालक
जा त सिु शि त व ीमंत असतात हे मानले तरीही अशाच काराचे परु ावे. िविवध
अथशा ीय णाली तसेच सं कृत असणा या शंभराहन अिधक देशातून िमळालेले आहेत.
जा त सिु शि त लोकांचे उ प न हे सरासरी पे ा जा त असते व बहधा कमी गत देशात
फायदे हे जा त असतात.
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अिलकड या दशकांम ये मानवी भांडवला या अथशा ात नाटयपूण बदल,
महािव ालयीन िश ण घेणा या ि यांम ये िदसतो. उदा. १९६० या दशकापूव
अमेरीकन ी हया पु षांपे ा जा त माणात शालेय िश ण पण कमी माणात
महािव ालयीन िश ण पूण करीत हो या. या ि या महािव ालयात िशक या, या गिणत,
िव ान, अथशा व कायदा, हया िवषयांकडे वळत न ह या, तर अ यापन, होम
इकॉनॉिम स, परक य भाषा आिण सािह याकडे ओढ या जात हो या. तल
ु ना मक या
कमी ी, पगारासाठी ल नानंतरही काम करीत रािह या आिण यांनी तािकक या
“घरातील उ पादनाला” मदत होईल अशा कारचे िश ण घेतले – हयात शंकाच नाही क
आपली सामािजक व सां कृितक कौश ये सधु ार यामळ
ु े ल ना या बाजारातही यांना मदत
झाली.
हे सव बदललेले आहे. गे या २५ वषात िववािहत ि यां या, म- सहभागामळ
ु े कमचारी
गटांम ये मोठा बदल घडून आलेला आहे. पु कळशा ि या, यांची छोटी बाळे असली,
तरीही खूप कमी काळ कामापासून दूर राहतात. यामळ
ु े यांची नोकरी या बाजारातील
िकं मत वाढली आहे व ि या पारंपा रक ’ि यांची“ े े सोडून िहशोब लेखन
(accounting) कायदा, मेिडकल इंिजनीअ रंग अशा जा त पगार देणा या े ांकडे वळत
आहेत. आता यव थापन- े ात एक-ततृ ीयांश, कायदया या े ात ४५… पे ा जा त,
आिण मेिडकल े ात ५०… पे ा जा त ि या असतात. होम इकॉनॉिम स चे खूपसे
िवभाग बंद झालेले आहेत िकं वा ’नवीन होम इकॉनॉिम स“ ल न करायचे क नाही िकती
मल
ु े असावीत घरगतु ी संसाधने िवशेषतः वेळ कसा िवभागायचा हयावर भर देत आहेत.
अथातच, मानवी भांडवलातील गतंु वणूक चा, औपचा रक िश ण हा एकच माग नाही.
शाळे बाहेर िवशेषतः कामा या िठकाणी कमचा यांचे िश ण होते. महािव ालयीन पदवी
धरांनाही कामा या िठकाणी यो य ठर यासाठी तयार हो यासाठी औपचा रक, व
अनौपचा रक िश ण काय मांची आव यकता असते सेवांतगत िश णाचा कालावधी,
िडश वॉिशंगसार या कामासाठी एखादया तासाचा असू शकतो तर ऑटो लंट सार या
िठकाणी इंिजिनअर ग या कामासाठी िक येक वषाचा असू शकतो. थोडयाशा उपल ध
मािहतीव न असे िदसून येते क सेवांतगत िश णामळ
ु े िमळाले या अनभु वामळ
ु े
िमळकतीत मोठी वाढ होते. मानवी भांडवलासंबंिधत चचत कुटुंबाचे ान, कौश ये,
आरो य, मू ये आिण प दती यांचा प रणाम िवचारात यावा लागतो. पालक, शै िणक
संपादणूक, वैवािहक थैय, धू पान, वेळेत कामावर जाणे व इतर ब याच बाब म ये मल
ु ांवर
भाव पाडतात.
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कुटुंबाचा हा मोठा भावाचा संबंध उ प न, िश ण आिण पालक व मल
ु े हयां या
यवसायाबरोबर िदसून येतो. हणूनच पालक व मल
ु े हयां या िश णा या बाबतीत मोठा
दवु ा आढळला तरी यां या उ पना या बाबतीत बळकट सं◌ंबंध आढळत नाही, हे
िव मयजनक आहे. उदा. जर, वडीलं यां या िपढी या सरासरीपे ा २०… जा त
िमळकत िमळवत असतील, तर मल
ु गा ८ -१०…जा त कमावतो. हा पर पर संबंध
पा ा य यरु ोपीय पेश, जपान, तैवान आिण इतर बयाच िठकाणी िदसून येतो. सांि यक
शा व अथशा ा हयाला 'म यमानचे ि तगमन' (Regression of means) असे
हणतात.
या देशांम ये तं ान कसे वापरायचे हे कौश य जाणणारे लोक कमी आहेत. अशा
िठकाणी तं ाना या गतीचे मू य कमी आहे. 'अथशा ीय वाढ' ही नवीन ान व मानवी
भांडवल हयां या ताळमेळावर अवलंबून असते. हणून या या देशांनी अथशा ीय वाढ
साधली आहे, अशा िठकाणी तांि क ानातील गतीला िश ण िश णाची जोड िदलेली
आहे.
तुमची गती तपासा१) मानवश िनयोजन हणजे काय? या या गरजेची चचा करा.
२) शै िणक सं थेतील जनश िनयोजन सोदाहरण प करा.
३) “संघटनेत मानवी भांडवलाचे पनु ः िश णाची गरज खूप मह वाची आहे,” मानवी
संसाधन िवकास व िश ण हया संदभात हयाची चचा करा.

७.१२ अ यापक तरतुदी या अथशा ाचा हेतू
अ यापकांची मागणी व परु वठा ही वािषक असली तरी काळा माणे याचा आशय बदलतो.
काही काळापूव च सामा य िश कांचा तटु वडा कमी झाला होता व या ऐवजी िव ान,
गिणत व काही िविश े े िशकिवणा या िश कां या परु वठयाकडे जा त ल िदले गेले
होते. परु शे ा परु वठया या चचत आता िश कां या सं ये माणेच यां या गणु व क
े डेही
िदले जाते. आता हे ल ात आलेले आहे क फ िश कांची सं था ही मु य अडचण नाही.
पगारा या बाबतीत थोडी लविचकता दाखिवली तर वग भरायला िश क िमळू शकतात पण
मह वाकां ी रा ीय उि े सा य कर यासाठी आव यक शै िणक काय करणारे िमळू
शकतात का? हा खरा आहे.
हया संदभात, िश कां या परु वठयाब ल
िच ह आहे व भिव यातील मागणी व
परु वठया या बाबतीतील धोरणांबाबत िवचार आव यक आहे. धोरण कता या,
शाळे साठी या भरती या संदभातील अपे ांमळ
ु े िश कांची मागणी व परु वठा हयाबाबतीत
बराच िवचार झाला आहे. हया संदभात मागणी व परु वठयाचे िव ेषण क न मािहतीचा
साठा (data base) बनिवला आहे. यात िश कांची सं या पातळी तसेच िश क िश ण
सं थांचे वा याय, िश णाचे आकृतीबंध, काय म िश कांना नोकया देणा या सं था,
हयावर भट िदला गेला पािहजे.
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७.१३ िश कां या मागणी व परु वठयाची संक पना :
िश कांची मागणी हणजे शासक य, अशासक य व अशासक य अनदु ािनत अशा
िश कां या उपल ध जागा असे हणता येईल. हणजेच सव कार या सं थामधून िकती
िश कांना नोक या िद या जातील. नोकरी दे यासाठी िकती जागा उपल ध आहेत.
िविश वषातील िश कांची मागणी, या वषात भरती होणारे िव ाथ , अ यास म व
िश क िव ाथ यांचे माण, नोकरी असले या िश कां या जबाबदाया शै िणक सं थांची
पगार दे याची मता आिण िविवध शै िणक पातळीवरील िश कांना दयाय या िकं मती
पण िश कां या मागणीचे एकूण गिणत कळ यासाठी िकं वा िश कां या यो य परु वठयासाठी
धोरणे बनिवताना, एकूण परु वठया या आकडयांचा फारसा उपयोग होत नाही. यासाठी
िविवध िश कां या नोक या व यांचे भौगोिलक िवतरण मािहत असणे आव यक आहे.
िविवध िश कांची मागणी ही िवषयवर, पातळी (इय )े माणे, खास िशि त िश कांची
गरज खास िव ा याकरीता िकं वा यांना इं जी भाषा यवि थत येत नाही. अशाकरता,
देशातील िविवध भागांक रता, शहरांकरीता उपल ध जागा, अशा कारची मािहती
आव यक आहे. हया खेरीज मागणी ही िश कांचे गणु िवशेष, यांची शै िणक पा ता, वंश
इ. या संदभात असावी. हे असे के ली क िश कांची मागणी व परु वठा हयां या पर पर
संबंधाची तल
ु ना करता येते.
िश कांचा परु वठा हा येक वष हया यवसायात िशर यास उ सक
ु य िकती आहेत
ावर ठरिवला जातो. हयात (अ) आता िशकिवणारे (ब) जागेसाठी अज करणारे व (क)
यो य जागा उपल ध अस यास अज करणारे, हयांचा समावेश होतो.
हयाचा संबंध इतर यवसायात असणा या उपल ध जागा, यांचे पगार व कामाची
प रि थती हया याशी असतो.
ददु ैवाने अशी मािहती देणारे ोत उपल ध नाहीत. (िगलफोड आिण टेनेन बमु १९९०)
िकती िश कांची नेमणूक झाली, हया बाबतची खा ीलायक मािहती उपल ध आहे िकती
िश क आधी या वषाव न पढु े काम चालू ठेवतात व िकती नवीन िश क हयात िश तात
असे दोन गट बनतात. व हे दोनही गट िमळून एकूण िश कांची सं या ठरते. एकूण िश क
िकती आहेत. िकतीची गरज आहे. िकती परु वठा झाला आहे, यांचे परु वठयाचे ोत काय
आहेत ही मािहती मह वाची आहे. बहधा िश कांचा परु वठा हा उपल ध जागांपे ा जा त
असतो. हणूनच िश कांची मागणी ही उपल ध अनदु ािनत जागां या संदभात सांिगतली
जाते.

77

िश णाचे अथशा

पुरवठयाचे ोत :
आधी सांिगत या माणे िश क वग दोन कारचा असतो –आधी या वषाव न पढु े
अ ययन चालू ठेवणारा व नवीन अ ययन सु करणारा.
अ ययन करत असणा या िश कांना याच जागेवर पढु े काम कर याची िकं वा दस
ु या
शाळे त, दस
ु या िवषयासाठी अज कर याची संधी असते, ते वेगवेगळी अ ययना या
जबाबदा या घेऊ शकतात – याच शाळे त िकं वा वेगळया शाळे त – आिण हणनू अ ययन
करणारे िश क हा मु य ोत बनतो. िश क सोडून गे यामळ
ु े िकं वा िश कां या जागा
वाढ यामळ
ु े नवीन िश कांची भरती करावी लागते.(रॉलेफसन् १९९२) अशा नवीन भरती
होणा या िश कांचे चार ोत असतात.
अ) पूव चे अनभु वी िश क
आ) िशि त पण अनभु व नसणारे िश क (उशीरा यवसायात िशरणारे िश क)
इ) नवीन िशि त िश क
ई) महािव ालयातील पदवीधर – अ िशि त व अनभु व नसलेले.
उ) खाजगी शाळांत िशकिवणारे व इतर शाळांम ये थलांतर करणारे िश क.
हया सव गतंु ागतु ीमळ
ु े िश क परु वठया या ोतांची यो य मािहती असणे आव यक असते.
िश कांची मागणी व परु वठा हयावर प रणाम करणारे घटक
पुरवठयावर प रणाम करणारे घटक –
अ) जा त पुरवठयाला जबाबदार घटक –
१) पूव चे िश क परत येणे.
२) िश कांचे सदय पगार पूव पे ा चांगले असणे.
३) इतर संधीची कमतरता
४) ि या ल नासाठी सोडून जाणे.
५) िशि त िश कांची उपल धता
६) थलांतर
७) आंतर सं थामं ये एकजूट सहकाय नसणे.
८) अ यायनात जा त लोकांची मागणी
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ब) जा त पुरवठा कमी करणारे घटक –
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१) िश कांची जा त काळजीपूवक िनवड
२) अ यापक िश णाचा उ च दजा
३) मािणत कर याचा उ च दजा
४) मागणी वाढिवणारे यावसाियक घटक
अ) िश कांची मागणी कमी करणारे घटक
१) ज म दरात घट
२) िव ाथ िश काचे वाढीव माण
अ) थोडे वग काढून टाकणे
ब) वगाची वाढीव सं था
३) शाळा सेवेचे संकुचन िकं डर माटन, पूव शाला, खास िवषय, ैढ िश ण, रा
शाळा, टपाल ारा िश ण.
४) िश क
ं ाची पु कळ वषाची सेवा
अ) ल नामळ
ु े शाळा सोडणा या ी िश कांम ये घट
ब) इतर यवसांयासाठी सोडणारे कमी लोक
ब) िश कांची मागणी वाढिव यास जबाबदार घटक
१) ाथिमक व मा यिमक पातळीवर समान संधी
२) शाळे सेवांचे िव ततृ ीकरण - िकं डर गाटन, खास िवषय, ैढ िश ण इ.
३) यावसाियक वृ दीसाठी चांग या संधी
४) आिथक ि थतीत सामा यत : सधु ारणा
५) अ यापन सोडणा यां या सं येत बदल
६) िश कां या पा ते या अटीत बदल – वय, िलंग, िश ण, अनभु व वैवािहक दजा इ.
७) वैयि क व राजक य पूव ह दूर होणे.
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७.१४ मागणी आिण पुरवठया या अंदाजातील अडथळे
िश क वगाचे िवतरण हे सावजिनक व खाजगी शाळांम ये कार, दजा व थळा या
संदभात झालेले असते. हे िवतरण पा ता, अनभु व, वंश व इतर बाब या बाबतीत य त
असते. उदा. शहरातील मा यिमक शाळांम ये उपनगरा या तल
ु नेत त ण अनभु व नसलेले.
िश क आकिषत होतात. हणनू िश कां या बाबतीतील िविवध चलांची मािहती (उदा.
यांची शै िणक पा ता) आिण यांची िविवध िठकाणची गरज मािहती असणे आव यक
असते. पण नवीन अजदारांब ल मािहती अस या िशवाय, िविवध शाळांतील परु वठा यो य
होत आहे का व नस यास, याला जबाबदार घटक कोणते, हे कळणे आव यक आहे.
िवतरणाचा हा मु य वे क न शाळे चे िठकाण, िशि त िश क -पगार काय कर या या
िठकाणची प रि थती इतर संधी, हयां याशी जोडलेला असतो.
वाढती लोकसं या व िव ा या या सं येतील बदलामळ
ु े ही िश कांची मागणी बदलते.

७.१५ धोरणेचे उपयोिगता
एवेनडेन (१९५२) हयाने िश कां या मागणीसंबंधीचे १५ घटकांचे िव ेषण. ’अ यापक
िश णाचे रा ीय सव ण“ येथे मांडले मागणीचा अंदाज घे यासाठीचे १६ घटकांचे सू
मांडले गेले. हयात यावसाियक िश कांची सूची, अ यापक अ ययनासाठी काय म तयार
करणे, मागणीचा अंदाज व िनयं ण? चा समावेश होता. पण बहतेक रा ाकडे ही मािहती
उपल ध न हती व परु वठा िनयंि त कर यासाठी काही खास के लेले न हते संघटने या
संसाधनांचा हयासाठी उपयोग करावा, असे सचु िवले गेले. इिलयट (१९४५) हयांनी
अ यापक - िश ण सं थाचा व रा य तरीय िवभागांचा सम वय साध याचे सचु िवले.
टाऊनसड (१९५०) हयांनी रा ीय पातळीवरचे सहकाय सचु िवले. यासाठी यांनी
भिव यातील गरज िश णाचा कालावधी कायम व पी मणप न देणे आिण शै िणक
वाहांचा सखोल अ यास सचु िवला. िक येक लेखकांनी िव ा याची काळजीपूवक व
ठरािवक िनवड सचु िवली. पारसन (१९४५) हयांची माणी करणाचा दजा उंचिव याब ल
सचु िवले. इिलयट हया िश ण यवसायाचा दजा सधु ार यासाठी नऊ गो ी सचु िव या :
१) रा य तरीय शै िणक िनयोजन मंडळाची िनिमती,
२) रा य तरीय मंडळाचे संघटन,
३) मागणीचे सतत सव ण
४) रा य तरीय मंडळाला िविश कालावधीसाठीच मािणत करणे.
५) मंदी या काळात िश क तयार कर यात, घट.
६) सं थांतील पधाचा अ यास
७) नवीन िश क पहाणायाची तपासणी
८) माणी कराणाचा दजा उंचावणे
९) रा ाचे सामािजक घटक आयोजन ि वकारणे.
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यांनी ’सॅबॅिटकल टॅगर लॅन“ ि वकार याब ल िनवेदन होते. हयात ६वष िकं वा जा त
काळ काम के ले या िश कांना आधवषाची अधपगारी रजा दे याब ल िशफारस आहे. अशा
( र ) जागांवर अशा िश कां या अध पगारावर नेमणक
ु ा कर यास परवानगी आहे. असे
िश क हे नोकरी न करणारे िश क असतील. ए. एफ् . मेयर (१९७२) हयांनी सांिगतले क
रा यातील १०… िश ण िवभागात िश क परु वठयावर िनयं ण ठेव यासाठी कमचारी
नाहीत. यांने हे दशवून िदले क कोण याही मागणी व परु वठया या अ यापक िश ण
काय मात काही (अयो य) िहतसंबधांना त ड दयावे लागते.

मानवी संसाधन िवकास

भारतासार या देशात, िश कां या जादा परु वठयामळ
ु े पगारात घट, जा त कायकाल व
चांग या िश कांची यवसाय सोड याची वृ ी िदसून येते. अ िशि त िकं वा कमी अनभु वी
िश कां या परु वठयामळ
ु े िशि त िश कांची ि थती आिथक या िबकट बनते.
काही लेखकां या हण यानस
ु ार जा त परु वठयामळ
ु े सं थांना चांग या िश कांची नेमणूक
करता येते. काही समाजशा ात असेही सांगतात क अ यापन िश णामळ
ु े , यांचे
पालक वाचे िश ण होते, ही जमेची बाजू आहे. हयामळ
ु े िश ण फुकट गेले, असे
हण याची गरज नाही. अथात, या य नी इतका वेळ, म व पैसे खच के ले, अशांना
नोकरी िमळाली नाही, तर अशी िवधाने चत नाहीत.
बहधा रा य तरीय िवभागांनी माणीकरणाचा दजा वाढवावा, िश कांची नेमणूक रा यभर
सहकाय त वावर करावी, आंतररा यीय सहकाय नेमणूक म ये असावे, भावी िश कांचे
यो य मागदशन खेडयातील व थिमक पातळीवर िश णासाठी करावे - इ. सचु ना के या
जातात. पण रा य व रा तरीय अ यापक िश ण सं थांनी हयात ल घाल याची गरज
आहे.
घटका अखेरीस वा याय :
१) अ यापक िश णा या बाबतीतील मागणी व परु वठा प करा.
२) भारताम ये िश कांना जादा परु वठयाची कारणे शोधा व सोदाहरण प करा.
३) यो य उदाहरणांसिहत भारतात िश कांची मागणी व परु वठया संदभातील अडचणीची
चचा करा.
४) अ यापक परु वठया या अथशा ासंबंिधत िविवध धोरणां या प रणामांची चचा करा.
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८
िश ण आिण आिथक िवकास
घटकाची रचना
८.० उि े
८.१

तावना

८.२ िवषयाचा िवकास
८.३ संक पना आिण अथ
८.४ गरज / िवषयाचे मह व
८.५ िश णा या अथशा ाची या ी
८.५.१ व प व काय
८.६

ेरणेसाठी शै िणक प दती सधु ारणेसाठी सूचना आिण आिथक िवकास चालू ठेवणे

८.७ िश णा या अथशा ाची त वे
८.८ िश ण आिण अथशा हयामधील आंतरि या
८.९

ोतांची (साधनसंपतीची) मयादा आिण ोतांची जमवाजमव
८.९.१ ोत (साधनसंप ी)मयादा

८.१० िश ण आिण ामीण व शहरी भागामधील आिथक िवकास
८.११ वा याय

८.० उि े
हे घटक वाच यावर तु ही खालील क शकाल
 िश णा या अथशा ाची या या कराल.
 िश णा या अथशा ाची संक पना आिण अथ यांची चचा कराल.
 िश णा या अथशा ा या िवकासाचे आिण गरजेचे समथन कराल.

८२

 िश णा या अथशा ाची स ाची त वे आिण यां या या ीचा खल
ु ासा कराल तसेच
अथशा िश ण यां यामधील सबंधाचे प ीकरण कराल.


८.१

िश ण आिण आिथक िवकास

ामीण व शहरी भागातील िश ण आिण आिथक िवकासाचा खल
ु ासा कराल.

