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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 inter-
generational 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. 



 II 

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 



 III 

 

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/ 
Workshop/ Cooperative Learning /Blended 
Learning/Construction/NaiTalim- Experiential 
Learning /Open Book Assignment/ Class test  

10 
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१ 
िश�णा�या अथ�शा�ातील सकं�पना�मक म�ेु 

घटक रचना 

१.० उि��्ये 

१.१  अथ�, �या�या, िश�णा�या अथ�शा�ाची �या�ी आिण मह�व 

१.२ िश�ण आिण आिथ�क प�ती/ �णालीचा सहसबंंध. अथ��णालीची भूिमका- 

 १) िश�णाला अथ�परुवठा, २) मन�ु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 
गुतंवणूक 

१.५ भरमसाठ वाढ आिण िश�णाचा आंतर िपढीवरील प�रणाम 

१.० उि��्य े

या �करणा�या शेवटी, त�ुही, 

 िश�णा�या अथ�शा�ाची �या�या 

 सामा�य अथ�शा� व िश�णाचे अथ�शा� यातील फरक 

 िश�णा�या अथ�शा�ातील मलुभूत सम�या ओळखू शकाल. 

 िश�ण प�तीतील मलुभूत सम�या सोडिव�यासाठी िश�णाचे अथ�शा� काय क� 
शकते ते �प� कराल. 

१.१ अथ�, �या�या, िश�णा�या अथ�शा�ाची �या�ी आिण मह�व 

अथ�शा� हे सामािजक शा� आहे क� �याम�ये दिुम�ळ �ोताचंी िवभागणी समाज िनवड 
करते, क� �यामळेु स�ा�या वत�मान व भिव�याम�ये माल आिण सेवाचंा पया�यी वापर कशा 
�कार ेकेला जाऊ शकतो. 

अथ�शा� हे एक सामािजक शा� आहे जे �वत:�या िनवडीचे आिण पया�य शोध�या�या 
सबंंिधत आहे. माल आिण सेवा कशा �कार ेिनमा�ण करावयाची आिण कोणासाठी यासबंंधी 
समाज िनण�य घे�यासबंंधीचा अ�यास केला जातो. रॉिब�सने केले�या �या�यानसुार 
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“अथ�शा� हे एक सामािजक शा� आहे �यात दिुम�ळ बाब�चा आिण �यास पया�यी वापराचा 
व सपं�या�या सबंंधीचा मानवी वत�नाचा अ�यास केला जातो.”  

िश�णा�या अथ�शा�ाचा अथ� व �व�प : 

िश�णा�या अथ�शा� हे एक �े� आहे �याम�ये सामा�य अथ�शा�ापे�ा वेगळे असून 
�याम�ये चौकशी�या �े�ासबंंधीचा अ�यास केला जात नाही. िश�णाचे अथ�शा� हे 
आिथ�क त�वे, सकं�पना व िश�ण �ि�येतील िनयम/ कायदे याचे उपयोजन आहे. मानवी 
वत�न, (मानवी िनण�यासबंंधी) कृती, �िति�या आिण शालेय बाबतीत मानवी वत�न आिथ�क 
िवकासाम�ये कशा�कार े पढेु वाटचाल करते. यासबंंधी मानवी वत�नाचा अ�यास केला 
जातो. िश�णाचे अथ�शा� हे सामा�य अथ�शा�ाची एक शाखा आहे �याम�ये, उपल�ध 
दिुम�ळ �ोताचा िनवडीनसुार, वापर क�न, चागं�या �कारे शै�िणक िन�पती कशी होऊ 
शकेल यासबंंधी शै�िणक �यव�थापक कशा �कार ेवापर करले या सबंंधीचा अ�यास केला 
जातो. कामगार अथ�शा�, साव�जिनक अथ�शा�, क�याणकारी अथ�शा�, वाढ व िवकास 
िस�ातं अथ�शा� यातील �ाथिमक सकं�पनाचा वापर िश�णा�या अथ�शा�ाम�ये केला 
जातो. जगिव�यात पिह�या दजा��या अथ�शा�� जसे ॲडम ि�मथ, अ��ेड माश�ल, जॉन 
�टुअट�  िमल यानंी िश�णातील साव�जिनक गुतंवणूक�त िश�ण आिण िवकास याचा मोठ्या 
�माणावर परु�कार केला. १९५० म�ये अथ�शा��ांनी िश�ण आिण आिथ�क वाढ यातील 
सहसबंंध, िश�ण आिण उ�प�नाचे िवभाजन आिण िश�णाला अथ�परुवठा याम�ुांवर जा�त 
ल� क� ि�त केले. 

अथ�शा��ांनी िश�णातील उ�पादन, जेथे इमारती आिण त�ं�ान आिण िश�क कामगार हे 
आव�यक दिुम�ळ �ोत आहे. �ोताचे दिुम�ळता �हणजे धोरणिनि�त करणाया�नी 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�कार े परुवाय�या 
(कशा�कार ेि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 िनण�य घेणार े आहेत. ते �हणजे १) समाज, २) स�ंथा/ परुवठा 
करणार,े ३) �य�� िकंवा (िश�ण सेवा खरदेी करणार)े िनण�य घेणाया�ना दोन मह�वा�या 
सम�या �हणजे िनवड आिण दिुम�ळता होय. 