तावना

अथशा ाचा िवकास आिण लोकशाही सा य कर यासाठी अथशा ाची मह वाची भूिमका
आहे. िशकव याचा (अ यापन) यवसाय चा िवकास अलीकडेच १८०० शतकापासून
झालेला आहे. यावेळी पि म यरु ोपम ये िश क िश ण शाळा लोकि य हो या. यापूव
िश णाचा िनयोजनाकडे व यासाठी अथ (Finance) परु िव यासाठी फारच कमी माणात
ल िदले जात असे.
ि टन मधील १९८५ नवीन इनसायकलोपीिडया या मते ’अ यापन हा जगातील सवात
मोठा यवसाय आहे. हयाचे मोजमाप सभासदां या सं येम ये होते. जसजसा मानवी
िवकास होत गेला, या माणे िश णात आिण शै िणक प दतीत ल णीय बदल होत गेले.
सव कृ अनक
ु ू ल मानवी ोतांचा वापर कर याची गरज भासू लागली. तसेच
अथशा ा या िश णाचे िनयोजन आिण यासाठी अथ (इ हaहम) हयाकडे दल
ु क न
चालणार नाही.
जवळजवळ ५० वषापूव संशोधकांनी हया नवीन े ाम ये संशोधन कर यास आवड
दाखिवली होती. हया अथशा ांचे भारतीयां या गतीम ये योगदानाचे वागत
कर याम ये एकमत होते. परंतु बहसं य योगदान हे िश णा या िश तीत झाले. परंतु ते
सख
ु कर नस याची व संतापजनक अस याची जाणीव झाली ते सख
ु कर नस याचे मु य
कारण पढु ील माणे आहे.
१) भारताम ये मोठया माणावर मूलतः िश णाची जबाबदारी सरकारवर आहे.
२) िश णा या अथशा ाची वाढ ही काय हवे आिण काय हवे नाही हयाचा फरक
कर याम येच मु य वे झाली.
हया भावनेचा उ साह आिण दःु ख दो ही ही अगदी समथनीय आहे.
१९६३ म ये टी. ड लू श टझ हा अथशा ा या िश णाचा पिहला संशोधक होता. याने
सं ी ने (आढावा) थोड यात सारांश के ला आिण नंतर सवमा य चलीत ीकोन िदला.
यांनी िश ण आिण आिथक िवकास यांचा िनकटचा संबंध अस याचे सांिगतले. याचे मत
व िवचार अथशा ांना पटले. ते हापासून िश णा या िवकासाकडे जाग कतेने पाहीले
गेले. हयाम ये मो यवान अशा शै िणक आ थापनाम ये अथशा ाचा समावेश के ला गेला.
पूव िश णाचा कल फ सां कृितक व सं कृतीकडे झक
ु लेला होता. हया नवीन
ीकोनामळ
ु े िश ण हे अथशा ा या गणती (मोजमाप) या पलीकडे आहे कारण यांना
िव ास होता िश ण हे मू य व परतावा हयां या पे ा क तीतरी अधीक माणात आहे.
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िश णाचे अथशा

८.२

िवषयाचा िवकास (Subject Development)

ॲडम मीथ यांना अथशा ाचे जनक मानले जाते. यां या मते य ने िश णा ारे
आप या गणु व ेत व काय मतेत घातलेली भर हा देशा या एकूण भांडवलाचा एक भाग
आहे.
ॲडम ने या या १७७६ या सी द झालेला लेख “An enquiry into the nature &
cause of wealth of nation”. हया लेखाम ये यांनी िश णावर िवशेष भर िदलेला होता.
आतापयत िश णशा ाम ये अथशा ाचे िश ण व गतंु वणूक हे िवषय दल
ु ि त के ले होते.
अथशा ा या िश णाची क पना जागतीक तरावर बदलत आहे. भारत देश हा आिथक
दु ् या गत नाही व शै िणक दु ् या सु ा गत नाही आतापयत या काळाम ये देशाचा
आिथक िवकासाची जागा ही िश णा या िवकासातून झालेली िदसून आलेली आहे.
“िश ण हे कौश याचे (Skill) चे मोठे
गणु व ा उपल ध झालेली आहे.

ोत झालेले आहे. तसेच िश णामळ
ु े िशि त

खरोखरच अथशा ा या भूमीके त िश णा या िनणायक वाटा आहे.

८.३ संक पना आिण अथ (Concept & Meaning)
देशाचा िवकासा या क येची िनि ती खालील ि कोण त वा ारे होते.
१) अथ (economy)
२) िश ण

सस
ु घं टीत रा य यव था

३) सस
ु घं टीत रा य यव था

िश ण

अथ (economy)

हया ि कोणी संबंधा या सहभागाने समाजातील गतीचे व िवकासाचे बदलाचे िनयोजन
करता येते.
अथ (economy), िश ण, सस
ु घं टीत रा य यव था ही कोण याही देशाचे सवात मोठे
श
थान आहे. हे एक भावी साधन आहे. हया श
थामळ
ु े दो हीही हणजे
सकारा मक व नकारा मक बदल होऊ शकतात दस
ु या बाजूस लोकांना सिु वधा
परु िव यासाठी हया ि कोणीय ोताचा जा तीत जा त उपयोग के ला पािहजे. हयाचाच
अथ ि कोणा या येक बाजूने आप या परीने वतःशी सकारा मक य न के ला तर
उवरीत दोन बाजूचं ी आपोआप यो य िवकास (वाढ) होईल.
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चौ या – पाच या पंचवािषक योजनेम ये शै िणक िनयोजन, शासन आिण मू यमापन

िश ण आिण आिथक िवकास

समीती व या समीतीचे स लागार जे. पी. नाईक व भारत सरकार िश ण मं ालय यां या
मते :
१) िश णा या िविवध े ाम ये भारत सरकार व रा य सरकार यांनी परु िवले या िविवध
ोतांचा सव समावेशक यश वी तयारी क न यांची पनु रचना करणे गरजेचे आहे.
२) स ा या शै िणक परीि थतीम ये, िश णाची उि े डोळयासमोर ठेवून, उि े जाणून
घेऊन िविवध काय माचे आयोजन के ले पािहजे.
३) हे काय म कदाचीत िनयोजीत असतील तर कदाचीत िनयोजीत नसतील. परंतु हया
काय माम ये (Finance) अथ समावेश असतो.
४) काही िठकाणी आथ क करण चांगले कर यासाठी, ोतांचा चांगला वापर कर यासाठी
अथ नसते आिण चांगले काय म देखील खचासाठी राबवले जात नाहीत.
५) भिव यात सामािजक िवकास व आिथक िवकासासाठी स ि थती पे ा जा त
काय माची जोडणी अ याव यक आहे.
६) अथशा ा या अलीकडील संशोधनाव न िश णातील गतंु वणूक रा ा या हीता या
ीने अ याव यक आहे.
ोता या आधारावर िवचार के ला असता तीन

िनमाण होतात.

१) कोण या कारचे िश ण देशास परवडेल?
२) िकती माणात िकं वा कोणासाठी?
३) उपल ध असले या िनधी (Fund) पसंती कोण या अ माने राहील?
योजना ठरिवताना पुढील दो हीही गृहीत धरणे आव यक आहे.
अ) आिथक (Financial) मयादा
ब) शै िणक गहृ ीतके
हणनू अथशा ा या िश णाचा अ यास हणजे शै िणक ोतांची शै िणक सं था व
उप माम ये िवभागणी (allocation) करणे होय. तसेच यां याकडून वैयि क व
देशासाठी परतावा िमळिवणे होय.
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८.४ गरज/ िवषयाचे मह व
अथशा ाम ये आिथक िनयोजन, यो य ोता या उपयोग, आिण मूलभूत िश ण हा
येक भारतीयांचा ह क आहे. उपल ध ोतामधून हे करणे अ याव यक आहे.
वतमान काळात काही िश णत व संशोधक यांनी १९६३ साली अथशा ांनी य
के ले या ीकोनाशी सहमती दशवलेली आहे. ती हणजे अथशा ाचे िश ण ही काळाची
गरज आहे. जरी काही संशोधकांनी संताप व िव द भावना य के लेली असेल तरी
देखील अथशा ा या िश णाची गरज पूणपणे हा मदु दा दल
ु ि त के ला जाऊ शकत नाही.
परंतु भारतातील बहसं य अथत व िश णत यांना खालील कारणासाठी गरज व मह व
पटलेले ( वीकाराहाय) आहे.
१) वाढते मू य (िकं मत) (Rising Cost) :
अलीकड या काळाम ये रा ीय उ पनापैक िश णावर खच कर याचे माण वाढले
आहे.
२) दु यम कारखाने (Secondary Industry) :
उ पनाम ये वैय क ीमंती चे माण वाढले आहे. अ न व मूलभूत गरजा
हयावरउ पनाची गळती होते. िश ण, आरो य हया सोयी महाग झा यामळ
ु े खच
उ पनापैक र कम हया सेवांवर खच पडते.
३) तां ीक पांतरण (Technological Transformation) :
तां ीक पांतरणासाठी जगातील उ पनाचा मोठा भाग हे नवीन ान
खच होतो.

कर यासाठी

४) आरो य व उ पादकता (Health & Productivity) :
िविवध देशातील कामगारांची कमी उ पादकता ही या देशातील गरीबीस कारणीभूत
ठरते. हे या देशातील कामगारास कशा कारे िश ण िमळते हयावर अवलंबून आहे.
५) कौश याचा अभाव (Shortage of Skill) :
कौश याचा अभावामळ
ु े आिथक वाढीम ये कमतरता जाणवते. परीमाणक शै िणक
योजना हा िशि त कौश यवान कामगारांना गहृ ीत ध न बनिवले या असतात.
िनयोजन नसले या शै िणक प दती परीणामी बेकारीकडे घेऊन जातात आिण यांचे
रा ीय उ प न वाढीमधील योगदान अ य प असते िकं बहना नसते हटले तरी
चालेल. अशा कारे िशि त कौश यवान मनु य बळ हे अथशा ा या िश णाम ये
े ठळक वैिश य आहे.
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िवकसीत देशाम ये श शाली मनु य बळ अस यामळ
ु े हया देशाम ये िश ण व त
आहे. या देशात अपरु ा ोत अस यामळ
ु े िश णा या माग या मयादीत असतात.
िवकसनशील देशाम ये ोत कमी असतो आिण कधी कधी नैसिगक ोत असतो.
यो य मनु यबळाचा, िशि त कौश यवान मनु यबळाचा समावेश असणे हे मोठे उि
अथशा िवषया या िश णा या काय म िनयोजन, अथ िनयोजन (Financing)
करताना समजून घेणे गरजेचे आहे.
७) असामा य उ च पैशा या व पात िश णाचे मू य (Extra Ordinary high
Monetary) :
िवकसन देशातील िश ण मोठया माणात पढु ील बाबी साठी कमजोर असते.
 यो य शासनाचा अभाव
 िनयोजनाचा अभाव
 सहकायाचा अभाव
गरीब देशातील िश णाची पनु बाधणी करताना येणारी आणखी एक अडचण आहे ती
हणजे या देशातील पैशा या व पातील मू य हे खूपच असते. परीणामक कारक
देशा या ोतां या जमवाजमवी साठी पढु ील मु े मह वाचे आहेत.
१) अथशा ा या िवकासासाठी िनयोजन करणे.
२) मानवी ोतां या िवकासाम ये सहकायाची भावना असणे फार मह वाचे आहे.
शै िणक िनयोजनाकडे दल
ु करणे हणजे :
अ) कौश यवान मनु यबळाकडे दल
ु करणे.
ब) परीणामक ोता या उपयोगांकडे दल
ु करणे.
जॉन वेझी (Johan Vaizey) िन र ण पढु ील माणे :
“िश ण हे मोठया माणात सरकारकडे िनधीची मागणी करते. सावजिनक िनधीपैक २०…
िनधी हा िवकसीत देशाम ये खच के ला जातो. हा एक आिथक काय माचा मह वाचा भाग
आहे. कारण याचे ते मू य आहे. परंतु हे एक आिथक वाढ कर याम ये सकारा मक
योगदान आहे.
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८.५ िश णा या अथशा ाची या ी
िश ण आिण अथशा हया दो ही सामािजक शा ा या सम वयातून िश णाचे अथशा
ही एक नवीन ानशाखा उदयास आलेली आहे. दस
ु या श दात ही नवीन ानशाखा
आिथक (उ पादन) िनमाणा या संशोधनातून िनमाण झालेली आहे.
भारतात िश ण या अथशा ाचा िवचार पढु ील माणे :
१) १९३५ म ये मंबु ई िव ापीठाचे अथत ा. बी. एम. काळे यांनी थिमक िश णाचे
अथशा ही सं ा आणली. यां यामते िश णासाठी के लेला हा खच नसून
भिव यातील गतंु वणक
ू आहे.
२) १९७५ म ये टीळक कॉलेज ऑफ ए यूकेशन या सं थेत M.Ed प र ेस बसणा या
िश कांसाठी इं जीत ६ या याने झाली. यातील मू य सूचना
i) हा िवषय पु तक पाने एकि त हावा.
ii) िवषयाचे िन पण मराठीत हावे.
३) १९७८ पासून ’िश णाचे अथशा “ ही नवीन ानशाखा महारा ातील
िव ापीठाम ये M.Ed या अ यास मात समािव कर यात आली.
४) मानवी भांडवल मोज यास िश णा या अथशा ाची गरज आहे. हे मानवी भांडवल
मनु य बळात मोजले जाते. हणून भारत, सरकारने िश ण खा यास मनु यबळ खाते व
िश ण मं ालयास मानव संसाधन िवकास मं ालय असे नाव िदले.
िश णा या अथशा ाची या ी िस ांतापे ा (Theory) पे ा िव ततृ आहे. टी. ड यू
श टस बेकर वेझी. इ. नी यां या सैघांितक पाया घातला वैयि क गरजा आिण अथ
यां या परीपूत साठी अनेक य न के ले गेले. यासाठी िविवध तरावर िनयोजनाचे नमनु े
(Models) तयार के ले गेले. अथशा ाचे वाडःमय मोठया माणात िवकसीत के ले आता
अथशा ाची मह वपूण शाखा िवकसीत होऊ लाग या आहेत.
भारतातील काही िव ापीठाम ये िश णा या अथशा ाची वतं शाखा सु के लेली
आहे. मंबु ई िव ापीठ हे एक याचेच उदाहरण आहे.
स ा या काळात िश णा या अथशा ाचा दजा : –
प दतीमधील हया िवषयाचे मू य आिण हयाची उपयोगीता जाणून घेणे गरजेचे आहे. हया
ठीकाणी एखादा िवषय िशकवताना िकं वा याचा अ यास करताना दोन गो ी (वग करण)
समजून घेतले पाहीजे.
१) िस दांतीक गृहीतक (Theoretical Consideration ) :
िवषयाची ( े म) रचना मूलभूत पायाभूत ानाने परीपूण असावी जेणे क न इतर िवषय
देखील समजून घे यास सोपे जाऊ शकतात.
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हया िवषयाम ये यि काचे फार मह व आहे हया संवदे नेतून परु स
े ा मह वपूण िनणय
यि क सम या समजून घेऊन करता येतो.
िश णा या अथशा ासाठी य ीक समाधान कारक आहे का ते पाह या.
माशल या मते मानवाची काय मता व गणु व ा वाढावी हणनू आपण जे भांडवल गतंु वतो
ते फार मोलाचे आहे. तसेच माशल या मते सवसाधारण यावसाियक जीवनात मानवा या
कृत ची अ यास हणजे अथशा होय. मानवास उ प न कसे िमळते व तो याचा वापर
कसा करतो. तसेच या या वैयि क व रा ीय उ पनाम ये तो आपली गतंु वणूक कशा
कारे करतो.
िश णाचे अथशा ही मूलभूत पायाभूत गरज आहे हयावर तो ठाम नाही. तसेच
अथशा ा या िस दांतामधील पायाभूत ग धळा या खल
ु ासा कर यासाठी हया िवषयाचे
ोत घेतले जातात हे तो नाकबूल क शकत नाही. अथशा ाचा िस दांत
सोडिव यासाठी िश णा या अथशा ामधील त वांचा उपयोग होतो.
८.५.१ व प व काय (Nature & Function) :
िवषयाची गरज / मह व
१) ामीण भागातील मल
ु ांना मोफत व स चे थिमक िश ण के लेले आहे. परंतु ामीण
भागातील लोक मल
ु ांना शाळे त पाठवत नाही. स चे थिमक िश ण अपयशी होत
आहे कारण लोकांकडून यास परु स
े ा यो य तीसाद व सहकाय िमळत नाही. हयाचे
कारण इतर उप मापे ा थिमक िश णावर जा त खच के ला जातो. हे लोकांना
माहीत आहे.
२) ामीण भागातील गरीब शेतकया या मल
ु ांचे गळतीचे माण जा त आहे. थिमक
िश णावर जा त खच के ला जातो. तेवढा परतावा िमळत नाही.
३) िश णाचे जा त संधी मू य हो याचे कारण हणजे जाती – जमाती या नावाखाली
िदली जाणारी सूट (concession) होय. उदा : मागासवग य जाती –जमाती साठी
शालेय फ म ये व इतर सूट.
४) िविवध कार या सवलती व जमातीसाठी िदले जाणारे फाय ामळ
ु े शै िणक खच
वाढून याम ये सामा य गरीब व ीमंत िव ाथ अशी समाजात दरी (तफावत) िनमाण
झालेली आहे. तसेच गरीब ीमंती राजकारण िश ण े ात घस
ु ले आहे. राजक य
वशीले बाजीने िश णावरील खच िदवसे िदवस वाढत आहे. शै िणक सवलत ही फ
समाजातील काही राखीव वगासाठी िदली जाते. खु या गटातील िव ा यासाठी िदली
जात नाही. हयाच कारणाने शालेय पातळीवर सरकारी शै िणक खच वाढत आहे.
शालेय पातळीवर सरकारी खच गरीब ाrमंत भेदभाव क न सवलतीने वाढत आहे.
तसेच राखीव व खल
ु ा वग हयामधील भेदभावाने देखील खच वाढत आहे. िश णाचा
खच वाढ यामळ
ु े उ च िश ण फ ीमंतच घेऊ शकतात. तसेच उ च उ प न
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असणारे उ च िश ण घेऊ शकतात. गरीब व कमी उ प न गटातील िव ाथ उ च
िश ण घेऊ शकत नाही कारण ते महाग व खच क आहे.
५) शहरी भागातील िश णाचा खच ामीण भागातील िश णापे ा जा त आहे यास
देखील हेच कारण आहे.
६) आिथक फाय ावर जा त खच होत अस यामळ
ु े उ प न व रोजगार (employment)
चांगला िमळतो. यावसाियक महािव ालया माणे हयाच कारणासाठी िश ण
घे यासाठी िव ा याची गद असते.
७) सामा य शाळे त वेश घेत यास रोजगार व उ प न कमी िमळते. तेच जर तां ीक
(Tenchnical) शाळे त वेश घेत यास आकषक रोजगार व उ प न िमळते.

८.६ रे णेसाठी शै िणक प दती सुधारणेसाठी सूचना आिण आिथक
िवकास चालू ठे वणे
खालील वेबसाईडस शै िणक प दती म ये ेरणा व सूचना व सधु ारणेसाठी आिथक
वाढीस मदत होते.
http://www.aog.ed.ac.uk/_data/assests/pdf_file/ 0018/28323/TilakIndia_P
BET_WPG final.pdf
http://www_icrier.org/pdf/wp_179.pdf
१) आिथक िवकासासाठी शै िणक प दतीम ये सधु ारणे साठी आिण ेरणा व सूचनासाठी
आिथक वाढी साठी तमु चे माग व ीकोन काय असतील. नॉलेज कमीशन रीपोट
वाचा आिण सूचना ा.
संदभ :- ेफेसर जे. बी. टीळक

८.७ िश णा या अथशा ाची त वे (Principle of Economic of
Education)
अलीकड या काळाम ये िश णा या अथशा ाचे िश ण दे याबाबत िवशेष भर िदलेला
आहे. यासाठी खालील घटक गहृ ीत धरले जातात.
िनयोजन व अथशा सामाईक अस याचे िदसते – हे दो ही ही उदभवणा या
आ हानासाठी तीसाद ोतांचा अभाव आिण पयायी श यतांचा वापर आिण मयािदत
ोताचा जा तीत जा त उपयोग व वापर करतात.
आिथक िवकासासाठी जगात सव िनयोजनाची मूलभूतपणे आव यकता असते.सामािजक
व आिथक िवकासासाठी एकं दरीत शै िणक िनयोजन हे एक िनयोजनाचा मु य भाग आहे.
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शै िणक उि े सा य कर यासाठी मूलभूत पणे यासाठी िनयोजन व योजना यासाठी अथ
(Finance) परु िवणे गरजेचे आहे. सरकारसाठी इतर सेवा माणे िश ण ही एक आणखी
एक सेवा आहे. हयाचे कारण –ज माचा न बदलणारा दर, मृ यू या माणात घट आिण ५ ते
२४ वयोगटातील बालकांची वाढती लोकसं या आिण िश णाची वाढती मागणी हे आहे.

िश ण आिण आिथक िवकास

८.८ िश ण आिण अथशा हयाम ये आंत र या (Interaction
between Education & Economics)
आिथक िवकास व शै िणक िवकास संक पनेचा वग करण क न िश ण व
अथशा ामधील संबंध चांग या कारे समजून घेतला जातो.
िश ण ही मानवी वाढ (Education As Human Groth) :
सवसाधारणपणे असे आढळून येते क आिथक ् या िवकसीत देशाम ये गत िश ण
िदसते. यांना देशात शंभर ट के सा रता आढळून येते. शाळे त जाणा या वयाची मल
ु े
वगात न दणी करतात. हया या िव द प रि थती आिथक ् या मागासले या देशाम ये
आढळून येते. परंतु यांनी आ यकारक शै िणक गतीची न दणी के लेले िदसते. असे
काही देश हणजे चीन, ीलंका, यानमार ( हदेश) आिण िफलीपाई स.
काही देश आिथक ् या पढु ारलेले आहेत परंतु शै िणक ् या मागासलेले आहेत. हयाचे
उदाहरण हणजे ग फ देश (अरेिबयन देश)
एकं दरीत उदयास येणारे आिथक ् या गत देशाम ये उ च तरावर शै िणक गती
झालेली िदसून येते. आिथक ् या मागासलेले देश हे साधारणपणे. िश णात देखील मागे
असतात. ते िश णास मह व देत नाही आिण िश णास जा त माणात िनधी ठेवता
नाहीत. उपल ध ोतामधून िकमान उपयोग करतात.
िश णही एक आिथक गुंतवणूक (Education as Economic Incestment) :
अलीकड या काळाम ये अथशा ांची सं या वाढत आहे. आिण पूव यवसायाची त वे
ती हणजे ’मानवी भांडवल“ हया भांडवलाचा उपयोग सव होत आहे. िश ण हे के वळ
सामािजक शांतता व उपयोग िनमाण आिण वतःम ये सधु ारणा करतो. परंतु वतः मधून
संप ी िनमाणाची ि या सु दा आहे.
िश ण हा एक रा ीय िवकास :
िश ण ही एक रा ीय गतंु वणूक ही नवीन अथशा ीय संक पना आहे. या न या
संक पनेने िश णत व अथ त ांचे ल वेधून घेतलेले आहे. िश ण आिण अथशा
पर परावलंबी असावेत हा िवचार कट होऊ लागला आहे. िवकसीत देशाम ये िश णामळ
ु े
भांडवली उ प नाम ये वाढ झालेली आहे. भांडवली उ प नाचा वाढ याचा दर हा या
देशातील शाळांमधील शै िणक प दती सकारा मक बदल कर याशी िनगडीत आहे. उ च
उ प न ा कर यासाठी सामािजक व सां कृितक मू य व यांची िकं मत कशा कारे
िनयोजन करणार हे ही मह वाचे आहे. इतर सव घटक समान आहेत.
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उदाः१) देशातील ठीकाण
२) नैसिगक साधन संप ी
३) मानविनिमत साधन संप ी इ.
मह वाचे कारण हणजे िश णाची चांग या कारची रचना जगातील कोण याही देशातील
उ प न प रणामकारक श शालीपणे वाढू शकते.
िश णा या अथशा ाचे मू याची गरज मौखीक मह वापे ा य ीक मह व अिधक
माणात आहे. िश णत , अथशा ा आिण गणमा य संशोधक हया सवा या एकमताने
अथशा िश णा िवषयी लोकाम ये जागतृ ी िनमाण करणे गरजेचे आहे.

८.९ ोतांची (साधनसंपतीची) मयादा आिण ोतांची जमवाजमव
उि े :हा घटक पूण वाच यावर तु ही क शकाल.



ोतांचे (साधनसंप ीचे) व प व मयादा वातावरणातील क पां या साधनसंप ीचे
िनयोजन हयाम ये समािव वाह व पाययाचे प ीकरण .
ोत (साधनसंप ी) यव थापना या फाय ाचे प ीकरण

८.९.१ ोत (साधनसंप ी ) मयादा :
ोत मयादा हया यो य (साधन सामु ीचा) ोताचा अभावाशी संबंधीत आहे. हयामळ
ु े
मवार समांतर उप म राबवले जातात. हया नेटवक बदलामळ
ु े यामधील संबंधामळ
ु े
एकमताने क प पूत वेळेवर पूण हो यास उशीर होतो हयाम ये संशय नाही. शै िणक
प दती संबंिधत ोता या मयादाचे आपण परी ण क शकू.
अ यंत मह वाचे ोत हणजे योजनाकत आिण टेक हो डरस ( भाग भांडवल सभासद)
योजना व यांचे यव थापन यांची िश ण प दती या काय णाली म ये गरज आहे.
हयामळ
ु े पढु ील घटकांचा समावेश होतो.
१) लोक – शासक
२) ाचाय / मु य
३) िश क
४) िव ाथ
५) सहा यक कमचारी
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६) पायाभूत सिु वधा (Infrastructure)
७) साही य व उपकरणे
८) योगशाळा व थं ालय
९) खेळाचे मैदान
१०) काया मक भांडवल
अथातच कमी कालावधी या क प संपादनासाठी, परु शे ा प दतीची काय णाली व
उपल ध ोताचा वापर परु पे रु के ला पािहजे. दस
ु या बाजूस जर ोतांची मयादा (पडली)
असेल तर परीणाम कारक काय णाली शै िणक प दती म ये िनधारीत वेळेम ये पूण
कर यास अडथळा व तणाव िनमाण होतो.
येक तरावर काळजीपूवक िनयोजन हे फार गरजेचे आहे. एखादयाकडे मयादीत
व पाचे ोत असतील तर यास िदले या ोता या गरजेसाठी वैचा रक गिृ हतक असले
पाहीजे. योजने या उपयोगीतेसाठी या योजनेमधील भेसळ गरज असेल ते हा काढून
टाकणे हे यि क आहे.
योजना शु द कर या या ि येचे परीणाम कारक यव थापन आिण िनधा रत
योजना चार तरावर होते :१)

ोताची या या

२)

ोताची िवभागणी (allocation)

३)

ोताची संमती

४)

ोताची तर

ोत

भारतीय शै िणक प दती या ोतां या मयादा व यांची सवी तर माहीती खालील वेब
साईडवर िदलेली आहे.
http://www.ugc.ac,in/financial support/intro 1. html
http://wwwdreduction.com/2009/12/2010-trends-indian-educationsector.html
http://course.worldcampus.psu.edu/welcome/pmagnt/samplcontent/520le
sson08//lesson 08.03/html
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८.१० िश ण आिण ामीण व शहरी भागामधील आिथक िवकास
(Education & Economics Development in Rural & Urban
Areas)
स ि थतीत ामीण व शहरी भागातील आिथक िवकासासाठी आिण िश णासाठी
खालील वेब साईड पहा यात.
वयं अ यास (Self Study)
https://www.indiapolicyforam.org/node/21
http://dettafarmpress.com/rural-urban-education-gap-limiting-ruraleconomics

८.११ घटका या शेवटी वा याय
१) अथशा ा या िश णाचा अथ प करा?
२) याच व प आिण या ी काय आहे?
३) स प रि थत अथशा ा या िश णाची काय गरज आहे?
४) अथशा ा या िश णाचा कायाचा खल
ु ासा करा?
५) अथशा ा या िश णाची त वे काय आहेत.
६) अथशा ा या िश णा या त वांचा िश णाशी असलेला संबधं िवषद करा.
७) शहरी भागातील िश ण व आिथक िवकास यावर अहवाल तयार करा?
८) ामीण भागातील आिथक िवकास शै िणक िवकास प करा?
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९
आिथक िवकासात िश णा या योगदानाचे मापन
करण रचना
९.० उि ् ये
९.१

तावना

९.२ आिथक िवकासात िश णा या योगदानाचे मापन
९.३ आिथक िवकासाचे मापन करणारे उपागम
९.४ सहसंबंध उपागम
९.५ शेष घटक उपागम
९.६ मानवश उपागम
९.७ वेतन िभ नता उपागम
९.८ खच फलिन प ी िव षे ण उपागम
९.९ सारांश
९.१० संदभ थं

९.०. उि ् ये (Objective)
या घटकाचा अ यास के यानंतर तु हाला िश ण व आिथक िवकास यांचा सबंध सांगता येईल.
 आिथक िवकासात िश णाचे योगदान अ यासणारे उपागम सांगता येतील.
 सहसंबंध उपागम, शेषघटक उपागम, मानवश उपागम, वेतन िभ नता उपागम
 खच फलिन प ी िव ेषण उपागम प करता येतील.

९५
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९.१

तावना (Introduction)

िश ण आिण आिथक गती यांचा पर पर संबंध :
िश ण हणजे उपदेश करणे िकं वा बदल घडवून आणणे, हणजेच िश णातून यि या
उपजत गणु ांना जागतृ क न यांचा अिव कार करणे, िवकास करणे होय. यि या
गणु व े व काय मेतत वाढ होऊन रा ीय उ प नात यामळ
ु े वाढ होते यास िश ण
हणतात. तर िश णामळ
ु े िनमाण होणारे मनु यबळ व यां यामळ
ु े होणारे रा ीय उ पादन
याचा अ यास करणारे शा हणजे िश णाचे अथशा होय.
मानवा या उ ांती या इितहासात एका ट यातून दस
ु या ट यात वाटचाल करतांना
िश णाने मह वाची भूिमका बजावली आहे. िश णाचे उि डो यासमोर ठे वून कोण याही
रा ाने आिथक िवकासास सु वात के ली तर तो म येच बंद पडत नाही कारण िश णाने
सामािजक िवकास होऊन आिथक िवकासासाठी पा भूमी तयार होते.
िश ण व आिथक गती यांचा पर पर संबंध असतो असे अनेक अथत ांनी हटले आहे.
िस अथशा ‘माशल’ यां या मते िश णाने रा ीय उ प न वाढून रा ा या संप ीत
भर पडते. रा ा या िवकासासाठी काही िशि त, कुशल यि ची गरज लागते अशी िविवध
े ात िशकून तयार झालेले मनु यबळ यो य सं येत उपल ध नसेल तर रा िवकासात
अडथळा िनमाण होतो. ा. सी. एफ. काटर यां या मते आिथक िवकास हा िश णा या
पातळीवर आवलंबून असतो. सा रता दर िजतका जा त िततका आिथक िवकासाचा दर
जा त िदसून येतो. वातं यो र काळात सु वातीस भारताचा सा रता दर कमी होता
यामळ
ु े आिथक िवकासही कमी होता परंतु २१ या शतका या सु वातीस भारताचा
सा रता दर ७८% होऊन मोठ् या माणात तांि क, कुशल मनु यबळाची सं या वाढली,
नािव य ि वकार याची वृ ी वाढली. यामळ
ु े आिथक िवकासाला अनक
ु ू ल वातावरण
तयार झाले. रिशयन शा
िमिलन यां या संशोधनानस
ु ार अकुशल कामगारांना जर
समान कालावधीची उमेदवारी िदली तर ाथिमक िश ण घेतलेला उमेदवार िनर र
उमेदवारापे ा अडीचपट अिधक उ पादन देतो. हे के वळ िश णामळ
ु े च श य होते. िश ण व
आिथक िवकास यांचा जवळचा संबंध आपणास खालील मु ां या आधारे प करता
येईल.
१) िश णामळ
ु े समाजात तांि क व कुशल मनु यबळात वाढ होते. यामळ
ु े समाजात
आधिु नक करणाचा परु कार होऊन, उ पादकता वाढून आिथक िवकासास चालना
िमळते.
२) िश णामळ
ु े ाना मक भांडवल व मानवी भांडवल या दोघांम ये वाढ होते.
३) िश ण व िश णामळ
ु े यि त मल
ु भूत कौश य, सा रता व अिभवृ ी यांचा िवकास
होतो व याचा प रणाम उ पादन वाढीत पयायाने आिथक िवकासात होतो.
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४) यि या राहणीमानाचा दजा िश णावर अवलंबून असतो. राहणीमान चांगले असेल
तर आरो य चांगले राहते. चांगला आरो यामळ
ु े यि या उ पादन मतेतवाढ होऊन
आिथक िवकास होतो.

आिथक िवकासात िश णा या
योगदानाचे मापन

िश ण व आिथक िवकास यांचा य संबंध आहे असे मान यामळ
ु े संपूण जगभरात
िश णा या संधी सव तरावर उपल ध क न दे यात ा या य िदले जात आहे.
िश ण एक उपभोग क गतंु वणक
ू :
ाचीन काळापासून भारतात िश ण व अथ यव था यांचा संबंध थािपत झालेला िदसून
येतो. राजे-रजवाडे िश णासाठी गु कुल, अ यापक यांना मदत करीत असत. िश णाकडे
एक उपभोगाची व तू हणून पािहले जात असे. िश णासाठी खच आव यक असला तरी तो
अनु पादक आहे अशी समाजात धारणा होती. याकडे गतंु वणूक हणून पािहले जात न हते.
अथशा ‘ॲडम मीथ’ यांनी आप या संशोधना ारे िस के ले क , िश णावर के लेली
गतंु वणक
ू अनु पादक तर नसतेच, उलटप ी उ पादन वाढीसाठी ती आव यक असते,
िश णातून यि या बु ीचा व काय मतेचा जो िवकास होतो तो रा ा या आिथक
िवकासास सहा यभूत ठरतो, असा िवचार मांड यानंतर समाज िश णाकडे गतंु वणूक
हणनू पाह लागला. हणनू च ‘ॲडम मीथ’ यांनी रा िनिमती या कायात िश णास
अ म दे याचा आ ह धरला होता. भारतीय अथशा
‘ ा. ही.के . राव’ यां या मते
िश णाकडे उपभोग व तू न पाहता रा ीय गतंु वणूक हणनू पािहले पािहजे. कोण याही
देशाची आिथक गती ही तो देश आपली िश ण यव था िकती प रणामकारकपणे राबवतो
यावर अवलंबून असते. िश ण यव था जर यो य असेल तर याची प रणीती देशाची संप ी
वाढिव यात होते. जे रा आप या रा ीय उ प नातील मोठा िह सा िश णावर खच
करते ते रा आिथक गतीही अिधक करते. या उलट िश णावरील खचात कपात
करणारे रा उ पादना या व िवकासा या ीने मागास राहते. ा. हारिबसन व मायस
यांनी िश ण व आिथक िवकासासंबंधी िव ततृ मािहती गोळा क न िश ण िनदशांक व
आिथक िनदशांक यां यातील पर पर संबंध प कर याचा य न के ला. यातून यांनी
िवदीत के ले क िश ण िनदशक जर उ च असेल तर आिथक गतीचा िनदशकही वर या
पातळीवर असतो.
कोण याही देशाचा िवकास हा या देशात उपल ध असले या गणु पी भांडवलावर
अवलंबून असतो व हे गणु पी भांडवल िनमाण कर याची जबाबदारी मु य वेक न िश ण
पार पाडत असते. देशा या ता कालीन गरजा कोण या आहेत, कोणती कौश ये भिव यात
लागतील, याचा िवचार क न जर प रणामकारकपणे िश ण योजना आख यात आली तर
रा ा या गतीस चालना िमळते.
थोड यात िश णामळ
ु े यि या काय मतेत वाढ होते, उ पादन मतेत वाढ होऊन
रा ास य व अ य री या फायदे होतात. हणनू रा िवकासासाठी िश णाकडे
दल
ु क न चालणार नाही आिण हणूनच ‘आ े ड माशल’ यां या मता माणे िश णावर
होणारा खच हा खच नसून रा ीय गतंु वणूक आहे हे मा य करावे लागेल.
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तुमची गती तपासा१) ‘िश ण आिण आिथक िवकास एकमेकावर अवलंबून आहेत’ हे िवधान सोदाहरण प
करा.
२) ‘िश ण एक रा ीय गतंु वणूक आहे’ या िवधानाचे समथन करा.

९.२ आिथक िवकासात िश णा या योगदानाचे मापन
कामगारां या मश ची गणु व ा ही आिथक िवकासावर प रणाम करणारा मह वाचा घटक
आहे. िश णामळ
ु े कामगारांना नवीन तं ान, कौश य, नािव यता यांची ओळख होते,
िवचारात ग भता येते व याचा प रणाम आिथक िवकासावर होतो.
 आिथक िवकासात िश ण खालील कारे योगदान करते :
१) िश णामळ
ु े यि ची मू ये, अिभवृ ी, अिभ ची, कौश ये यांचे िवकसन होते. यामळ
ु े
यांची काय मता वाढते आिण नवीन संधी, नवीन कार, नवीन तं ान यांना सामोरे
जा याची, ते वीकार याची पा ता िश ण िनमाण करते.
२) शासनातफ आप या ाथिमक गरजा अ न, व , िनवारा, भागिव यासाठी काय म
आखले जातात, यांना िश णाने पाठ बा िदला जातो.
३) शासन िविभ न क याणकारी योजना राबिवते (उदा. कुटुंब क याण काय म,
लोकसं या िनयं ण, सिु शि त अस याने य स लोकसं या िनयं णाची गरज पटते
व तो अशा योजनांना पाठ बा देतो.
४) िश ण सात याने यि स िश ण व गत ाना या सिु वधा परु िवते आिण बदल या
जागितक वातावरणास सामोरे जा यास य स िस क न समाजा या िवकासास
िवधायक भूिमका बजावत असते.

९.३ आिथक िवकासाचे मापन करणारे उपागम
िश ण ही एक रा ीय गतंु वणूक हणनू मा य के ले तर, िविभ न समोर िनमाण होतात.
आिथक िवकासात िश णाचे योगदान िकती? या िश णा या योगदानाचे मापन कसे करावे?
उ ोग िव ात आिथक िवकासाचे मापन करणे अ यंत सोपे असते तल
ु नेने िश णात
फलिन प ीचे मापन करणे कठीण असते. रा ा या िवकासात िश णामळ
ु े होणारी वाढ
मोज यासाठी खालील उपागमांचा वापर के ला जातो.
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आ) सहसंबधं उपागम
इ) शेषघटक उपागम
ई) मानव श उपागम
उ) वेतन िभ नता उपागम

९.४ सहसंबधं उपागम (Correction Approach)
सहसंबंध उपागमाचा समावेश सकल रा ीय उ न (GNP) ारा मोजलेली आिथक
वाढीची पातळी आिण िश णातील सावजिनक खचात झालेली वाढ यां यातील गणु ो राशी
होतो. िश ण ही एक गतंु वणक
ू आहे हे िश ण िनदशक व आिथक गतीचे िनदशक यां या
पर पर संबंधातून िस झाले आहे. िश ण व आिथक िवकास यां या सकारा मक संबंध
आढळून येतो. या रा ाचे उ प न कमी या देशात शाळे त जाणा या िव ा याचे माण
कमी असते, याउलट जे रा िश णावर अिधक गतंु वणक
ू करते ते अिधक ीमंत होते.
याव न असे िस होते क िश णामळ
ु े संप ीत वाढ होते. रा ा या उ प नात भर पडत
असेल तर असे हणता येईल क ते रा िश णावर अिधक खच करीत असेल याव न हा
सहसंबंध थािपत होतो. िश ण व आिथक िवकास यात सहसंबंध आहे हे प होते.
िश ण आिण आिथक िवकास यांचा सकारा मक संबंध असला तरी दोघांम ये कायकारण
(cause and effect) संबंध आहे असे हणू शकत नाही. आिथक िवकासासाठी
सा रतेची आव यकता असते, परंतु १००% सा रता झाली तरी ते रा पूणपणे
िवकिसत झाले असे हणता येणार नाही. सा रतेचे माण अिधक असेल तर दरडोई
उ प न अिधक असते, कमी उ प न असणा या रा ात सा रता दरसु ा कमी असतो.
‘बोमन व अँडरसन’ यांनी ८३ देशातील सा रते या माणाचे पृ थकरण के ले. यां या
संशोधनात आढळून आले क ४०% पे ा जा त सा रता असणा या रा ात दरडोई
उ प न सरासरी ३०० डॉलरपे ा जा त होते तर ८०% जा त सा रता असले या
रा ांचे उ प न सरासरी ५०० डॉलर या जवळ होते. याव न आिथक िवकासासाठी
सा रता हा मल
ु भूत आव यक घटक आहे हे िस होते.
भारतातील िनवडक रा यांचा िवचार करता सा रता आिण दरडोई उ प न यातील
सहसंबंध गणु क ०.७५६ आहे व तो सकारा मक व िव सनीय आहे. महारा , गज
ु रात,
पंजाब यासार या अिधक सा रता दर असणा या रा यांचे दरडोई उ प न जा त आहे तर
िबहार, म य देश रा याचे दरडोई उ प न सा रतेचा दर कमी अस याने कमी आहे, असे
असले तरीसु ा सा रतेमळ
ु े च आिथक िवकासात वाढ झाली असेल असे आपण हणू
शकत नाही. या दोन घटका यित र ितसरा घटक या िठकाणी उपि थत असू शकतो.
रेझीन यांनी १९५०-६० या दशकात ११ रा ांची मािहती जमा के ली. मा यिमक
िश णात दाखल झाले या मल
ु ांची (१५ ते १९ वयोगट) सं या आिण रा ीय दरडोई
उ प न यां यात सकारा मक संबंध आहे असे सांिगतले. िजतके अिधक िव ाथ मा यिमक
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िश णात दाखल होतील ितत या माणात रा ीय उ प न वाढेल. परंतु एखा ा देशास
लागू असलेला िनकष दस
ु या देशास उपयु असेलच असे नाही.
िश ण आिण िश णामळ
ु े रा ीय उ प नात भर पडते. यामळ
ु े िश ण व आिथक
िवकासात सहसंबंध थािपत झालेला िदसून येतो. परंतु दो ही घटकात काही
कायकारणभाव (cause and effect relationship) आहे का हे िस होत नाही. एखा ा
रा ाने िश णात १०% वाढ के ली तर यामळ
ु े रा ीय उ प नात िकती भर पडेल हे
सांगता येत नाही. तरीसु ा सहसबंध उपागमा या आधारे धोरण ठरिवणा यांना िश ण
योजना तयार कर यासाठी िश ण व आिथक सहसंबंधाचा उपयोग होतो.
तमु ची गती तपासा३) सहसंबंध उपागमाचे वणन करा.
४) िश ण व आिथक िवकास यां यात सहसंबंध असला तरी यां यात कायकरण संबंध
नाही असे का हटले जाते? सोदाहरण प करा.

९.५ शेषघटक उपागम (Residual Approach)
आिथक िवकासात कोणकोणते घटक िकती माणात जबाबदार आहेत याचे मापन
कर यासाठी शेष घटक उपागमाचा वापर के ला जातो. िनिव ी (Input) या तल
ु नेत
फलिन प ीत (Out Put) झालेली वाढ मोज यासाठी या उपागमाचा उपयोग के ला जातो.
कोण याही देशा या आिथक िवकासात होणारी वाढ मोज यासाठी ामु याने कामगारांची
सं या, भांडवल यांचा आधार घेतला जातो. फलिन प ीचे मापन करतांना भांडवल व
िमकांचा िह सा (Input) िवचारात घेता रा ीय उ प नात झालेली वाढ तल
ु नेने जा त
असेल तर ही वाढ कशामळ
ु े झाली असा िनमाण होतो आिण अशा अ ात असलेला या
घटकास शेषघटक असे हणतात. या अ ात असलेला घटकात तं ानात झालेला
िवकास, िश ण व आरो य सिु वधा, नवीन ानाची िनिमती यांचा समावेश होतो आिण
हणनू च फलिन प ीचा संबधं शेषघटकाशी जोडला जातो.
फलिन प ी ही कामगार, भांडवल व शेषघटक यांचा एकि त प रणाम असते.
Output

=

F (LKR)

L – कामगार

Output is a function of LKR + F (LKR) K – भांडवल
R - शेषघटक

100

Input

Out Put

भांडवल + मश

फलिन प ी (आिथक िवकास)

12% + 50%

100%

या िठकाणी भांडवल व मश यां या तल
ु नेत फलिन प ी जवळजवळ ४०% अिधक
िदसून येते. ही वाढ या अ ात घटकाने होते यास शेष घटक हटले आहे.
Input
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Out Put

भांडवल + मश + शेषघटक

फलिन प ी (आिथक िवकास)

(िशि त, कुशल कामगार, तं िव ान िवकास)
शेष घटकामळ
ु े फलिन प ीत वाढ होत अस याने हा उपागम आिथक िवकास हो यासाठी
िश णात अिधक गतंु वणक
ू कर यास वृ करतो.
वालो (१९५७) डेिनसन (१९६२) यां या मते कागमार श त झालेली सधु ारणा,
िश णात झालेली वाढ, तं ानाचील बदल हे सव शेष घटकाचे मह वपूण भाग असले तरी
िशि त मनु यबळ हणजेच िश ण हा शेष घटकाचा ल िणय भाग आहे. अथ यव थेसाठी
िश ण मानवी भांडवलाचा िवकास करते व या िवकिसत मश मळ
ु े काय मतेत वाढ
होऊन उ पादकता वाढते व आिथक िवकास होतो. याव न असे ल ात येते क शेषघटक
उपागम आिथक िवकासात िश ण व िश ण यांची भूिमका अधोरेिखत करतो व मानवी
भांडवलाचा िवकास कर यासाठी िश णात गतंु वणक
ू कर यासाठी माग श त करतो.
फायदे :
१) शेषघटक उपागमामळ
ु े िश ण व आिथक िवकास यातील संबंध प होतो.
२) शेषघटक उपागम िश णिवषयक धोरण ठरिव यास उपयु ठरतो.
३) िश णावर अिधक खच कर यास रा ांनी ाधा य ावे यासाठी पा भूमी तयार
करतो.
मयादा :
१) शेषघटकाचे मह व िवकासा या िविवध तरावर बदलत असते. गत रा ांत ते
िवकसनशील रा ांपे ा अ यंत कमी आहे.
२) सु वाती या काळात काही भांडवली घटकाचा समावेश शेष घटकात होतो. उदा.
नवीन तं ाना या वापरासाठी यं साम ी खरेदी.
३) संशोधनाचे िन कष हे वषा या िनवडीवर अवलंबून असतात.
तुमची गती तपासा१) शेषघटक उपागमाचे मू यमापन करा.
२) शेषघटक उपागमानस
ु ार िश ण आिथक िवकासात कशा कारे योगदान देते?
३) शेष घटक उपागमाचे फायदे व मयादा िलहा.
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९.६ मानवश

उपागम (Monpower Forecasting Approach)

अथ यव थे या ीने भिव यात कोण या कार या मानवश ची गरज आहे याचा अंदाज
घेणे हे मानवश उपागमाचे मु य उि आहे. खालील माणे सवसाधारण गट क न
मानवश संबंधी भाक त करता येते.
१) पढु ील वषात येक यवसायासाठी िकती यि ची गरज अथ यव थेस आहे.
२) वतमान ि थतीत येक यवसायात िकती मनु यबळ उपल ध आहे.
३) िविभ न यवसायात एका वषात िनवृ ी, बदली िकं वा मृ यूमळ
ु े येक यवसायातील
िकती मनु यबळ कमी होणार आहे.
४) तं ानात होणारा बदल व कामगारांनी यवसायात बदल के याने मनु यबळावर कसा
प रणाम होणार आहे.
वरील गो चा िवचारक न भिव यात आव यक असणा या िविभ न कौश य ा
मनु यबळाचा अंदाज य करता येतो. यानस
ु ार मानवश उपागम िश ण व यवसाय
यां यात संबंध थािपत क न, आपणास आगामी वषात कोण या े ातील िकती
मनु यबळ आव यक आहे याचे िनयोजन क यास सहा यभूत ठरतो.
मानवश उपागमात िश णा या िनरिनरा या शाखांमधून वेशासाठी मागणी िकती
होईल? व ती मागणी िकती माणात पूण करता येईल या िवषयीचा अंदाज असतो. कुशल
मश िनमाण करणारे िश ण व आिथक िवकास यांचा सम वय साध याचा पायाभूत हेतू
या उपागमात असतो. यामळ
ु े अथ यव थेची गरज ल ात घेऊन, मानवश चा िवकास
कर यासाठी योजना तयार करता येतात.
उदा. एखा ा उ ोजकाला भिव यात कोण या कारचे मानवसंसाधन लागणार आहे,
उ ोग धं ातून िकती जागा उपल ध होतील याचा िवचार के यानंतर सदर उ ोगास
लागणारे कुशल मनु यबळ िवकिसत कर यासाठी कोणता अ यास म आव यक आहे,
कोणती कौश ये अ यास मात समािव करावी याचा िवचार करावा लागतो. देशात
वतमान मश िकती आहे, साधनसाम ीची उपल धता िकतीआहे, या कारची मािहती
संकलीत के यावर योजना कायाि वत करावी लागते.
मह व:
१) मानव श उपागमा ारे िश णा या िनरिनरा या तरावर िकती मनु यबळ सामवता
येईल याचा अंदाज करता येतो.
२) भिव यातील गरजा ल ात घेऊन अथ यव थेस आव यक मनु यबळ िवकिसत
कर यास मानश उपागमा ारे ा िन कष/ मागदशक त वे यां या आधारे िनणय
घेता येतो.
३) िश णात के लेली गतंु वणूक अिधक आहे क अितशय कमी आहे याचे ान होते.
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मयादा :
१) भिव यकाळातील उ ोगधं ाचे व प बदलत अस याने िशि त वग उपल ध
मश यांचा मेळ घालता येत नाही.
२) आज अितशय कुशल असणारे मनु यबळ भिव यात तं ानातील बदलाने उपयु
असेलच असे नाही.
याव न असे हणता येईल क मानवश उपागम मािहती या आधारे भिव यातील गरजांचे
िव ेषण करन िश ण यव थेचे िनयोजन व यव थापन कर यास उपयु होईल.
तुमची गती तपासा१) मानवश उपागमा या आधारे भिव यातील मानवश
माग प करा.

गरजाचे िनयोजन कर याचे

२) मानवश उपागमाचे िश ण यव थे या िनयोजनात मह व प करा.

९.७ वेतन िभ नता उपागम (Wage Differential Approach)
सव समाजात िश णामळ
ु े यि स वरचा दजा, ित ा यांची ा ी होत असते. िश णामळ
ु े
यि या उ प नात वाढ होते हे आपणास सहज ल ात येते. परंतु सारखीच मता
असतांनासु ा सवाना समान वेतन िमळतेच असे नाही. सामािजक व शै िणक दजा या
कारणांव न वेतन दर वेगळा असतो, ामीण भाग व शहरी भाग या भौगोिलक कारणानेही
वेतनदर वेगवेगळा असतो. वेतन िभ नतेची वेगवेगळी कारणे असले तरी िश ण हे या मागचे
सवात मह वाचे कारण आहे.
वेतन िभ नता उपागम हा ी-पु ष, संघटीत-असंघटीत कामगार िशि त-िनर र कमचारी
यां या वेतनातील फरकाची तल
ु ना कर यासाठी व वेतन िभ नते या कारणांचा शोध
घे यासाठी उपयोगात आणला जातो. वेतन िभ नतेची वेगवेगळी कारणे असली तरी एकाच
कायासाठी असलेला वेतनाचा िभ न दर हा मु य वेक न अ थापनाचे भौगोिलक थान,
कामाचे तास, कामगारास ा कौश ये, जोिखम, िलंग या घटकावर आधा रत असतो.
एक ाथिमक िश क ामीण भागात काम करीत असेल व दस
ु रा ाथिमक िश क
मंबु ईसार या शहरात एकाच कारचे काम करीत असला तरी भौगोिलक कारणांमळ
ु े
दोघांना िमळणारे वेतन वेगवेगळे असते. उ च यव थापक य पदांवर काम करणा या
य म ये यव थापनाची परु शे ी कौश ये असतात. यामळ
ु े कामात जोिखम प क न
जा तीत जा त उ ादन कर याची जबाबदारी यां यावर असते, यांना िनयोिजत वेळेपे ा
अिधक वेळ काम करावे लागते. गलेल वेतन िमळते. कामात िजतका जा त धोका तेवढे
वेतन जा त असते तसेच कौश याबाबतसु ा हणता येते. उदा. मोटार चालका या
तल
ु नेत वैमािनकास िश णा ारे अिधक कौश ये आ मसात करावी लागतात व जा त
धोका प कारावा लागतो.
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देशात उ च मता ा , कुशल कामगारांची आव यकता असते, िविश कौश ये, िश ण,
गणु व ा असणा या य स रोजगार िदला जातो परंतु येथे सु ा वेतनात िभ नता आढळून
येते. य कोण या उ ोगात काम करते, रा ीय कं पनी आहे क बहरा ीय कं पनी आहे,
लघउु ोग आहे क मोठा उ ोग समूह आहे यावरसु ा वेतनिभ नता आढळून येते. रिशयन
शा
टुिमिलन यांनी इंजीनीयर य चा अ यास क न यांना िविभ न अ थापनात
िभ न वेतन िमळते हे िस के ले आहे.
ी आिण पु ष यांना एकाच कामासाठी भी न वेतन दे याची प त ढ आहे, काळे गोरे
यामळ
ु े सु ा भेद असतो. वेतन िभ नता ही िविभ न कारणांनी असली तरी ती समाजात
कायम व पी अ ती वात राहणार आहे. वरील चचव न असे िदसून येते क वेतनातील
फरक मु य वे क न िश णामळ
ु े होत असला तरी कामाचे तास, भौगोिलक थान,
कामाची जोिखम यावर सु ा वेतन िभ नता आढळून येते.
तमु ची गती तपासा१) वेतन िभ नता ठरिवणा या घटकांची चचा करा.
२) वेतन िभ नता उपागमात िश ण व िश ण यांची भूिमका प करा.

९.८ खच फलिन प ी िव ेषण उपागम
एखा ा क पावर झालेला खच व यामळ
ु े झालेली फलिन प ी (नफा) यांचे प तशीरपणे
गणन कर याची ि या हणजे खच फलिन प ी िव ेषण उपागम होय.
एखादे अ थापन जे हा आधिु नक यं खरेदी (गतंु वणूक) कर याचा िवचार करते, यावेळेस
या यं ा ारा अ थापनास िकती फायदा होईल, िकती उ पादन काढता येईल या या
आधारे िनणय घेतला जातो. या ऐवजी दस
ु या िठकाणी गतंु वणूक कर यापे ा या यं
खरेदीत गतंु वणूक के यास तल
ु नेने िकती अिधक फायदा होईल याचा सु ा िवचार के ला
जातो. कोणतेही खाजगी यव थापन गतंु वणूक वर जा तीत जा त परतावा देणा या
गो ीवरच खच करीत असते. परंतु िश ण े ात असा िवचार क न चालत नाही. िश ण
े ाचा िवचार करता िश णावर के ले या गतंु वणूक ारे होणा या िवकासाचे जर मापन
करता येत असेल तर याचा िमळणा या परता याशी संबंध जोडला जाऊ शकतो, या
िश णावर खच के यावर जा तीत जा त परतावा िमळे ल अशा िश णावर शासन जा तीत
जा त गतंु वणूक क शके ल, परंतु िश णावर के लेली गतंु वणूक ही सव समाजासाठी असते
यामळ
ु े खचाचा परतावा िवचारात घेतांना सामािजक ीकोनातून सु ा िवचार करावा
लागतो. तसेच िश णावर के ले या खचावर िमळणा या परता याचे मापन दरु गामी असते व
ते िविभ न अंगानी करावे लागते.
िश णा या फलिन प ीचे िव ेषण करीत असतांना सरकारने के लेला खचासोबतच
पालकांनी मल
ु ांना शाळे त नेणे-आणणे; पु तके ,अ यास घेणे यावर िकतीतरी वेळ व पैसा
खच के लेला असतो. याचा िवचार फलिन प ीचे िव ेषण करतांना के ला नाही तर
गतंु वणूक वर िमळणारा परतावा िकती िमळाला याचे समाधानकारक उ र आपणास िमळत
नाही. िश णा या फलिन प ीचे मोजमाप करतांना फ िकती परतावा िमळावा हा एकच
104

िवचार नसतो. तर यापलीकडे उ चउदा हेतू असतात. हणूनच खाजगी े ातील
फलिन प ीचे िव ेषण िश णा या फलिन प ी या तल
ु नेत सोपे असते.

आिथक िवकासात िश णा या
योगदानाचे मापन

तुमची गती तपासा१) खच फलिन प ी िव ेषण िश णा या गतंु वणूक वर कशा कारे प रणाम करते. प
करा.

९.९ सारांश
िश णाने य चा िवकास होऊन रा ाचा आिथक िवकास होत असतो, हणूनच िश ण व
आिथक िवकास यांचा घनी संबंध असतो. िश णाने आिथक िवकास होत अस याने,
आिथक िवकासात िश णा या योगदानाचे मापन कर यासाठी सहसंबंध उपागम, शेषघटक
उपागम, मानवश उपागम, वेतन िभ नता उपागम यांचा उपयोग के ला जातो. येक
उपागम हा वेगळा असला तरी येकाचा एकमेकांशी थोड् याफार माणात संबंिधत सु ा
आहेत. िनयोजन क यानी भिव यातील गरजा, उपल ध साधनसंपं ी यांचा िवचार क न
िनयोजन कर यासाठी वापर के ला तर िश णासाठी यो य गतंु वणूक कर यास उपयोग
होईल.

९.१० संदभ थ
ं
 अिहरे, ब दाड (१९९२) िश णाचे अथशा नतु न काशन पणु े.
 क डेवार, खंडादे (२००९), सू म अथशा , िच मय काशन औरंगाबाद.
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१०
उ पादन मता आिण िश णातील अप यय
घटक रचना :
१०.०
१०.१

उि े
तावना

१०.२

उ पादन मता आिण िश णाची संक पना

१०.३

िश ण णालीची अंतगत आिण बा काय मता

१०.४

संयु उपागम, ि या उपागम, िन प ी उपागम

१०.५

िश णातील अप ययाचा अथ, या या आिण मह व

१०.६

िश णा या िविवध तरावरील गळती या माणाचा अंदाज

१०.७

अप ययाचे कार, पैसा, वेळ, साधन संसाधने, मानवी भांडवल आिण
िवचारसरणी

१०.० उि े
या घटकाचा अ यास के यानंतर तु हाला खालील गो ी समजू शकतील.
 िश ण णालीतील उ पादन मतेचा अथ, मह व, चचा, व वणन.
 िश णाची उ पादन मता वाढिवणारे घटक व यांची अंतगत व बाहय काय मतेची
प ता.
 िश ण ि येचा संयु व समावेशक उपागम आिण िनिमती उपागमाचे वणन.
 िश णा या िविवध तरावरील गळती या माणाची अंदाजे प ता.
 िश णातील अप यया या कारांचे वणन
 मानवी भांडवलाचे मह व आिण िश णातील उ पादकतेसबं ंधी सवसामा य वैचा रक
िवषयांचे िव ेषण.

१०६

१०.१

उ पादन मता आिण
िश णातील अप यय

तावना

या घटकाम ये उ पादन मतेची संक पना व या या आिण उ पादन मतेक रता िविवध
अ ययन उि ांचा संबंध जोड यात आलेला आहे. अंतगमत व बिहगमन संक पनेत
अंतगत व बाहय काय मतेची सिव तर मांडणी के लेली आहे. थिमक, मा यिमक व उ च
तरावरील िश ण ि येत िश णाची भूिमका व मह व ठळकपणे मांडत असताना
िश णां या संयु उपागम धोरणाबाबतची ि या व िन पती ही शै िणक सं थाची
उ पादन म ि या यानात घेऊन मांड याची खबरदारी घेतलेली आहे.
ततु अ यास हा िश णातील मह वाचा सम या, िश णातील थगीती आिण
िश णातील उ पादन मते ारे िश णातील अप यय कमी क न िन पतीत वाढ करणे
या याशी संबंधीत आहे. िश णा या िविवध तरावरील गळती या माणाचा अंदाज घेणे
तसेच पैशाचा अप यय, वेळ व साधन संप ी या हासाची चचा सिव तरपणे करणार
आहोत. आदशवादी ीकोनातून शै िणक सं थांचा गणु ा मक दजा उंचाव यासाठी िश ण
णालीची उ पादन मता वाढिवणे आव यक आहे.

१०.२ उ पादन मता आिण िश णाची संक पना
अथशा
व िश णत या दोह या िवचारातूनच िश ण णाली ठरत असते.
अथ यव थेतील िनिमतीची ि या आिण औपचा रक िश ण णाली यांची तल
ु ना रचना,
िनणय ि या व उि े यां यांशी के ली जाते. दस
ु या श दात संगावयाचे हणजे औपचा रक
िश ण णाली ही औ ोिगक णाली माणे िकं वा एखादया कारखा या या कायाशी तल
ु ना
करता ती मब असते.
उदा. एका िठकाणाहन ा होणा या क या व तूचे लागोपाठ दस
ु या िठकाणी प या
व ततु पांतर होते. दो ही बाजूचा िवचार क न या व तचु े मू य ठरिवले जाते. याची
तल
ु ना औपचा रक िश णाशी करता येऊ शके ल. क या माला या पात िव ाथ िश ण
ि येत वेश करतात नंतर िश क, पु तके व शै िणक साधनां ारे यां यावर (मू य)
ि या होते आिण येक तरावर यां या िन प ीचे ा ांका ारे व माणप ां ारे
मू यांकन के ले जाते.
अथशा ात उ पादन मते या संक पनेची ओळख ही कमीत कमी िकं मतीतून जा तीत
जा त उ पादन मता ( िनिमती) अशी के ली जाते.
 कमीत कमी गतंु वणूक तून जा तात जा त उ पादन िमळिव याची ि या हणजे
उ पादन मता होय.
 याच प दतीने काय मतेचा िश णात उपयोग करता येऊ शकतो. अथशा
यासाठी अंतगमन व बिहगमनाचे िव ेषण पढु ील माणे करतात.
अंतगतन (Input)

बिहगमन (out Put)
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उदा.
सावजिनक िश ण सं थेतील उ पादन मता ही उ पादीत कर यासाठी कमीत कमी
िकं मतीत जा तीत जा त साधनांचा वापर के ला जातो. यासाठी उपल ध साधनसंप ीचा
गरजांत फे रबदल क न खच कर यात येतो.
शै िणक उ पादन मता ही शै िणक िन प ीचे प रणामकारक व काय म उ पादन आहे.
(रोले)
उ पादन मता

अंतगमन

बिहगमन

(Input)

(Out Put)

( येक िव ा यानस
ु ार खच)

(उ पादन खच िव ेषणा या
उपयु तेनस
ु ार िव ा याचे संपादन)

“उ पादन मता हणजे शाळे या पाने परु िवलेली चांगली मािहती व भाव पाडणारे इतर
िविवध घटक िनयंि त ठेवून ा झालेली शै िणक िन प ी होय.”
अथशा ीय िश णाचा सार करतेवेळी इस १९६० समु ारास जे हा आपण उ पादन मते
िवषयी बोलत होतो ते हा शू टझ (१९६३) यांचा असा िव ास होता क , लोक हे उ पादक
आहेत व हक हे गतंु वणूकदार आहेत हे काय ते यां या मतेनस
ु ार करीत असतात.
मानवी भांडवलातील सवात मोठी गतंु वणूक हणजे शाळा अशा वेळी उ पादकता व िश ण
याचा संबंध फ गहृ ीत धरला जातो. असे असताना आज आपण परु शे ा परु ा या ारे असे
िस द क शकतो क मानवी भांडवल क थानी ठेवून जगाची अथ यव था बदलत आहे.
जागितक व तं ाना या बदलामळ
ु े व संगणका या संबंधीत इंटरनेट, इ. लिनग, ह यअल
ु
लास मस् (अभासी वग) व इतर तं िव ाना या बदलामळ
ु े तसेच आधिु नक व उ च
तं ानामळ
ु े मानवी भांडवलात ता काळ बदल झालेले आहेत. अिलकडील अ यासानस
ु ार,
वे च (१९७०) आिण शु टझ (१९७५) यांनी असे िस द के ले क , तं िव ान िकं वा यात
होणारे बदल आिण उ पादन मतेत वाढ व असमतोलपणा साध यासाठी िश ण मदत
करीत आहे. उ च िश णाबरोबर उ च अप यय होत असतो. परंतू उ च िश णमळ
ु े
औ ोिगक कामगारांची उ पादन मता वाढलेली आहे असा कोणताच परु ावा नाही.
शाळांमधून बोधा मक ानाचा िवकास होत असतो. उ पादन म काय व यासाठी
आव यक या कौश यांचा िवकास कर यासाठी हे ान अ याव यक असते. अिधक
िश ण व अिधक उ पादन मता यांचा ताि वक िकं वा योिगक परु ावा नाह परंतू असे गिृ हत
धरले जाते क िश णामळ
ु े चांगली िनणय मता आिण उ च उ पादन मते या गरजा पूण
होतात. जेथे कामगार आहेत तेथे याची स यता िदसून येते. िश क हो यासाठी िकं वा इतर
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कामगारांना अशा कार या जबाबदाया िद या जातात क ते अनदु ेशन रचना क शकतात
व वारंवार साधनांचा अथ सूचीत करतात. यासाठी मह वा या पाय या पढु ील माणे आहे.
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 गरजांचे िव ेषण


येये आिण धा य

 साधनांचे िव ेषण
जे हा आपण अ ययन उ पादन मतेचा िवचार करतो ते हा आपणास चांगली अ ययन
िन पती िमळ या या

ीने खालील उि े ल ात ठेवणे गरजेचे आहे.

 उ च मा यिमक िश ण आिण सवासाठी िश ण यासाठी यो य पयायाची खा ी क न
घेणे.
 रा य भर वास, िश णास वेश, सं थां या गितशीलतेस धा य, तं िव ानास वेश
यासाठी िव ाथ अ ययन क या या गितशीलतेत सधु ारणा व वाढ करणे.
िव ा याना उ च तरावरील ान व कौश य ा कर यासाठी मदत क न यांची
अ ययन उ पादन मता वाढीस लावणे. वरील सव उि े ही फारच एकाि मक आहेत.

परु वठाकर यायो य

उ पादन मता,
मतेनस
ु ार मागणी,
यो य थळाला पाठवण

अ ययन

हेतपु ु पर न दणी
आिण कौश याची
जलद गती हो याचे
तं ान

गितशीलता आिण
अ ययन उ पादन मता
पदवी संपादन आिण
कोण याही वेळी
शै िणक सेवा

तमु ची गती तपासा
१. अ ययन उ पादन मता उि ांचे सहा ओळीत वणन करा.

१०.३ िश ण णालीची अंतगत आिण बाहय काय मता
िश णातील काय मतेची संक पना हणजे बाहय व अंतगत काय मतेचे आकलन होय.
अंतगत काय मता : ही संक पना शै िणक खचाशी संबंधीत आहे. शै िणक खचाचा
यवि थत वापर के ला तर उि े लगेचच सा य होतील. पदवीधरां या िनिमतीत गळतीचे
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माण, अप यय आिण इमारत, थं ालय व योगशाळे चा यो य अयो य वापर इ. चा समावेश
होतो.
बिहगत काय मता : ही संक पना शै िणक णालीशी संबंिधत असून एकं दरीत सव
शै िणक उि ांची जाणीव, मानवी साधन कौश यांचा िवकास आिण उ पादन मता व
मानवी साधन कौश याचा परु वठा इ. चा समावेश होतो.
ही एक शै िणक साधना या अंतगमन व बिहगमनाची तल
ु ना आहे. अंतगत सामु ी संचात
िश क, टेशनरी, शै िणक साधने, इमारत, फिनचर इ. गो ी अशा कारे एकि त के या
जातात क याचा प रणाम एका चांग या िन प ीत होतो. िव ा यासाठी गणु व ापूण
अ यापनासांठी शै िणक साधनांचा वापर ( उदा. संगणक व इतर आधिु नक साधने) के ला
जातो यामळ
ु े वगअ यापन प रणामकारक होते. आव यक शै िणक साधने िव ा या या
अ ययनास उपयु ठरतात. हणून येक सं थेने एक प रणामकारक णाली िवकिसत
के ली पािहजे यामळ
ु े अंतगत काय मता वाढीस लागेल व सं था ही एक उ कृ नमनु
हणून आकारास येईल. अंतगत गणु व ा िव ास णाली (IQA) म ये िव ाथ +
कमचारी+ यव थापन हे एकमेकांशी समाधानी असतात. याम ये िश णाची गणु व ा
सधु ार याची व िनयंि त कर याची यं णा असते. आय. यू. ए. (internal Quality
Assurance) हणजे एकूण णाली होय याम ये साधने, चाचणी ारे ा झालेली
मािहती, अ यापनाची गणु व ा, यो य दजा, िटकावूपणा व सधु ारणा, िश यवृ ी, संशोधने
आिण समाजसेवा इ. चा समावेश होतो. अंतगत काय मता ही यो य साधना या ारे
सं थेचे मू यमापन क न व सतत देखरेख ठेवून िनयमीत ठेवली पािहजे.
अंतगत काय मतेत खालील गो चा समावेश होतो.
चांगले अ यापन
अ ययन क याची भाषा

णाली

चांगला दजा सस
ु ज
साधन सामु ीसह
मु यांकन क न
ठरिवलेले
अ ययन क

सबंिधत अ यास म

चांगली यव थापक य
सं था

 सं थेची अंतगत काय मता ही थं ालय सिु वधा साधनसाम ी आिण अ ययन
वातावरणास चेतावणी देणारी उपकरणे यावर अवलंबून असते. तसेच
 संशोधन मािहतीचे सात य, गणु व ापूण, काय, यो य िदशेने िवकास, थािनक मािहती
गोळा क न अथ लाव याची मता इ.
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िन प ी संपादनाचे वग करण हे कृतीपूण िन पती असे के ले जाते. याचा सेवेवर, समाजावर,
िश ण ि येवर व यव थापन आिण सहकारी कमचा यांचा िवकास आिण िनयाजन यावर
प रणाम होतो.
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जर गणु व ेबाबत सव अंतगत गो ची अंमलबजावणी के ली तर बाहय काय मतेतही
सधु ारणा होते. गणु व े या िन प ीत परी चे ा िनकाल, िकं वा इतर मापनयो य िन प ीचा व
गणु व ेचा समावेश होतो.
तुमची गती तपासा
१) तमु या अ यापन – अ ययन ि येतून तु ही अंतगत आिण बाहय काय मतेचा
िवकास कसा कराल?

१०.४ संयु उपागम, ि या उपागम, िन प ी उपागम
सवसाधारणपणे असे पाह यात येते क आिथक वाढीसाठी िश णाचा सहभाग आिण
िविवध उपागमासह सामािजक िवकसाचे मू यांकन कर यासाठी िनयोजक व
संशोधकांकडून उपागम आिण प दतीचा वापर कर यात येतो. संयु उपागमात ि या व
िन पती ारे िश ण णालीतील अ यापन – अ ययनाची गणु व ा उंचाव यात येते.
संयु उपागमात सामा यतः दोन घटक समािव असतात ते हणजे ' एकूण िकं मत कमी
करणे आिण िन प ीत जा तीत जा त वाढ करणे. ही प दत औ ोिगक आिण आिथक
े ात याचबरोबर यव थापन व शै िणक े ात मोठया माणात वापर यात येते.
िश ण ि येत अ ययनाला चेतावणी देऊन चांगली अ ययन िन प ी ा कर यात येते.
संयु उपागम (Dual Approach )
संयु उपागमात तल
ु ना मक या दोन उपागम एक येतात. याचे मह व िश ण
णालीत अिधक असून याची ि या तसेच िनिमती. एकि तपणे होत असते. ि या व
िनिमती एकि तपणे होत अस यामळ
ु े जा तीत जा त िन प ी ा होते.

ि या

िनिमती

ि या हणजे आिथक उ पादनाची मािहती घेणे, अथशा म ये ि या हणजे िन प ी
कशी ा होते ते दशिवणारा माग होय.
अ यापन-अ ययन, संशोधन िकं वा लेखन अ यापनात ि या व िनिमती या उपागमांता
कमी थान आहे. भाषा रचनेवर िनिमती उपागमाचा भाव पडतो तर ि या उपागमाचा
यि गत हावभाव व एकि त भाव पडतो. अशा कारे अ ययनकता िश काने िदले या
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नोटस् िलहन घेतो. अनक
ु रण करतो व सं िमत करतो. ि या व िनिमती उपागमाचा
िश ण शा ातील कृती संशोधनात उपयोग क न सम येचे उ र गणु ा मक आिण
सं या मक व पात ा के ले जाते.
ि या उपागम (Process Approach)
अ ययन क या या सजनशीलतेला व याने िवमष मागाने के ले या वयंसशं ोधनावर
ि या उपागमाचा भर असतो. ( लॉवर १९८९) काय पूण कर या या उ ेशाने सततचे
नवीन शोध व वतः या नवीन क पना क थानी असतात. अ ययनकता लेखन,
बिु दमंथन, उजळणी इ. कायात म न असतो याच वेळी िश क व िव ाथ याना
ि तसादाची गरज असते.
उदा. संशोधन पेपर िलिहत असताना, संशोधन ंबधासाठी वतः िवषय िनवडून
िनयतकािलकात लेखन व प र ण िलिहत असताना अ ययनकता वतः ताण घेत असते.
या ि येतील घटक एकमेकांशी आंतरि या करीत असतात आिण ही ि या पु हा
यां या िठकाणी घडत असते. म ये म ये ि थर राहन अ ययनकता िवमष िचंतन करीत
असतो आिण वारंवार याभरण घेत असतो.
अ यापनशा ा या ीकोनातून ि या उपागम चांग या कारे वीकार या गेला नाही.
यात काही सामािजक घटक व िश काची भूिमका या बाबतीत दोष आहेत. असे असले तरी
संशोधना या काही उपल ध िन कषानस
ु ार संशोधन पेपर कसा िलहावा, भाषा कशी
असावी, येथे भाषा लेखना या प दतशीर ि येम ये ि या उपागमाचा अंतभाव होतो.
परंतू लेखकाचे सामािजक –सां कृितक घटक, वग, िलंग व या या लेखन ि येवर
सां कृितक वार याचा होणारा प रणाम याकडे दल
ु के लेले आहे.
िनिमती उपागम (Product Approach)
िनिमती उपागमाम ये संशोधन पेपर िलिह यास िशकत असताना िकं वा भाषेचे लेखन करीत
असताना िम ान व कौश यावर िनयं ण ठेवून वा यातील याकरण, श द, रचना इ. वर
भर देऊन लेखन के ले जाते. मूं याकन करताना वा याचा कार व वा यातील याकरण
शु दतेवर भर िदला जातो. अ ययना याकडून संशोधनाचे व भाषेचे िनयम यानात घेऊन
लेखन करणे अपेि त असते.
भाषेतील गतंु ागतंु टाळून अचक
ु लेखन कर याची सवय हावी या
मह व अिधक आहे.

ीने िनिमती उपागमाचे

संयु उपागमाम ये ि या व िनिमती उपागम या दो हीचे एकि करण होणे अपेि त
असते. ि या उपागमात िश णाची येये व उि ांना अिधक मह व आहे तर िनिमती
उपागमात कृती व ता काळ िन पती अपेि त आहे.
कृती संशोधन करीत असताना वरील उपागमांना वग प रि थतून वगळता येत नाही.
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मािहती संकलन कर यासाठी संयु उपागमाचा उपयोग होऊ शकतो.

उ पादन मता आिण
िश णातील अप यय

मािहती संकलन

गणु ा मक उपागम

मल
ु ाखती

िनरी ण

सं या मक उपागम

सव ण, सं याशा ीय तं ाचा उपयोग

शालेय णालीत मल
ु े िकती माणात उपि थत राहतात याव न गळती या माणाची
या या करता येते. गळतीचे माण काढाया या अनेक प दती आहेत. मनु यबळ िवकास
मं ालयाने गळतीचे माण काढ यासाठी पढु ील प दतीचा वापर के ला.
इ.१ली ते ५वी या वगातील एकूण गळती काढ यासाठी १ वजा इ. ५वी या वगात वेश
घेतलेले िव ाथ भािगले चार वषापूव इ.१ ली या वगात वेश घेतले या िव ा याची
सं या.

F. 5Jeer ®³ee Jeiee&le He´JesM e Iesleuesu eer efJeÐeeLeea ( mebo Ye& Je<ee&&vegmeej) 
1-

 ®eej Je<ee&H etJ eea F. 1ueer ®³ee Jeiee&le He´JesM e Iesleuesu ³ee efJeÐeeL³ee¥v eer mebK ³ee 

DISE माफत दोन शै िणक वषातील पनु रपरी ाथ वगानस
ु ार / िलंगानस
ु ार मािहती ा
आ यानंतर या या आधारे सधु ा रत त ा तयार क न याचा उपयोग िव ाथ गळती या
माणाची सं या ठरिव यासाठी के ला जातो.
DISE कडून ा झालेली मािहती ही शाळांनस
ु ार तयार के लेली असते. दोन शै िणक
वषासाठी या शाळा सामाियक आहेत यां यासाठी या मािहतीचा वापर के ला जातो. नवीन
मािहती तयार क न या आधारे गळतीचे माण काढले जाते. याव न असे सूचिव यात येते
क २००२ – ०३ म ये गळतीचे माण १५% होते ते २००३ – ०४ म ये १३% इतके
कमी झाले व पढु े २००४ – ०५ म ये १२% एवढे कमी झाले. गळती या माणात
सधु ारणा होत असली तरी याचा उपयोग पढु ील काळात गळतीचे माण कमी हो यासाठी
अिधक य न कर याची गरज आहे यासाठी होऊ शकतो.
तुमची गती तपासा :
अ) तमु या अ यापन – अ ययन ि येत तु ही कोण या कार या उपागमाची
अंमलबजावणी कराल?
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१०.५ िश णातील अप ययाचा अथ, या या आिण मह व
पनु परी ाथ व िव ाथ गळतीमळ
ु े शै िणक अप यय होत असतो असे िश णाचे िनयोजक
नेहमी हणत असतात. अशा कारचा अप यय हणजे औपचा रक िश णातील सामािजक
माग या पूव कर यामधील एक मोठी अडचण आहे. शै िणक णाली या प रणामकारक
यव थापनासाठी शै िणक अप यय कमी क न धारणे या माणात सधु ारणा करणे
आव यक आहे. यो य खचातून (Input) णालीची गणु व ा आबािधत ठेवली पािहजे.
 शै िणक अप यय ही एक अथशा ीय सं ा आहे. पनु रपरी ाथ व गळतीने खच
झाले या वषातील एकूण िव ाथ सं या हणजेच शै िणक अप यय होय.
 पूव या शै िणक वषातील जे िव ाथ पढु ील शै िणक वषात एकाच इय ेत राहतात
यांना पनु रपरी ाथ (Repeater) असे हटले जाते. तसेच शाळे चे अंितम वष
संप यापूव जे शाळा सोडून जातात यांना गळती असे हणतात िकं वा शै िणक वष
पूण हो यापूव शाळा सोडून इतर दस
ु रीकडे वेश घेतात याला गळती असे
हणतात.
 जे िव ाथ पनु रपरी ाथ असतात यां यासाठी शाळे त अिधक वेळ खच क न यांचा
फायदा क न िदला जातो. तसेच शाळासोड यापूव या िव ा याना शाळे चा फायदा
होतो या संदभात 'अप यय' हा श द वापरला आहे.
 एकूण अप यय = पनु रावृ ीचा ि तिबंिबत एकूण आकार आिण िश ण णालीतील
बढती या ओघातील गळती.
 पनु रपरी ाथ : सवसाधारण काळापे ा अिधक काळासाठी वगात राहणे यामळ
ु े
वेशाची मता कमी होते.
 अप यय आिण गळतीची कारणे –
गळती ही सं ा शै िणक यव थेत वारंवार वापरली जाते. जे संबंिधत िव ाथ
अ यास माला वेश घेतात परंतू तो अ यास म यां याकडून पूण होत नाही.
 सु वात करीत नाहीत
आजारीपणा
काहीही कारण दाखिवत नाहीत
अपयश

कुटुंबाकडून अ य प मदत
वेळेची कमतरता.

ODL णाली म ये जे िव ाथ कायालयीन माघार घेतात / वा याय जमा करतात परंतू
परी ा देत नाहीत व या उलट अपूरे कौश य
बौि दक अडचणी
शासक य कारणे.
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सव अप ययाम ये नाकपपणाची मू ये ितिबंिबत होतात िकं वा नापास िव ाथ उपल ध
िश णाचा फायदा घेतात.

उ पादन मता आिण
िश णातील अप यय

एकूण अनक
ु ू ल वष
=I–
एकूण य वापरलेली वष

आंतररा ीय तरावरील अप यय काढ यासाठी ही प दती वापरता येत नाही. रा ीय
तरावरील शै िणक अप ययाची तल
ु ना करताना एक मोठी काळजी यावी लागते तेथील
शै िणक णाली, रचना, बढतीची धोरणे, संपादनाचे िनयम याम ये बरीचशी तफावत
असते. जे हा आपण गळती व पनु रपरी ाथ िवषयी बोलतो ते हा िव ा याची अप ययाची
एकूण वष िवचारात घेतली पािहजेत. पनु प र ाथ िवषयी बोलतो ते हा िव ा याची
अप ययाची एकूण वष िवचारात घेतली पािहजेत. पनु प र ाथ नी व गळती मधील एकूण
िव ा यानी िकती वष खच के ली याचे ट के वारीत पांतर के ले पािहजे.
िव ा याची मनोवृ ी, पनु रावृ ी व गळती यावर खालील गो चा मोठया माणात भाव
पडतो.
 सामािजक -आिथक प रि थती / पा भूमी
 शै िणक घटक
 घर कामात अ ययना याला अिधक सामावून घेणे.
 पालकांचा िवरोध, पालकांचा शै िणक दजा.
शै िणक घटकांचा िवचार करता, ि थरता िकं वा समाजाची आिथक गरज व शै िणक
प दत यां यात संबंध, नसणे. चक
ु चे वेश धोरण गरीब सं थेत भौितक सिु वधांचा अभाव,
सं थेतील वातावरण इ. कारणामळ
ु े पनु रावृ ी व गळती होत असते. पालकाचे िनधन,
अ ययनाचा कमकुवत दजा या घटाकांमळ
ु े सु दा िव ा या या ेणीत पनु रावृ ी व गळती
होत असते.
तमु ची गती तपासा
१) “ ाथिमक तरावरील गळती हे पढु ील िश णाला अडथळा आहे” या िवधानांची
तमु या अनभु वातून चचा करा.

१०.६ िश णा या िविवध तरावरील गळती या माणाचा अंदाज
िश णाला िमळणारे परता याचे माण व मानवी संसादनाने संपादन के ले या िश णाची
पातळी यात घना मक संबंध आहे. िविवध कार या व िविवध तरावरील िश णाला
िमळणा या सामािजक व खाजगी परता या या माणात जरी फरक असला तरी थिमक व
पूव थिमक तरावरील िश णापे ा सामािजक परता याचे माण हे नेहमी अंदाजे जा तच
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असते. उ च तरावरील िश णापे ा खाजगी व पातील फायदे आिधक असतात. याचाच
आधार घेऊन शासन सव मोफत िश णाचे धोरण राबिवत आहे. उदा. भारतात १४
वषाखालील सव बालकांना िश ण मोफत दे यात येते. उ च तरावरील िश णापे ा
खाल या तरावरील िश णाला अिधक सूट दे यात आली आहे. यामळ
ु े िश णाला
िमळणा या परता या या माणात सामिजक व खाजगी याम ये फरक आहे. हा फरक
फ तर आिण िश णाचा कार याम येच िदसून येत नाही तर तो िविवध ंताम येही
िदसून येतो.
िश णा या िविवध तरावरील गळती या माणाचा अ यास करणे व याचे िव ेषण करणे
या संदभात अनेक संशोधने झालेली आहेत.
साताराम ये बालवगात वेश घेतले या बालकांम ये (अंदाजे) ३६.२०% गळती झाली तर
आिथक अप यय (अंदाजे) २८% ऐवढा झाला.
महािव ालयीन तरावर (कामत आिण देशमख
ु १९६३), फ यसन
ु का@लेज पणु े, येथे
कला शाखेत १००० िव ा यानी वेश घेतला यापैक ४९३ िव ा यानी महािव ालयीन
िश ण पूण के ले. याव न अंदाजे अप यय २८% झाला. गज
ु रातम ये झाले या
संशोधनानस
ु ार कोठारी आयोगाने सूचिव यानस
ु ार शाळा व महािव ालयात जा तीत
जा त िव ा याना वेश दे यात आला. ि तगमन िव ेषणाव न असे िनदशनास आले क
शाळा व महािव ालयीन तरावर मोठया माणात अप यय झाला. याम ये मल
ु ी आिण
आिथक मागास व सामािजक मागासवग य िव ा याचा समावेश होता.
शालेय तरावरील िश णात गळतीचे माण अिधक आहे. ( भारतात इय ा १ ली ते ७वी
या वगातील १९९५- ९६ मधील मल
ु ांम ये गळतीचे माण ५४.९९% व मल
ु मधील
गळतीचे माण ६१.७०%) होते.
भारता या संदभात शाळे ची गळती :
शाळांची उपल धता नस यामुळे भारतात शाळे बाहेर राहणा या मल
ु ांची सं या १० – ते
१५% एवढी आहे. जवळपास िश णाची सोय असूनही अिधक मोठया माणात बालके
शाळे त घेत नाहीत कारण मूलभूत गरजा भागिव यासाठी घरात चालणा या छोटया –मोठया
यवसायात मदत हणून लहान मल
ु ांना कामाला लावले जाते. बरीचशी मल
ु े पैसे
िमळिव यासाठी इतर नोकरी करीत असतात. यात ामीण भागातील मल
ु ांची सं या
अिधक आहे. यामळ
ु े शहरातील मल
ु ांपे ा खेडयातील मल
ु े िश ण पूण क शकत नाहीत.
यामळ
ु े गळतीचे माण वाढलेले िदसून येते.
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१९९९ ते २००४ – ०५ मधील थिमक आिण उ
तर
१९९९ - २००० - २००१ २००० २००१
२००२
वग १ते ४
मल
३८.७
३९.७
३८.४
ु े
मल
४२.३
४१.९
३९.९
ु ी
एकूण
४.३०
४०.७
३९.०
वग १ ते ७
मल
५२.०
ु े
मल
५८.०
ु ी
एकूण
५४.५

५०.३
५७.७
५३.७

५२.९
५६.९
५४.६

च थिमक तरावरील गळतीचे माण.
२००२ - २००३ - २००४ २००३
२००४
२००५
३५.९
३३.७
३४.९

३३.७
२८.६
३१.५

३१.३७
२४.८२
२८.४९

५२.३
५३.४
५२.८

५१.८
५२.९
५२.३

५०.१०
५०.७६
५०.३९

उ पादन मता आिण
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बढती, पनु रावृ ी आिण गळतीचे माण २००२-०३, २००३-०४, आिण २००४-०५
िलंग

२००२ - २००३
बढती पुनरावृ ी गळती

२००३ - २००४
बढती पुनरावृ ी गळती

२००४ - २००५
बढती पुनरावृ ी गळती

मुले

४

८१
१३

५

१५

८२

५

-

१३

८३

मुली

४

५

१५

८२

५

-

१३

८३

एकूण

४

८०
१३
८०
१२

५

१५

८२

५

-

१३

८४

अ यास रचना (Study Design)
िश णा या थिमक ते उ च थिमक तरावरील सं िमत माणाव न असे दशिवले आहे
क , बहतेक रा यात हे माण अिधक आहे. थिमक िश णाचा िव तार झा यानंतर उ च
थिमक तराचा िव तार कर याची मागणी वाढली ते हा याचे सं िमत माण सारखेच
होते. काही बाबतीत थिमक िश णाचा िव तार झा यानंतर सं िमत माण वाढते. अशा
प रि थतीत उ च थिमक िश ण प दती या िव तारासाठी मागणी अिधक वाढते. जी
रा ये शै िणक या अिधक गत आहेत ितथे थिमक तर पूण के याचे माण जवळ
जवळ १००% आहे. जी रा ये शै िणक या कमी गत आहेत. ितथे थिमक तर पूण
के लेले माण १००% या जवळपास आहे परंतू अंतरसं मनाचा दर १००% या फारच
जवळ आहे. शै िणक या मागास रा यातील पूव - ाथिमक पूण कर याचा दर आिण या
तरावरील सं िमत दर हा जी रा ये शै िणक या गत आहेत यां यापे ा जा त आहे.
हणून उ च थिमक तरावरील िश णाचा िव तार करणे आव यक आहे.
अंतगमन व बिहगमन मान हे णालीची प रणामकारकता दशिवते. उ च थिमक
तरावरील अप यय हा थिमक तरावरील अप ययापे ा कमी आहे. मालापरु मचे
अंतगमन, बिहगमन माण १:२.२४ िबलासपूरचे १:१.४१, औरंगाबाद १:१.११ आिण
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मोरादाबाद १:१.२० आहे. हे अंतगमन बिहगमन माणाव न असे िदसते क िबलासपूर
वगळता उ च थिमक शाळे तील अप यय कमी झाला आहे. अिधक अप यय हा
पनु रावृ ीत झालेला असून तो गळतीपै ा तीन पटीने अिधक आहे.
तमु ची गती तपासा :
१) ामीण भागात िव ा याची गळती हो याचे घटक दहा ओळीत प करा.

१०.७ अप ययाचे कार, पैसा, वेळ, साधन संसाधने, मानवी भांडवल
आिण िवचारसरणी
पैसा हे एक गतंु वणूक चे दशक आहे. िशि त कामागार हे अिशि त िकं वा अकुशल िकं वा
कमी शै िणक पा ता असले या कामगारांपे ा अिधक पैसे िमळिवतात हणून पैशाचा
िश णाशी अिधक जवळचा संबंध आहे. उ प न आिण संप ी यांची लोकांम ये असमान
वाटणी होत अस यामळ
ु े िश ण पैसा यातील संबंध मह वाचा आहे. पैशा या पात
होणा या अप ययातून कायश िदसून येते. पढु ील उपयु तेसाठी जोपयत मानवी िमळकत
व शारी रक संसाधनाचा वापर करीत नाहीत तोपयत आिथक संसाधनाला अथ नसतो.
िश णाचा तर ही एक वैयि क िमळकत आहे. अनेक वष यश वी िश ण ा के यानंतर
यावसाियक े ात कामगार हणून वेश िमळतो. िश णा या वेगवेगळया पातळीनस
ु ार
कामगारांचे पगार / िमळकत ठरत असते.
िश णपातळी व कामगारांची कमाई यासंदभात खालील वैिश ये समािव करता येतील.
पैशा या अप ययातून अयो य िन पती ा होते.
 सव कामगारांची कमाई सवसाधारण असते.
 शै िणक संपादनाची उ च पातळी


या कामगारांचे िश ण उ च तरावरील असते याची कमाई कर याची मता ही
अिधक जलद असते.
पैशाचा अप यय हा िश णा या गणु व ेवरच नाही तर आिथक िवकासावरही अडथळा
आणतो.

सािह याचा अप यय
िश ण णालीम ये साधनांना अप यय हा एक मह वाचा पैलू आहे. साधन संसाधना या
अप यायातून, अप ययी अमानवी साधने तयार होतात अप ययी साधन संसाधनाम ये
भौितक आिण आिथक संसाधनाचा समावेश होतो.
अमानवी संसाधना या अप ययाम ये इमारत, शासक य दालन, या यान क , थं ालय,
संगणक क , वसतीगहृ इमारत, पु तके , शै िणक साधने, नमनु े, तं वै ािनक सािह य,
रेिडओ, टी. ही, टेपरेकॉडर, ओ हरहेड ोजे टर, िफ म ेजे टर, लाईड ोजे टर जर
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हे सािह य वारंवार वापरले गेले नाही. तर मोठा अप यय होतो. यािशवाय उपयु ठरणारी
उपभो य साधने, िवज, िप याचे पाणी, वतमानप े, टेशनरी, मािसके यांचा िश क व
िव ाथ यां याकडुन अयो य वापर होत असेल तर मोठा अप यय होईल. हणनू िश क व
िश के तर कमचा यांकडून सं थेतील व तूंचा यो य वापर के ला गेला पािहजे कोण याही
व तूचा अप यय होऊ देऊ नये.

उ पादन मता आिण
िश णातील अप यय

मानवी भांडवल
मानव ाणी आपली गतंु वणूक िश ण व िश ण घे यासाठी आिण आरो य चांगले
राह यासाठी करीत असतो. मानवी भांडवलाला सं या मक व गणु ा मक बाजू आहेत.
गणु ा मक बाजूम ये ा के लेली िविवध कौश ये, अ याबाबत ान घे याची मता,
मानवी मतेवर परीणाम करणारे इतर घटक क या ारे तो अिधक उ पादक काय क
शकतो. यांचा समावेश होतो.
सं या मक बाजू हणजे अनेक लोक एखादे काम करीत असणे. जे लोक एखादया
कायाम ये सहभागी होतात ते तेथे वेळ खच करतात यामळ
ु े याचा यांना फायदा होतो.
मानवी भांडवलाम ये खालील घटक अंतभूत असतात.
िश ण
अनौपचा रक िश ण

आरो य सेवा
कामाचे िश ण
तांि क िश णाचे आधिु नक करण

वरील पैलूं या आधारे जर मानवी भांडवल यो य तहने उपयोगात आणले नाही तर, िश ण
े ात याचा अप यय होतो. हया अप ययाची िकं मत अिधक कमी होत जाते. एकूण
लोकसं येमधून सवच य नी जर थिमक, मा यिमक व उ च िश ण पूण के ले तर उ च
िशि त मानव संसाधनाचा साठा तयार होईल. याचा प रणाम असा होईल क मानवी
भांडवलाचा जा तीत जा त अप यय होईल व गणु व ापूव िश णाला अडथळा िनमाण
होईल. िश णातील कमचारी, तांि क कमचारी व यावसाियक कमचारी यांचा समावेश
होतो.
िवचारसरणी ( वादा या पायाभूत क पनेिवषयी)
िवचारसरणी संबंध एखादया वाढत जाणा या िवषयाशी असतो, या िवषयाचे व प, या ी,
िवषय सादरीकरणाची प दती तो िवषय िवचारात यायचा क काढून टाकायचा इ. बाबतीत
िवचारसरणी आव यक असते.
येथे उपि थत होतो क , शै िणक कृतीमधून होणा या अप ययाला घटना मक आधार
काय आहे? याला मह वा या गटात के हा थान िमळे ल?
िवचारसरणीम ये यि गत अ यास म, सहशालेय उप म, पाठयांशासबंधी िवचार,
शै िणक बात या इ. चे िव ेषण के ले जाते. हे िव ेषण हणजे जे गिृ हत धरले जाते व जे
िश णातून य िमळते यातील स य असते.
जर आव यक िवचारसरणी िश ण प दतीम ये आणली नाही तर तं िव ानातून िकं वा
िश णातून बाहेर पडणारे आव यक ान ा होऊ शकणार नाही.
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िवचारसरणीचा घटक हणून अप ययाचा िवचार के ला तर असे हणता येईल क
अप ययाचा के वळ गणु व ा वाढिव याचा उपयोग होत नाही, अप यय ही िव ाथ समूहाशी
संबंधीत स ा आहे. अ यापन –अ ययनाम ये िश काने अशा कारचे घटक प क न
घेणे गरजेचे आहे. अशा कारे यवहारात िवचारसरणी हा घटक उपयु आहे नाहीतर
शै िणक अंतगमन / बिहगमन याबाबतीत उतार िदसून येईल.
तुमची गती तपासा :
१) गणु व ापूण िश णाला अडथळा आणणारे इतर कारचे अप यय कोणते आहेत?
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११.० उि े
या घटकानस
ु ार
 िश ण संधीत िनमाण होणारी असमानता समजून घेणे
 िश ण समानता अथ व संक पना समजून घेणे.
 शै िणक संधीचा समानतेतील काही िवशेष य न समजून घेण.े
 संधी आिण सावजिनक खच यातील समानतेचा िनकष प करणे.
 िश णातील मू य नफा यामधील समावेशीत मू यांचे समजून घेणे.


मतेनस
ु ार दे या या िनकषामधील सम या समजून घेणे.

 लॉरे झ व

प करणे.

 िगनी गणु क प करणे.
 िगनी गणु क काढणे
 असमानतेचे प रमाण हणून िगनी गणु काचे फायदे, तोटे आिण सम या प करणे.

११.१

तावना

िश णातून समानता िमळते का? खरतर िश ण हे असे साधन आहे क या या
मा यमातून आपण असामनता कमी क शकतो. पण िश ण हे िविवध थरावर उपल ध
होईल यावेळीच ही असमानता आपणास दूर करता येईल.
आिथक, सामािजक सां कृितक िवकासाची उि ् ये सा य कर यासाठी िश णाम ये
िविश तरतदु करणे आव यक आहे. िश ण संधी अपु या िमळत असतील िकं वा जर
िश ण अपरु े घेतले असेल तर सामािजक, आिथक अि थरता िनमाण होऊ शकते. पण जर
यो य या कारे िश ण घेतले तर सामािजक व आिथक िवकास सा य करता येणे श य
होते. िश ण सिमती अहवालानस
ु ार, िश ण हे असे साधन आहे क यामळ
ु े आपण
शांतपणे समाजाम ये प रवतन घडवून आणू शकतो.
मनोिवकास करणारे उदा िश ण हे भारतीय संिवधाना या राजक य व आिथक घटकांचा
पाया आहे. येक य ने िश णाचा लाभ घेणे हा काय ाने िदलेला अिधकार आहे.
(माशल:३८) समानातील मागसवग य जाती-जमातीतील लोकांना िश ण संधीचा लाभ
घेता यावा व यांचे समाजातील थान उंचावता यावे यासाठीची िवशेष तरतूद िश णा या
मा यमातून आप या संिवधानात कर यात आली आहे.
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आिथक िनयोजनाम ये रा ीय िवकासाचे उि ् ये सा य कर यासाठी िश ण हे साधन
वापरले जाते, कारण अथ यव था, शहरी भागातील कारखानदारी व िश ण यांचा जवळचा
संबंध आहे. रा ीय िवकास घडवून आण यासाठी वरील सव घटकांम ये िवकास घडवून
आणणे अ यंत गरजेचे आहे असे मत काही अथशा ांनी मांडले आहे.

िश ण समानतेतील
उपाययोजना

डॉ. माशल यां यामते, िश ण ही मनु याम ये के लेली उ म भांडवली गतंु वणक
ू आहे.
िश ण व यवसाय या दो ही घटकांचा फार जवळचा एकमेकांशी संबंध आहे.
यवसायाम ये होणारे बदल हे के वळ िश णामळ
ु े होऊ शकतात. कारखानदारी े ाम ये
घडून आलेला तांि क बदल हा के वळ िश णामळ
ु े श य आहे. थोड यात हणजे सव
कार या यवसायाम ये िश ण हे अ यंत गरजेचे आहे.
आिथक िवकासावर िश णाचा फार मोठा प रणाम होतो. अथ यव थेला एक कार या
कौश यपूण म परु वठ् याची गरज आहे. असा कौश यपूण मपरु वठा के वळ िश णामळ
ु े
होऊ शकतो. िमकांम ये नािव यपूण बदल घडवून आण याची ताकद के वळ िश णाम ये
आहे. आिथक वाढ व आिथक िवकास या संक पनेम ये िश ण हे मह वपूण भूिमका
बजावते. िश णामळ
ु े आिथक िवकास जलद गतीने सा य हो यास मदत होते.

११.२ िश ण संधीतील असमानतेची कारणे
१) िश ण संधीतील असमानता :
िविवध कारणे जबाबदार ठरतात. िश ण संधीत असमानता िनमाण हो यासाठी. आजही
काही िठकाणी ाथिमक, मा यिमक व उ च मा यिमक सं था उभार या गेले या नाहीत.
यामळ
ु े तेथील लोकांना िश णा या समान संधी उपल ध अस या तरी काही आिथक
् या या मागास असले यांना संधीचा लाभ घेता येणे श य होत नाही, कारण बाहेरगावी
िश ण घे यासाठी राह याची सोय करणे गरजेचे असते, यो य ते वाहतक
ु साधणे उपल ध
होणे गरजेचे असते, प रणामता िश ण संधीत असमानता िनमाण झालेली िदसून येते.
२) गरीबी :
काही वेळेस िश ण सं था जवळ या िठकाणी उपल ध झाले या असतात परंतु गरीबीमळ
ु े
या संधीचा लाभ घेता येत नाही. यां याकडे मबु लक पैसा आहे यांना िश ण संधीचा लाभ
घेता येतो. गरीब घरातील मुलांना िश णाकडे आकष त क न घे यासाठी िविवध माग
वापरले जातात. उदा. मोफत व ा वाटप, शै िणक सािह य, शासक य आहार, इ.
३) शाळा व कॉलेज यां यातील फरक :
शाळा व कॉलेज यां यातील बदलता दजा िश णातील संधीवर प रणाम क शकतो.
यवसाियक िश णासाठी दजदार शाळा व कॉलेजमधून पदवी संपादन करणे गरजेचे असते.
ामीण भागात यो य या माणात शै िणक साधनांचा परु वठा होऊ शकत नाही. यामळ
ु े
ामीण व शहरी भागातील िश ण संधीत असमानता िदसून येते.
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४) घर या वातावरणातील फरक :
ामीण भागातील िव ाथ व शहरी भागातील झोपडपट् यांम ये राहणा या िव ा या या
घरगतु ी वातावरणाचा प रणाम िश णावर झालेला िदसून येतो. अिशि तपणा व गरीबी या
दो ही कारणांमळ
ु े यो य या संधी या िव ा याना उपल ध होऊ शकत नाही. ान
संपादनासाठी यो य वातावरणही अ यंत मह वाचे आहे, यामळ
ु े यो य या कारे वाचनालये
उपल ध क न या सम येचे िनराकरण करता ये यासारखे आहे.
५) सवसाधारण िश णातील असमानता :
सवसाधारणपणे मल
ु गा व मल
ु गी या लिगक भेदाचा परीणामही िश णा या संधीवर झालेला
िदसून येतो. मल
ु ानां िश ण सहज उपल ध होते. तर मल
ु ना िश ण संधीचा लाभ
घे यासाठी बरेच क करावे लागतात. हणून आज या काळात मल
ु ना जा तीत जा त
िश णाचा लाभ घेता यावा यासाठी िफ सवलत, कॉलरशीप िदली जाते.
६) उ च वग व मागासवग य वग यां यातील अंतर :
उ च वग य व मागासवग य यां यात सहसा िश ण िवकासात बरेच अंतर पडलेले िदसून
येते सामािजक ान या संक पने अंतगत सवानां समान िश णा या संधी देऊन या
सम येचे िनराकरण करता ये यासारखे आहे.
७) ‘समान संधी’ या उि

पूततेसाठी य नांची कमतरता :

सवाना िश णाची पूण संधी उपल ध क न देणे किठण आहे. पण सवाना समान संधी
उपल ध kहावी यासाठी मनापासून य न करणे हे अ यंत गरजेचे आहे. यासाठी सवात
आधी कोण या कारणामळ
ु े असमानता िनमाण होते हे जाणून घेणे अ यंत गरजेचे आहे व
नंतर ते दूर कर याचे य न करणे गरजेचे आहे.
११.३ िश ण संधीतील समानतेचा अथ/शै िणक संधीतील समानतेचा अथ :
िश ण संधीतील समानता हणजे, जी संधी एक सु होते, एक फायदा देते, सार या
मागाने चालते आिण समान िवकास करते.
NPE १९८६ यां यानस
ु ार िश णातील संधीची समानता हणजे, सवाना समान शै िणक
संधी उपल ध न करणे, तर समान यश संपादन करणे होय.
सव भागात समान शै िणक साधनांची िनिमती क नही समान िश ण संधीची िनिमती
करता येते. यामळ
ु े सव तरावर लोकांना िश णाचा यो य फायदा घेता येतो.
िश ण सव उपल ध हो यासाठी वेगवेग या कारे य न करणे गरजेचे आहे. उदा.
जवळ या िठकाणी िव ा यासाठी शाळे ची िनिमती, वसाहती गहृ ांची िनिमती, सव जातीय
िव ा याना समान संधी, िव ा याचे गळतीचे माण कमी क न ते वाढिव याचा य न
करणे, या िव ा याना य िश ण घेता येणे श य नाही यां यासाठी मु िव ािपठाची
िकं वा िश ण क ाची िनिमती करणे. खरतर हे फ माग सचु िव यात आले आहेत. समान
संधी वाटपासाठी
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गरीबी हे एकमेव कारण नाही यामळ
ु े िव ा याना िश णाचा लाभ घेत येत नाही, तर
सामािजक व मानिसक घटकांचा प रणाम िव ा यावर झालेला िदसून येतो. जर िश कांनी
यो य या मागाने िश णाचा िवकास के ला, तर सवानां समान यश िश ण े ात िमळवता
येईल.

िश ण समानतेतील
उपाययोजना

ाथिमक तरावरील िश ण संधीतील समानता :
ाथिमक िश ण हे येक ी व पु ष यां यासाठी गरजेचे आहे. यामळ
ु े भारतीय
संिवधानानस
ु ार कलम ४५ नस
ु ार ‘‘१४ वषाखालील सवाना मोफत िश ण दे यात यावे’’
सवाना िश णाची समान संधी ायची असेल तर यासाठी ाथिमक िश ण हे स चे व
मोफत करणेच गरजेचे आहे.
१४ वषाखालील मल
ु ांचा वापर कामगार हणून करणे हे काय ाने गु हा हटले जाते.
आिथक व सामािजक प रि थतीमळ
ु े अशा बालमजरु ीवर बंिद आणणे किठण जाते.
जवळपास ८० ट के सरकारमा य शाळांमधून ाथिमक िश ण सव देशात िदले जात
आहे.
साधन साम ीचा अपरु ा परु वठा व कमी माणातील राजक य बळ यामळ
ु े भौितक शै िणक
साधनांचा तटु वडा भासत आहे. २००१ काय ाअंतगत मोफत व स या िश ण मोिहमेत
६ ते १४ वषाखालील िव ा याना मोफत िश ण िदले जात आहे.
१९९४ साली तालक
ु ा ाथिमक िश ण काय म सु कर यात आला या काय माचा
मु य उ ेश सव ाथिमक िश णाचा सार करणे हा होता. या काय माला ८५ ट के
मदत ही क सरकारकडून व १५ ट के मदत ही रा य सरकारकडून के ली जाते. या
काय मांतगत १६००० नवीन शाळांची िनिमती कर यात आली असून यात पयायी
८४००० पयायी शाळांचा समावेश कर यात आला आहे. या या अंतगत ३.५ िमिलअन
मल
ु ांना ळ प् इ व आंतररा ीय काय मांतगत मदत के ली जाते. या ाथिमक िश ण
योजणे अंतगत थूल भरती माण ९३.९५ ट के मागील तीन वषात रा यात िदसून आले
आहे. ाथिमक िश णात मल
ु ची भरती हा सु ा या योजनेचाच एक भाग आहे. ‘‘सव िश ा
अिभयात’’ या मोहीमे अंतगत सवाना िश णाचा समान लाभ घेता येणे श य आहे.
ि तीय तरावरील िश ण संधीतील समानता :
‘‘िश णाची समान संधी’’ िह जागितक मागणी आहे. ही मागणी दोन घटकामळ
ु े िनमाण
झाली आहे.
१) कलम २६(१) नस
ु ार ‘‘िश ण ह क’’ हा एक ‘‘मानवी ह क’’ आहे.
२) लोकांची िश णाची मागणी ही सामािजक, आिथक िश णा या बदलामळ
ु े वाढलेली
आहे.
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नॅशनल पॉलीसी ऑफ ए यक
ु े शन १९८६ (NPE) ारे पयावरण जागतृ ी शा आिण
तं ान तसेच ि तीय तराम ये शालेय िवभागात योग साधनेचा समावेश कर यात आला
आहे. मा यिमक तराम ये १४-१८ वयोगटातील जवळजवळ ८८.५ िमिलअन मल
ु ांची
जनगणना कर यात आली आहे. २००१-२००२ या अहवालानस
ु ार जवळ-जवळ ३१
िमिलअन मल
ु े अशी आहेत िक जी य शाळे त उपि थत राहत नाहीत. मा यिमक िश ण
णालीचे वैिश ् ये हणजे दल
ु भ घटकानांही याचा लाभ घेता येणे श य होते. दस
ु रे वैिश ् ये
हणजे कौश यानस
ु ार यवसाय िनवडीची पा ता िव ा याम ये िनमाण होते. ‘‘मा यिमक
िश ा अिभयाना’’ अंतगत सवाना िश णा या संधी उपल ध क न िद या जात आहे.
१९७४ म ये बौि क ् या अिवकिसत असणा या मल
ु ांना िवशेष काय माची तरतदु
कर यात आली. थमत: ती ाथिमक तरावर कर यात आली व नंतर मा यिमक तरावर
याचा समावेश कर यात आला. थसेच १९६५ साली सरकारने कि य िव ालय
क पाची थापना के ली.
तृतीय िकं वा िव ापीठीय िश ण :
आप या महािव ालयीन णालीम ये ब याच टु ी िदसून येतात. जवळपास दोन ततृ ीआंश
िव ापीठाम ये ९० ट के कॉलेजचा दजा सरासरीपे ा कमी आहे. २००७ साली पंत धान
मनमोहन िसंग यांनी देखील िव ािपठीय िश ण णालीवर भा य के ले होते.
मागसवग य जाती व जमातीतील िव ा याची शै िणक गती :
१९८१ या जनगणनेनस
ु ार मागासवग य जाती व जमातीम ये असलेला सा रता दर हा
२१.३८ आिण १६.३५ ट के होता तर इतर जातीचा सा रता दर हा ४१.२० ट के
होता. मागासवग य जाती जमातीतील ीयांचा सा रता दर १०.९३ व ८.०४ ट के होता
तर इतर िठकाणी तो २९.४३ ट के होता. या बदल या सा रता दराचा प रणाम हणजे
सामािजक व आिथक बाजू कमकुवत झा या आहे.
मागासवग य जात जमातीतील िव ा याना िश णा या समान संधीची उि े :
१) शै िणक मागासलेपणामळ
ु े मागासवग य जाती व जमाती यांची समाजाम ये िपळवणक
ू
होते, यामळ
ु े यांना ब याच आिथक सम यांना त ड ावे लागते. यामळ
ु े हे दूर
कर यासाठी यो य ती उपाय योजना राबिवणे अ यंत गरजेचे आहे.
२) मागासवग य जाती-जमाती व इतर जाती यां यातील असमानता कमी करणे.
३) मागासवग य जाती-जमातीतील िव ा या या वतणक
ु त बदल घडवून आणणे.
४) िश कांना यो य या कारचे मागदशन करणे, जे या िव ा याना िशकवणार आहेत.
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५) मागासवग य जाती-जमातीतील लोक व पालक यां याशी संवाद साधणे व यांना
मल
ु ांना िश ण दे यासाठी उ ेजीत करणे.
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६) मागासवग य जाती-जमातीतील असानता दूर कर यासाठी िविवध काय मांची
आखणी करणे.

११.४ ी िश ण समानतेसाठी तरतुद
िश ण असे साधन आहे यामळ
ु े ि यांम ये प रवतन घडवून आणता येणे श य होते.
िश णामळ
ु े ि यांची ताकद वाढते.
ी सा रते या माणात वाढ हावी यासाठी ाथिमक िश णा या तरतदु ी िनमाण
कर यात आ या आहेत. ीयांनी यावसाियक िश णाचा लाभ यावा तसेच तांि क
िश ण यावे यासाठी िवशेष य न कर यात आले आहे.

११.५ दुबल/ कमकुवत िव ा यासाठी िश ण समानतेची तरतूद
दबु लता, कमकुवता, िवकलांग यासार या संक पना नाहीत. दबु लता ही जीवशा ीय व
शार रक कमकुवतेचा य चा भाग आहे. िह दबु लता िपिठअंतगत घटकामळ
ु े िनमाण होऊ
शकते. यामळ
ु े य म ये ब याच मानिसक सम यची िनिमती होते.
कमकुवतपणा ही भावना य म ये कालांतराने िनमाण होणारी प रि थती आहे. या
प रि थतीत िव ा याम ये ामु याने नकारा मक भावनेची िनिमती होते. िवकलांश/अपंग
हणजे शार रक ् या िनमाण झालेली दबु लता उदा. आंधळे पणा, बहीरेपणा, कमी बौि क
िवकास जवळपास १० तरां या घटकांचा समावेश यां याम ये के ला जातो.
१)आंधळे पणा २)कमी आंधळे पणा ३)बहीरेपणा ४)कमी एकायला येणे ५)शै िणक ् या
अि थर ६)अप मार ७)प रि थती समायोजनातील असमथता ८)शाररीक ् या अपंग
९)भाषेय कमकुवता १०)नाजक
ु ता.
या बौि क ् या कमकुवत िव ा यानासु ा िश णा या समानसंधी उपल ध क न देणे
गरजेचे आहे. जर या मल
ु ांना िश णा या समान संधी उपल ध क न िद या तर आप या
रा ाचे यैय पूण होईल. या या िव ा याची सधु ारणा व िवकास घडवून आणणे अ यंत
गरजेचे आहे. यासाठी, पालक, िश ण सं था, शासनाने एक येणे अ यंत गरजेचे आहे.
१९८६ म ये NPE नस
ु ार सव बौि क ् या कमकुमतु िव ा याना समान संधी उपल ध
क न देणे गरजेचे आहे. NPE चे उि आहे अशा िव ा याना शाररीक व मानिसक ् या
प रप व बनिवणे, यां यात आ मिव ासाची िनिमती करणे व यांना इतरांसारखे आयु य
जग याचा ि कोण िनमाण करणे. यासाठी पढु ील काही बाबी िवशेष ल ात घे यात आ या
आहेत.
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१) तालक
ु ा पातळीवर पेशल शाळा व वसतीगहृ ांची िनिमती करणे.
२) यवसायीक िश णासाठी यो य कारची िवशेष तयारी करणे.
३) या िव ा याना िशकवणा या िश कांसाठी यो य िश णाची िनिमती करणे.
४) मु यांचा य सहभाग वाढिवणे.

११.६ िश ण समानता संधीसाठी िवशेष य न
सवाना समान िश ण दे यासाठी िवशेष य न के ले जात आहेत. कोण याही य ने
िश ण घे याची संधी सोडू नये समाजात वेगवेग या िठकाणी या संधी उपल ध क न
दे यात आ या आहेत. ाथिमक तरावरती सवाना िश ण घे यासाठी वृ के ले जात
आहे. काही अशा ही खाजगी शाळा आहेत. िजथे लोक िश णासाठी जातात, पण ितथे
िश ण घेणा यांची सं या कमी आहे. सरकारी शाळासु ा िश ण दे याचे काम करतात
आिण तेथूनही िश ण घेतले जाते. काही वेळेस सरकार वत: या शाळा चालवते तर काही
वेळेस याचे अिधकार खाजगी सं थांकडे िदले जातात.
सवसाधारण िश ण क ाम ये असेच मु य आहेत जे ीमंत घरातून आलेले आहेत. या
शाळा व यां या फ या म यम वग य लोकांना परवडणा या नसतात. यामल
ु े म यम वग य
यावर जा त खच क शकत नाहीत, पण या शाळांम ये वेगवेग या कार या सिु वधा
िनमाण कर यात आ या आहेत, यांचा लाभ घेऊन एक िश तब व सं कारीत
नाग रकांची िनिमती होईल.
दस
ु या बाजूला रा यांम ये िविवध शाळांची िनिमती कर यात आली आहे जी लोकांवरच
अवलंबून आहे. या शाळांमाफत गरीबांना िश णाचे मह व पटवून िदले जात आहे.
पण भारतीय काही सं कार असे आहेत जे रीत म ये अडकलेले आहेत. यामळ
ु े सव
वगातील लोकांना पढु े आणता येणे श य होत नाही. पण आता हा िनमाण झाला आहे
क िकती जणांना िश णासाठी एक आणता येईल व याचे काय प रणाम होऊ शकतात.
आपण नेहमी भारतीय सं कारािवषयी बोलत असतो भारतीय संिवधानानस
ु ार सवाना
िश णाची समान संधी आहे. भारतीय संिवधानस
ु ार सवाना आपले मत य कर याचे
वातं य आहे, पण या सग या सं काराची गरीबांना अ यंत गरज आहे, यासाठी गरीबांना
वेगवेग या शै िणक सिु वधा देणे अ यंत गरजेचे आहे.
सामािजक व आिथक घटकाचा प रणाम काही वेळेस िश ण णालीवर झालेला िदसून
येतो. काही वेळेस काही िश क उ च वगातील असतात. शाळे त येणारे िव ाथ वेग या
दजातील असतात. काही वेळेस िश क यां या इ छे वरती िवशेष ल कि त करतात.
१५ फे वु ारी १९८४ म ये बंगलोर मध या इंडीयन ए स ेसम ये अशी बातमी होती क
िश कां या सांग याव न इय ा ७ वी या िव ा याना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर
आधारीत असले या घटकांची पाठ् यपु तकातून पाने काढली होती.
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तसेच काही िश क वंिचत गटातील िव ा याना सु ा वगाम ये दल
ु ि त करताना िदसतात,
या िव ा याम ये खरतर िश कांनी यांची मता ओळखून, बल थाने शोधून
यां याम ये वत:चा िवकास कर याची मता िवकिसत करणे अपेि त.
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यािशवाय एक े हणजे वाचकांनस
ु ार वंिचत िकं वा दल
ु ि त गटाला सु ा गणु व ा पूण
िश णाची संधी िमळायला हवी. हे मानवतावादानस
ु ार होणे अपेि त आहे. जर हे घटक
तपासून लाभ घेवू शकत नाही तर यांना वैयि क अपयश, सामािजक आिथकतेचे वा तव
व एक कारणे अशी कारणे के ली जात.
जर आपण िश णाची भूिमका पािहली तर ते ांती घडवून आणू शकते आिण सरु ि त ही
ठेवू शकते. मा स आिण एंजेल यां या १८४८ मधील रे यु ए यक
ु े शनम ये याचा दाखला
िमळतो.
वा याय खालील

ांची उ रे १५० श दापयत ा.

१) शै िणक संधीची समानता हणजे काय? मा यिमक व उ च मा यिमक तरावरील
िव ा याना शै िणक संधीची समानता कशा कारे दे यात येईल?
२) एस.सी. व एस.टी. िव ा यासाठी शै िणक संधी या समानते या उि ांची चचा करा.
३) मल
ु ना शै िणक संधीची समानता कशा कारे दे यात येईल?
४) अकाय म बालके कोणती? अकाय म बालकांना शै िणक संधी कशा कारे दे यात
येईल.
ब) मू य आधा रत िनकष :

११.७ िश ण समानतेची तरतदु
बहतेक समाजाम ये पगार, पैसा व मानधन यांचे समान वाटप होणे मह वाचे मानले जाते.
िश णाचा या वाटपावर नैसिगक भाव पडतो याचा उपयोग आज या काळात समान
िश ण क ाम ये होतो व याचा प रणाम इतर िश ण क पावरती झालेला िदसून येतो.
िश ण क पात समानता हा एक मह वाचा उ ेश आहे पण येक िठकाणी समानतेचा
िनमाण झालेला िदसून येतो. तो खालील माणे १) आज या काळात िश ण हे फायदेशीर नजरेतून बिघतले जाते. मु य ल क ीत के ले
जाते. वेगवेग या कार या िश ण सवलत वर ही सवलत समानते या ि कोनातून
बिघतली जाते. उदा. पालकांचा सामािजक आिथक दजा, िलंग, जात, धम असा
कोणताही भेद के ला जात नाही.
२) िश णाचा खरा अथ फ सिु शि त लोकांना समजू शकतो. यावेळी य
याचवेळी य ला िश णाचा खरा अथ समजेल.

िशके ल
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३) िश णातून आपणास बरेच काही िमळत असते. लोक िश णा ारे जनजागतृ ी होऊ
शकते. िश ण य ला आयु यभर परु वणारे असते.
वरील तीनही ि कोनातून िश ण समानतेचे िव ेषण करता येणे श य होते. िश ण
िकतीजण घेतात? यापे ा िकती जणांना फायदा होतो? हे मह वाचे आहे.
a) समान संधी िनकष
लोकसं येतील िविवध गटातील िश ण समानतेचे मापन वेगवेग या कारे के ले जाते हे
मापन ामु याने िव ा याचा सामािजक आिथक ि कोणातून के ले जाते.
को क ११ a-१ िलंगानस
ु ार ाथिमक िश ण िवभागणी
िव ा याची लोकसं या
ट के वारी (१) / (२) मल
ु चा िनदशांक =१
मल
५० ०.८
१.०
ु ी ४०
मल
५० १.२
१.५
ु ६०
वरील को कानस
ु ार मल
ु व मल
ु ी यांचे ाथिमक िश णातील ट के वारी दशिवली आहे.
िनदशांक रका याचे िनर ण के यास असे िदसून येते क मल
ु ांचा िनदशांक हा जा त आहे.
१.५ आहे. ाथिमक िश णात मल
ु ांचे सहभाग हो याचे माण जा त आहे.
को क ११ a-२ ाथिमक ते मा यिमक िश ण (Region.)
देश
(Region)
उ र
दि ण
पूव
पि म
एकूण

ाथिमक
(%)
(१)
१५
२५
४०
२०
१००.०

मा यिमक
(%)
(२)
६
३०
५०
१४
१००.०

माण
२/१
०.४
१.२
१.२५
०.७
१.०

संबंिधत
िनदशांक
उ र=१
१
३.०
३.१
१.७५

को क ११ अ २ नस
ु ार देशातील िविवध देशानस
ु ार मुले व मल
ु ी यांची ाथिमक व
मा यिमक िवभागणी के ली आहे. या को कानस
ु ार असे िदसून येते क उ रेकडे ाथिमक
िश ण घेणा या िव ा याची सं या कमी आहे इतर देशां या तल
ु नेने हा ादेिशक
असमोतोल शोधणे किठण आहे.

११.८ लोक िवभाजनानुसार दे यात येणारी िश ण समानता
लोकांना दे यात येणा या समानतेचे िवभाजन हे यांना िमळणा या िश ण पातळीव न
समजते. येक मल
ु ांना िमळणारी सवलत ही वेगवेगळी असते.
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जोपयत लोक िश ण यव थेत आहे तोपयत लोक साधनांचा वापर िदघकाळपयत करता
येणे श य होते. िदघकाळपयत साधनसाम ी गोळा करता येणे श य होते, लोकांना दे यात
येणा या समानतेची िवभागणी हणजे येक िव ा याला दे यात येणारी िश ण पातळी
नसून तर यो य ती िश ण रचना उभारणे हा होतो.
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को क ११ अ-३ या िनरी णानस
ु ार िश ण घटकावर होणारा खच व न दणी माण हे अ,
ब, क या देशांकरीता आहे. येक देशातील शाळे तील लोकसं या ही समान आहे, यांना
िमळणा या िश ण लोक अथसंक पा नस
ु ार पण हे देश वेगळे ठरतात यां या शै िणक
वैिश ् यांमळ
ु े
को क ११ अ-३
न दणी रचना व तीन देशांचा घटक खच
न दणी माण (%)
‘अ’ देश
‘ब’ देश
ाथिमक
६०
४०
मा यिमक
२५
२५
उ च मा यिमक
३
१०
लोक घटक खच
ाथिमक
१००
१००
मा यिमक
२००
२००
उ च मा यिमक
६००
६००

‘क’ देश
४०
२५
१०
७०
२००
९००

‘अ’ व ‘ब’ देशाचा िव ा या या िश णावर होणारा खच समान आहे. ‘अ’ देशाचा
िव ा या या िश णावर होणारा खच समान आहे. ‘अ’ देशाची ाथिमक न दणी ‘ब’
देशापे ा जा त आहे. हणनू देशाचा ाथिमक िश णावर होणारा खच जा त आहे.
आता ‘ब’ व ‘क’ देशाकडे वळू, दो ही देशांची न दणी ही यो य आहे. ‘ब’ व ‘क’ देशाची
साम ी दशिवते. ‘क’ देशाची लोक िश ण ‘ब’ देशापे ा कमी समान आहे.
िश ण साधन साम ीतील समानता ही दोन िश ण रचने या वैिश ् यावर अवलंबून आहे.
१) िश णाचा दजा, २) सं या मक न दणी माण समानते या िवशाल िच ावर न दणीचा
प रणाम होतो.

जा त
शै िणक खच
शाळे यित र
ाथिमक
मा यिमक
उ च मा यिमक
सव

को क ११ ब-४
लोकिवभाजनानस
ु ार होणा या खचाची िवभागणी
मांक
िव ा यावरचा सरासरी येक
खच
िव. खच
४०
०
०
३५
१००
३,५००
२०
२६०
५,२००
०५
६२०
३,१००
१००
११,८००

एकूण सम
खच
०.०
२९.७
४४.१
२६.२
१००.०
131

िश णाचे अथशा

शालेय तरावर िमळालेली एकूण र कम पढु ील कारे काढली जाते. येक गटातील
येक य ने के ले या खचाचा गणु ाकार, या उदाहरणात ८ ट के लोकसं या ही २६.२
ट के खच हा िश णावर करते. ४० ट के शाळे यित र ०.७५ ट के ाथिमक तरावर
व २९.७ ट के .
को क ११ अ-४ हा लॉरे स व ा ारे आलेखावर िबंदू थािपत क न व काढ यात
येतो. लॉरे स व चा येक िबंदू िश णावर होणारा खच दशिवतो. उदा. ब िबंदू ७५ ट के
(४०+३५) लोकसं या शालेय पातळी दशिवते व यांचा खच २९.७ ट के (०+२९.७)
िश णावर होतो.
ब) मू य लाभ िनकष :
कोण आप याला खरे िश ण देते?
ही नमूद कर याची बाब आहे क एखा ाने शालेय िश ण जरी परक य देशात पूण व
थाप यशा भारतात पूण के ले तर याचा फायदा भारतालाच होतो.
इतर िवकसनशील देशां या तल
ु नेत भारतात कमी सा रता आहे, असे जरी असले तरी
भारतातील डॉ टर, थाप यशा , शा
हे जगभरात गेले आहे. याचे ेय भारतीय
शालेय रचनेला जाते. पण गरीबांसाठी ही िश ण णाली कुठेतरी कमी पडते.
मी वत: बरेच वष भारतीय शालेय णालीम ये घालवले आहे आिण मी खा ीने सांगतो क
येथे उ म िश ण िमळते. माझी ११ वष हे नागपरु मधील ि ती शाळे त गेली आहेत. मला
थापतशा ही पदवी घेताना कॉलरशीप ही िमळाली आहे.
संगणक शा ातील मा टर पदवी िमळव यासाठी कानपूर येथे सवसाधारण खच करावा
लागला. मी मा या संपूण भारतातील िश णाचा खच मोजला तर तो US$100 पे ा कमी
आहे.
गरीब लोक कसे काय यां या मल
ु ांना मोफत िश ण देऊ शकत नाहीत? मी वत: म यम
वग य कुटुंबातला तरी मला िश णासाठी जा त खच करावा लागला नाही.
नागपूर हे भारतातील म यम आकाराचे शहर आहे. तेथे ब याच चांग या शाळा आहेत, जर
तु हाला चांग या सं थेत थाप यशा ाम ये वेश यायचा असेल तर यासाठी तु हाला
पधत उतरणे गरजेचे आहे. भारतातही उ म िश ण िमळते यासाठी तु हाला पु हा
अमे रके त जा याची गरज नाही.
१९७०, ८० या काळात बाहेर या देशातून येणा या डॉ टर, शा
व इंिजनीअसचे
माण बदलते आहे. भारताम ये बिु म ेची कमतरता नाही. भारताम ये १०० ग्दहे हन
जा त लोकांकडे बिु म ा आहे. ही मयािदत साधनसाम ी संपेल यावेळी लोकां या
बिु मतेचा वापर के ला जाईल.
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भांडवलाचे थलांतर जसे एका िठकाणाहन दस
ु या िठकाणे करणे खिचक असते तसेच
कौश य ा इंिजनीअसला अमेरीकडे थलांतरीत करणे हणजे यांना िमळालेले ते एक
िगपÌट असते, ळए १् ००,००० भारताकडून अमे रके ला.
जे हा भारतातील िशकलेली य भारतसोडून जाते याचा सग या जा त तोटा
अथ यव थेला होतो. येक तरावर होणारा हा तोटा असतो.
ाथिमक िश ण हणजे शरीराची ाथिमक व पात घेतले या काळजी माणेच आहे.
ाथिमक िश णाचा होकारा मक प रणाम अथ यव थेवर झालेला िदसून येतो.
थोड यात हणजे ाथिमक िश णावर िवशेष ल देणे गरजेचे आहे.
उदास / भयान / सं याशा :
कलम (८) भारतीय संिवधानानस
ु ार ४१ ट के मल
ु ांना ५ दजा भारतात िमळू शकला नाही.
याची तल
ु ना इतर देशांबरोबर पढु ील माणे.
गॅ बीआ

२०%

माली

१८%

सीनेगल

१५%

टांझानीया

१७%

बरु क ना फॅ सो

२५%

१९९९ UNDP ोत (मानव िवकास िनकालानुसार)
उदा. इंडोनेिशया ११% मुलांनी ५ चा दजा पार के लेला नाही. मॅि सकोम ये ही
आकडेवारी १४% आहे, तर ीलंकेत ती १७% आहे.
भारता या ६० वषा या राजक य वातं यानंतर १७५ देशांम ये भारताचा १२६ वा .
लागतो; मानव िवकास िनकालानस
ु ार.
भारतातील ौढ सा रता दर ६१%, ॲनगोला, क गा, यगंु ाडा (६७%) खंदा ६५% व
मालवी ६४% याचा अथ जवळपास ६०% लोकांना ाथिमक िश णा या समान संधी
उपल ध होत नाहीत. चीन ९०% सा रता दर िदसून येतो.
भारतात न राहणा या िक येकांनी भारतीय िश णप तीचे कौतक
ु के ले आहे. सवच गो ीचे
डॉलर व पैशाम ये मापन करणे चक
ु चे आहे. भारताम ये भरपूर मापन साम ी आहे. पण
याकडे दल
ु के ले जात आहे.
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कोण देत आहे माल/ िश ण? बरेच गरीब िव ाथ आहेत जे कमी िशक यामळ
ु े यांना
संधीचा लाभ घेता येत नाही. यावर उपाय काय? पूण िश ण घेणे ही उपाय होऊ शकतो.
िव ा याने कज घेऊन िश ण पूण के ले पािहजे. सरकारनेही आिथक सहा य के ले पािहजे.

११.९ कुवतीनस
ु ार / मतेनस
ु ार दे याच िनकष
सरकारमा य सं थेतून ब याच कारे फायदा होऊ दे याचा िनकष शकतो. पण या सवातून
खरचं समानता िनमाण होऊ शकते का हा एक मोठा आहे. सरकार व एन.जी.ओ.माफत
बरेच य न हे िश ण दे यासाठी के ले जात आहे. िश णाचा उ म लाभ घेऊनही अजून
नोकरीम ये अिनि तता िदसून येते.
िश णातील खाजगीकरणामळ
ु े ब याच माणात चांगले फायदे व तोटे झाले आहेत. लोन न
िमळू शक यामळ
ु े भारताम ये िश ण घेताना ब याच सम या उ वत आहे. भारतीय
संिवधानात िश णासारखे िवशेष तरतदु करणे गरजेचे आहे. पण ीमंत व गरीब यां यातील
दरी िदवसिदवस वाढतच आहे. हे कमी करणे अ यंत गरजेचे आहे.
तुमची गती तपासा१) कोण या िविवध प त चा वापर िश ण समानता मोज यासाठी के ला जातो?
२) समान संधी िनकष कशा प तीने िलंग भेदात अडकले आहे?
३) भारतीय िश णात पि लक फं ड कशा प तीने िवभागला जातो?
४) तु ही कोणता उपाय सचु वू शकता यामळ
ु े पि लक फं डस समानतेने वाटला जाईल.
५) िश णात समानता िनमाण हो यासाठी िविवध माग सचु वा.

११.१० लॉरे झ व
लोकसं येतील िविवध भागाकडून राि य उ प न क या कारे िमळते हे दाखिव यसाठी
लॉरे स व ाचा वापर के ला जातो. संप ी वाटपाचे हे एक उ म साधन आहे. मयािदत
साधन साम ीत कोणताही अथवा िविश देश यां या गरजा पूण करतो, ते दाखिव यासाठी
या व ाचा वापर के ला जातो. रा ीय उ प नातील बदल वेगवेग या कारे दाखिवला
जातो. उदा. आलेख, चाट, परंतु मािहती िव ेषणाची ही एक नस
ु ती सरु वात आहे. आिथक
त व णालीनस
ु ार आकडेवारी िस क न आपण आिथक प रि थतीचा अ यास करता
येतो.
अथशा लॉरे झ व ाचा वापर संप ी वाटपातील बदल मोज यासाठी करतात. १९४७
नस
ु ार उ प नातील वाटप पिु ढल माणे होतो.
को क . - १
कमीत कमी २०% िमळकत ५०% राि य उ प नात
पढु े २०% िमळकत १७.०%
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जा तीत जा त २०% िमळकत ४३.०%
आकडेवारी ११.d.१
वरील आकडेवारीनस
ु ार लॉरे स व पढु ील माणे

उ प नाची िवभागणी दाखिव यासाठी समानता रेषा काढली आहे. जर उ प नाचे समान
वाटप झाले तर २०% लोकसं या २०% रा ीय उ प न, ४०% लोकसं या ४०%
रा ीय उ प न, लॉरे झ व ा ारे उ पनाची समानता व उ प नाचे िवतरण यां यातील
फरक दशिवता येतो. लॉरे झ व ा ारे कमीत कमी ६०% लोकसं येला फ ३३.९%
राि य उ प न िमळते तर जा तीत जा त ४०% लोकसं येला ६६.१% एकूण राि य
उ प न िमळते याचाच अथ उ प नाचे समानरी या होत नाही.
१९४७ व २००५ यां यातील तल
ु ना के यास, लॉरे झ व ा ारे कळते क , वैयि क
उ प न वाटपात कमी समानता आहे, हे असे का आहे? इतके जा त का? असे
उ भवतात, पण लॉरे झ व ा ारे आप यासमोर खया प रि थतीचे दशन होते.
आकडेवारी ११.d.२
१९४७ व २००५ उ प न वाटपाची तुलना
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आकडेवारी ११.d.३
लॉरे स व , भारत

आकडेवारी ११.d.४
लॉरे झ व व िगिन गणु क अ / (अ+ब)

स या या/ आज या काळात थल
ु अथशा ात लॉरे झ व सं ये ारे मोठी आकडेवारी
दशिवत आहे. अमे रके चे थल
ु रा ीय उ पादन जवळपास ्१५+ आहे. ( हणजे
्१५,०००,०००,०००,०००) एवढ् या मोठ् या आकडेवारीचे िवभाजनक न िव ेषण
करणे किठण आहे. अशावेळी िगनी गणु क वापरले जाते.

११.११ िगनी गण
ु क:
इटािलयन सं याशा
शोध लावला.

कोरॅडो िगनी यांनी सं याशा ीय मापनासाठी िगनी गणु काचा

िगनी गणु का ारे िवभाजनातील िवषमता मोजता येणे श य होते. शू या या मू या ारे एकूण
समानता दशिवली जाते. तर एक या मू या ारे जा तीतजा त असलेली असमानता
दशिवली जाते. िगनी गणु काचे मापन ० ते १ या मापा ारे होते. सवात जा त िगनी गनु क
याचा अथ सवात जा त िविभ नता. अंशी या दर यान भारताचे िगनी गणु क ०.३२ होते, व
२००० म ये ते वाढून ०.३६ झाले. यामळ
ु े आता असमान वाटपासाठी असणा या
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घटकांचा अ यास करणे गरजेचे आहे. िगनी गणु क हे ामु याने उ प न वाटपातील
िवषमता मोज यासाठी वापरले जाते. वीडनम ये िगनी गणु का ारे मापन के लेली उ प न
पातळी जवळपास ०.२३ आहे तर ०.७० नॅिमबीम ये आहे.
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या या :
िगनी गणु क हे ामु याने बीजगिणता ारे दशिवले जाते व ते लॉरे झ व ावर आधारलेले
आहे. अय अ ावरील िबंदू लोकसं येतील शेकडा एकूण उ प न दशिवतो. ४५० चा कोन
दशिवणारी रेषा उ प न वाटपातील समानता दशिवते. िगनी गणु का ारे उ प न वाटपातील
समानता व लॉरे स व यातील फरक दशिवला जातो.
िगनी गणु काची पातळी ० ते १ पासून चालू होते. काही वेळेस १०० ने गणु ले जाते व
पातळी िनधा रत के ली जाते ० ते १०० कमी िगनी गरु क ते हा दशिवले जाते, समान
िवभागणी तर ० िगनी गणु का ारे दशिवले जाते पूण असमानता.
िगनी गणु का ारे पूण सरासरी बदल दशिवता येणे श य होते. सरासरी फरक हणजे अशी
सरासरी क िजथे दोन घटक माने िनवडले जातात व यातील फरकाला िनरपे फरक
संबोधले जाते. सापे सरासरी फरक हणजे असा फरक जो यो य मापन दशिवतो.

११.१२ िगनी िनदशांक मोजमाप
िगनी िनदशांका ारे, लॉरे स व या आकृतीतील िविश भागाचा बदल दशिवला जातो. जर
िविश भाग हा पूण समानता रेषे या मधोमध असेल, नंतर लॉरे स व ‘अ’ व या या आत
लॉरे झ व ‘ब’ असेल तर िगनी िनदशांक = अ / (अ + ब). हणनू अ + ब = ०.५, िगनी
िनदशांक ग = अ/(०.५) = २अ = १.२ब, जर लॉरे झ व उ प नाचे फलन दशिवत असेल
तर y = L(x) यामळ
ु े ‘ब’ मू य मोज यास श य होते.
िगनी गणु का ारे िनरपे सरासरी बदल दशिव यासाठी कोण याही कार या िविश
सरासरी सं याशा ीय णालीचा वापर के ला जात नाही.
काही वेळेस पूण लॉरे स व न देता फ िविश मयादेचे मू य िदले जाते. अशावेळेस िगनी
गणु क उपयु ठरतो. िविश णाली वाप न रािहलेले सव मू य िवचारात घेतले जातात.
जर (Xk, Yk) हे लॉरे झ व ावरील िबंदू आहेत, Xk तर िनदशांक वाढतो. (Xk-1, Yxk)
िगनी गणु का ारे लोकां या उ प नाची सरासरी िवभागणी क न याचे मोजमाप के ले जाते
याम ये येक य ला िमळणा या उ प नाची मोजणी के ली जाते. ि सटन िवकास
अथशा ॲगस डेटन (१९९७, १३९) दशिवतो साधे िगनी गणु क सु समजा हे लोकसं येचे सरासरी उ प न आहे, P1 हा उ प न मांक P या य चा i,
याते उ प न x, यामळ
ु े ीमंत य ला १ मांक िदला जातो आिण गरीबांना N मांक
िदला जातो. यामळ
ु े परीणामकारकरी या उ प नाचे िवभाजन कर याचे काम िगनी
त वा ारे के ले जाते.
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११.१३ सवसाधारण िनदशांक असमानता
िगनी गणु ाकता व इतर असमानता दशिवते िक इतर भागात असामनता िनमाण झाली आहे.
पूण समानतेम ये कुठेही असामनता िदसत नाही यावेळी असमानतेचा शेकडा बदल y
लोकसं येतील j या घटकासाठी १ या समान असतो उदा. यावेळी येकाचे उ प न xj
यावेळी उ प न वाटपात समानता असते यामळ
ु े येकासाठी xj = 1=1 या प तीने
मापन के ले जाते. सरासरी िवचलन जा त असेल ते हा असमानतेचे माण जा त असते.
जे हा Pj या घटकाचे मू य लोकसं ये या शेअस व f(rj) हे िवचलनाचे कलमे असेल ते हा
येक घटक rj =1 असतो व तो समानता दशिवतो. या या अंतगत असणारी सवसाधारण
असमानता ही असमानतेत होणा या शेकडा बदला ारे दिशवली जाते.
िगनी गुणका ारे उ प नाचे िवभाजन :
पूण िवकिसत यरु ोप व कॅ नडा या रा ांम ये िगनी गणु क हा २४ व ३६ या मधोमध आहे.
अमेरीका व मॅि सको या रा ाम ये तो ४० या वरती आहे. यामळ
ु े या रा ांम ये सवात
जा त उ प नातील िवषमता िदसून येते. िगनी गणु का या वापराद् शरे सं या मक मापनाचा
अ यास करणे श य होते, याच माणे पयायी पॉलीसी व त व ानाचा अ यास करणे श य
होते. जे हा राजक य ् या लहान व मोठा असा भेद के ला जातो; ते हा या िगनी गणु काचा
वापर करणे कठीण जाते.

११.१४ िगनी गण
ु का ारे असमानता मापनातील फायदे
१) िगनी गणु काचा मह वाचा फायदा हणजे लोकसं येतील उ प न वाटपातील शेकडा
बदलाचे मापन करता येणे श य होते. याव न देशाचे दरडोई उ प न व थल
ु रा ीय
उ पादन समजते.
२) या गणु काचा उपयोग लोकसं येतील वेगवेग या े ातील उ प न िवभाजनता,
याच माणे देशातील उ प न िवभाजनता कर यासाठी के ला जातो. उदा. ामीण
भागातील िगनी गणु क हा शहरी भागापे ा ब याच देशात वेगळा असतो.
३) या गणु का ारे िविवध देशातील उ प नाची तल
ु ना करता येणे श य होते. थूल रा ीय
उ पादना ारे संपूण लोकसं या दशिवली जात नाही. पण िगनी गणु का ारे गरीब व
ीमंत या दोघां याही उ प नात जसा बदल होत जातो याचे मापन करता येणे श य
होते. थूल राि य उ पादनाबरोबर िगनी गणु कात बदल होत असेल हणजेच तो
वाढत असेल तर याचा अथ गरीबी ही वाढत चालेली आहे असा होतो.
४) िगनी गणु का ारे एखा ा देशाचे उ प नाचे वाटप कशा प तीने बदलते ते समजते,
यामळ
ु े असमानता वाढत आहे क कमी होत आहे याचा अंदाज घेता येणे श य होते.
िगनी गणु क हे पढु ील चार त वावर अवलंबून आहे.
१) समानता कोण जा त व कोण कमी कमवतो हा मु ा समानते या पातळीव न
बिघतला जातो.
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२) मापन वातं य – िगनी गणु का ारे अथ यव थेचे भाग ल ात न घेता फ अशा
प तीने मोजमाप के ले जाते क या ारे समजते जा त ीमंत सरासरी व गरीब
देश कोणता आहे.

िश ण समानतेतील
उपाययोजना

३) लोकसं या वातं य – लोकसं या िकती आहे हे मह वाचे नसते.
४) त वाचे थानांतर – जे हा उ प न हे ीमंत य कडून गरीब य कडे
थलांतरीत होते ते हा िवभाजनात समानता असलेली िदसून येते.

११.१५ िगनी गण
ु का ारे असमानता मापनातील अडचणी
१) िगनी गणु का ारे फ उ प न वाटपातील असमानता मोजता येते. संधीतील
असमानता मोजता येत नाही. उदा. काही देशांम ये वेगवेगळी समाज वग रचना असते.
यामळ
ु े मोजमापाम ये अडथळे िनमाण हो याची श यता जा त असते.
२) जे हा दोन देशांमधला िगनी गणु क समान असतो. पण एक देश ीमंत व एक गरीब तर
तो दोन वेग या घटका ारे मोजला जातो. गरीब देशाम ये िगनी गणु क रहा या या
दज ारे ठरवला अथवा मोजला जातो. याउलट ीमंत देशांम ये मह वां या गरजा
यित र कोण या सख
ु सोइ कर गरजांचा उपभोग घेतला जात आहे याव न ठरवला
जातो.
३) लोकां या गटानस
ु ार उ प नाचे मापन िगनी गणु का ारे के यास फ सरासरी मापन
समजू शकते. िगनी सहा यका ारे येक य या उ प नाचे मोजमाप के यास तो
नेहमी ० असतो. आिथक ् या िभ नता असणा या देशांम ये सवात जा त
उ प नातील िभ नता िदसून येते. याचे मोजमाप हे िविश भागातील खरेदी श वर
अवलंबून असते.
४) काही वेळेस लॉरे झ व ा ारे अचूक असमानतेचा अंदाज घेता येणे श य होत नाही,
जे हा ीमंत कुटुंबसं था गरीब कुटुंब सं थेपे ा जा त उ प नाचा वापर करते यावेळी
दस
ु या अथाने हणजे कुटुंबसं थेचा जा त-कमी माणात होणारा उ प नाचा वापर
जो असामनतेचा िनकाल दशिवतो.
५) काही वेळेस उ प न समान असते व िगनी गणु का ारे वेग या कारे उ प नाचे
िवभाजन के ले जाते. याचे कारण हणजे लॉरे झ व ाचा बदलता आकार उदा.
समाजातील अधा भाग असा आहे क ितथे वैय क उ प न नाही तर दस
ु या भागात
समान उ प न िदसून येते.
६) या ारे फ उ प नाचे मोजमाप होऊ शकते. संप ीचे नाही. समाजात येकाला
िमळणारे उ प न जरी आयु यभरासाठी समान असले तरी येक ट यातील उपभोग
मा बदलता असतो. िगनी सहा यका ारे एक िवचलनातील िवतरणही मोजले जाते.
उदा. एकूण संप ी.
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७) िगनी सहा यकाम ये गतंु वणक
ु उ प नही िमळवले जाते. िगनी गणु क हा नेट उ प नावर
बसलेला आहे. यामळ
ु े याचा प रणाम संप ी िवभाजनावर झालेला िदसून येत नाही.
उदा. वीडनमधील उ प न वाटपातील िगनी सहा यकता कमी िदसून येते पण
संप ीम ये जा त िगनी सहा यकता िदसून येते.
८) ब याच वेळेस िगनी गणु का ारे यो य ते मापनाचे साधन दशा|वले जात नाही. यामळ
ु े
मोजमापावर प रणाम झालेला िदस्ून येतो.
९) िगनी गणु का ारे समानतेचे मोजमाप करताना िवशेष काळजी घेणे गरजेचे असते,
उ प नाचे िवतरण यो य या कारे मोजणे आव यक असते. उदा. दोन समान ह ला
देणा या देशांम ये वेगवेग या अंतगत थलांतर पा@लीसी वापरली जाते. यामळ
ु े
देशाला कमी उ प न असणा या भागालाही गहृ ीत धरावे लागते.
१०) िगनी गणु का ारे फ एक िविश काळातील समानता मोजली जाते. यामळ
ु े इतर
काळातील उ प नातील बदलांकडे दल
ु होते. लोकसं येतील त ण व वृ
य चे माण समाजात वाढले तर समानतेम ये बदल हो याची श यता असते.

११.१६ सवसाधारण मापनातील सम या
देशातील उ प न िवभाजनात फरक करणे हे कठीण असते. कारण फायदा देणारी प त ही
िभ न असते. उदा. काही देशाला फायदा हा पैशा या व पात होतो तर काह ना अ ना या
सवलती ारे. काही अथशा
व संशोधक उ प न या ि कोनातून घेतात. लॉरे झ
व म ये, यामळ
ु े िगनी गणु कात याचा समावेश करता येत नाही. अमे रके म ये उ प न हे
फायदा िमळ या या आधी मोजले जाते, तर ा सम ये फायदा िमळ यानंतर उ प न
मोजले जाते. यामळ
ु े अमे रका व ा स यां या उ प नात बराच फरक असलेला िदसून
येतो. दस
ु रे उदा. – सॉवेट यिु नयनम ये जा त माणात उ प नात िवषमता िदसून येते असे
१९७० या मोजनीम ये िदसून आले. तेथील िगनी गणु क शहरी भागातील जा त हणजे
०.३८१६ जो आज या काळातील इतर पाि मा य देशां या तल
ु नेत जा त आहे. या
आकडेवारीमळ
ु े सॉवेट यनु ीयम ये रहाणा या लोकांना िमळणा या सवलत वर प रणाम
झालेला िदसून येतो. याम ये पिह या दोन मिह यात लहान मल
ु ांची घे यात येणारी
काळजी, ाथिमक, मा यिमक, उ च मा यिमक िश ण, औषध सवलत व वसाहती सवलत
यांचा समावेश होतो. उदाहरणाम ये १९७० मधील सॉवेट यिु नयन व पाि मा य देशातील
उ प नात फरक के लेला िदसून येतो.
 इतर समाजातही लोकांकडे वेग या पात उ प न असते, जे पैशा या व पात नसते.
उदा. व तू या व पात के लेली देवाण-घेवाण. याचे पैशा या व पात मापन करणे
कठीण असते तसेच मू य ठरिवणेही कठीण असते. हा मू या या व पात असलेला
उ प नातील फरक िगनी गणु का ारे दाखिवणे कठीण जाते.
 वैय क उ प न मापन व कुटुंबसं था उ प न मापन यां या मोजणीत बराच फरक
असलेला िदसून येतो. िविश लोकसं या िनवड यािशवाय उ प नातील मोजमाप
करणे व िवभाजन करणे श य होत नाही.
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येक सं याशा ाम ये प तशीर व मश: चूका /दोष साम ीत िदसून येतात. िगनी
सहा यकाचा अथ हणजे साम ीतील दोष कमी करणे. ब याच देशांम ये
वेगवेग या कारे मािहती गोळा के ली जाते. यामळ
ु े सं याशा ीय मािहतीचे िव ेषण
करणे कठीण जाते.

िश ण समानतेतील
उपाययोजना

११.१७ इतर उपयोग
अथशा ात िगनी गणु क हा अ यंत लोकि य आहे. कोणताही िनयम अथवा िस ांत
ययास आण यासाठी, कोण याही शा ात िवभाजनावर भर िदला जातो. उदा.
जीवश ात िगनी गणु कतेचा वापर जैविविवधतेचे मापन कर यासाठी के ला जातो.
१) आरो य वा थाम ये िगनी गणु काचा वापर आयु यातील िविवध गणु ां या मापणासाठी
के ला जातो.
२) िश ण े ात िव ापीठातील असमानते या मोजमापासाठी िगनी गणु काचा वापर के ला
जातो.
३) थाप यशा ात िगनी गणु काचा उपयोग िविवध घटकांचे मू यमापन कर यासाठी
होतो.
४) सं याशा ातही िगनी गणु काचा उपयोग दोन घटकातील मापनातील मापनासाठी के ला
जातो.
५) िगनी गणु काचा वापर लोकशाही श चे मोजमाप कर यासाठीही के ला जातो.
 लॉरे झ व व िगनी गणु क यांचे उदाहरणेखालील िदले या को काचे िनरी ण करा. या को काम ये सवसाधारणपणे लोकांचा १००
िव ा यावर होणारा शै िणक खच दाखिवला आहे. जो येक शै िणक ट यात वेगळा
असलेला िदसून येतो.
को क ११d – २ लोकांनी िश णावरती के ले या खचाची िवभागणी ( पये)
सवात जा त
िश णावर
होणारा सम
ट के वारी खच
शाळे यती र

िव ा याची
सं या

लोकांचा येक िव ा यावर
होणारा खच

सम संिचत
खच

४०

०

०

०

ाथिमक

३५

१००

२९.७

मा यिमक

२०

२६०

३,५००
५,२००

उ च मा यिमक

०५

६२०

३,१००

२६.२

सव

१००

-

११,८००

१००.०

४४.१
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शालेय तरावर िमळालेली एकूण र कम पढु ील कारे वाढली जाते. येक गटातील येक
य ने के ले या खचाचा गणु ाकार या उदाहरणात ५ ट के लोकसं या ही २६.२ ट के
खच हा िश णावर करणे ४० ट के शाळे यित र ०.७५% ट के ाथिमक तरावर
२९.७%.
को क ११d – ३ या को काचा िनकाल लॉरे स व ा ारे (आकडेवारी ११ व ६)
दाखिवला आहे. लोकसं येचा िश णानस
ु ार दजा ठरवून आलेखावर िबंदू थािपत क न
व काढ यात येतो. लॉरे स व ाचा येक िबंदू लोकसं येचा िश णावर होणारा खच
दशिवतो. उदा. १ िबंदू ७५ ट के (४० + ३५) लोकसं या शालेय पातळी दशिवते व
यांचा खच २९.७ ट के (० + २९.७) िश णावर होतो.
Fig.११.d.६. Lorenz curve and Gini coefficient:

सं याशा ाचा सारांश दशिवतो लॉरे झ व हा लॉरे झ व area (OABCD) व ि कोण
OED दशिवतो. िगनी गणु कतेचे माप आहे. ० ते १ यांचे मापण पढु ील माणे.
Area (OABCD) = area AGB + area BGFD + area CFED
= [0.5x35x29.7)+10.5x(29.7+73.8)+73.8)x(95-75)]
= +[0.5x35x29.7)+10.5x(29.7+73.8)x(95-75)]
= 1989.25
िगनी गणु कता

= area OABCS / area OED
= (5000-1989.25) / 5000
= 0.60
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िगनी गणु कतेचा उपयोग दोन देशातील फरक दाखिव यासाठी के ला जातो. ा फरकाचे
मापन िलंग, धम, शहरी- ामीण प रि थती सामािजक-आिथक गट इ. ारे के ले जाते. जे हा
ित ही गटातील साम ी उपल ध होते ते हा मापन करणे श य होते.

िश ण समानतेतील
उपाययोजना

िगनी गण
ु कतेचा भारतीय परेखेवर प रणाम
जे हा लोक अ यंत मोक या मनाने काम करतात, यावेळी वातं याचा प रणाम
असमानतेवर झालेला िदसून येतो. समाजवादी देशांचा मु य उ ेश एकूण िनयं णा ारे
समानता थािपत करणे असतो. पण या िनयं णाम येसु ा असमानता िनमाण झालेली
िदसून येते. कारण काही लोक िनयम तयार करतात तर काही िनयमांचे पालन करतात.
यामळ
ु े याहीम ये असमानता िनमाण झालेली िदसून येते.
वातं य व समानता या दो ही संक पना वेग या आहेत, काही देशांचा मु य उ ेश सवाना
समान संधी िनमाण क न देणे हा असतो. यामळ
ु े बहतेक देशात असमानतेचे मापन
अथशा हे िमळाले या संधी ारे न करता िमळकती ारे के ले जाते.
खालील को काम ये सहा समान व असमान रा यांचा होणारा खच िदला आहे.
िगनी गुणक मह वाचा रा यांकरीता
२००४-२००५
िबहार
आसाम
झारखंड
राज थान
उ र देश
म य देश
गज
ु रात
पंजाब
तािमळनाडू
महारा
के रळ
ह रयाणा
संपूण भारत
साधणे – आिथक अहवाल २०१०-११

शहरी

ामीण

०.१७
०.१७
०.२
०.२
०.२३
०.२४
०.२४
०.२६
०.२६
०.२७
०.२९
०.३१
०.२५

०.३१
०.३
०.३३
०.३
०.३४
०.३७
०.३२
०.३२
०.३४
०.३५
०.३५
०.३५
०.३६
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वरील को कानस
ु ार, सव खच समानता ही कमी आहे. िबहार आिण आसाम या रा याची
िगनी गणु कता समान आहे. ०.१७
नक
ु तेच िबहार हा आिथक वािढचा सा ीदार ठरला आहे. २००९-२०१० ची साम ी
िबहारमधील वाढ या खचाची असमानता दशिवते. खरतर या रा यांम ये संधीम ये ब याच
सधु ारणा कर यात आ या आहेत यामळ
ु े समानता िनमाण हो यास य न होत आहे.
ामीण भागात िदसून येणारी असमानता जा त आहे. हरीयाना ०.३१, के रळ (०.२५),
गरीब रा यातील खच समानता ही भारतात सरासरी ०.२५ व ीमंत भागात यापे ा
जा त आहे.
ामीण भागातील बरेच लोक शहरी भागाकडे थलांतर करत आहे. गावातील बरेच लोक
शहराकडे जात आहे. जरी ितकडील खच जा त असेल तरीसु दा. गरीब व शहरी भागात
जेवढी दरी तेवढे लोकांचे थलांतराचे माण जा त मानले जाते. या थलांतरामळ
ु े
लोकांना ब याच संधी उपल ध होत आहेत.
के रळ हे दस
ु रे रा य आहे, िक िजथे ामीण खच असमानता िदसून येते. (०.२९) िबहार व
उ र देशम ये मा या खचाचे माण अ यंत वाईट आहे.
के रळ रा याचा बराच िवकास झाला आहे. के रळ हे भारतातील सामािजक मोजमापाचा एक
उ म िनदशांक आहे. ब याच संधी या रा यात उपल ध होत आहेत. यामळ
ु े िबहार, उ र
देश या रा या या तल
ु नेत के रळम ये, संधी वाटपात समानता असलेली िदसून येते.
िविवध कौश यपूण संधी या रा यात उपल ध आहेत.
इतर प रि थती ि थर असताना, उ प न कमी अस यापे ा उ प नात समानता असणेच
यो य आहे. पण इतर प रि थती ि थर नसतील तर नस
ु ती संधी वाढेल, पण इतर
प रि थती ि थर नसतील तर नस
ु ती संधी वाढेल, पण असमानता जा त माणात िनमाण
होईल. या असमानता मापनासाठी िगनी िनदशांक अ यंत मह वाचा आहे.
वा याय१) लॉरे स व

प करा.

२) िगनी गणु ाकता प करा.
३) िगनी सहायकता कशी मोजली जाते? उदाहरण ा
४) िगनी गणु कतेचे फायदे सांगा?
५) िगनी गणु कतेचे तोटे सांगा?
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