िश�णा�या अथ�शा�ाम�ये मलुभूत सम�या �हणजे िश�णातील अिनब�ध गरजा 
परुिव�यसाठी मानवी व भौितक ससंाधना मया�िदत बाब�चा समाज, स�ंथा आिण �य�� 
यानंा कशा�कार े वापर करता येईल. या मलुभूत सम�यावंर उपायासाठी काही आिथ�क 
सकं�पनाचंा उपयोग केला जावा. 

िश�णातील खाजगी आिण सामािजक परतावा, मानवी भाडंवल आिण िश�णा�या उपप�ी/ 
िस�ातं, िश�णातील अनािथ�क फायदा, िश�ण आिण आिथ�क िवकास, अथ�शा�ाला 
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िश�णाचे योगदान, शै�िणक खचा�चे मापन, मन�ुयबळाचे िनयोजन, शै�िणक िनयोजन 
आिण मानव ससंाधन िवकास, शै�िणक िकंमत, िकंमतीचे िव�ेषण, शै�िणक उ�पादन, 
शै�िणक प�रणामकारकता आिण काय��मता, िकंमत �मता आिण िकमतीची 
प�रणामकारकता, िकंमत-फायदा िव�ेषण आिण िश�क परुवठा, शै�िणक आिण 
िनप�पातीपणा यासवा�चा िश�णा�या अथ�शा�ात समावेश होतो. 

तुमची �गती तपासा- 

१) िश�णा�या अथ�शा�ाची �या�या 

२) सामा�य अथ�शा� व िश�णाचे अथ�शा� यातील फरक. 

१.२ िश�ण आिण आिथ�क �णाली/ प�ती यामधील सहसबंधं 
अथ��णालीची भूिमका १) िश�णाला अथ�पुरवठा २) मनु�यबळाचे शोषण 

अथ��णाली : 

अथ��णाली ही उ�पादनाची रचना, आिथ�क क��या मालाचे िवभाजन/ वाटणी, आिथ�क 
तयार मालाची वाटणी, अथ�शा�ातील माल/व�तू व सेवा याचंा वापर/ उपभोग याचा 
समावेश होतो. ते एक स�ंथा आिण �या�या सामािजक सबंंधाचा सचं होय. पया�याने, तो 
एक त�वाचा सचं आहे �याम�ये अथ�शा�ातील सम�या माडं�या जातात जसे, उ�पािदत 
�ोताचंी मया�िदत िवभागणीची दिुम�ळता, अथ��णाली ही एक उ�पािदत �ोताचंा मानव 
आिण स�ंथा�ंया सहसबंंधाचा समावेश आहे जसे सपं�ीचे �ढीपरपंरनेसुार वाटप. 

समकालीन अथ��णालीची उदाहरणाम�ये भाडंवलशाही �णाली, सा�यवादी �णाली व 
समाजवादी �णाली आिण िम� अथ��यव�था. 

१) भांडवलशाही अथ��णाली : 

म�ु बाजार हा आिथ�क म�य�थी आिण शासनािशवाय कं�ाट आिण मालक� यांना 
जबरद�तीने अमलात आण�याचा बाजार होय. हा पूण�त: िनयिं�त बाजारा�या िव�� आहे. 
�यात शासन उ�पादन िकती असावे, माल आिण सेवा िकती वापर�या, िकंमती आिण 
�याची वाटणी हे िनयिं�त करते. हा एक अथ�शा��ानंी वापरलेली स�ंा �हणजे ‘म�ु 
बाजार’ होय. ‘म�ु बाजार’ अथ��णाली �हणजे जेथे सव� बाजार हे म�ु असतात. �ात 
मालम�े�या अिधकाचे सरं�ण, पण बळजबरी नाही. शासक�य आिथ�क मदतीची बळजबरी 
नाही, शासनाची म�ेदारी नाही आिण शासनाची लादलेली म�ेदारी नाही. भाडंवलदारशाही 
ही एक माग� आहे �यात उ�पादनावर खाजगी िनय�ंण, �यात शेती, कारखाने व �ान या�ंया 
आिथ�क सहसबंंधावर अवलंबून आहे. “खाजगी िनय�ंण” या िठकाणी या अथा�ने वापरला 
आहे क� ज े �यापारा�या �तरावर िनयिं�त केले जाते. भाडंवलदारी िनय�ंण मालक�साठी 
वापरले जाते. पण, नोकरशाही�या रचनेनसुार जे मोठे महामंडळे/ स�ंथा, मोठ्या 
�यव�थापनाकडून चालिव�या जातात �या�याकंडे िनय�ंण असते. बाजारातील �यापार 
आिण आिथ�क �पधा� यासबंंधी भाडंवलशाही प�तीत समािव� असते. भाडंवलदारी प�ती 
ही महामंडळ यानंा तग ध�न ठेव�यासाठी �ांना भरभराट/ उ�नती कर�यासाठी फार थोडी 
िनवड असते. भाडंवलदारशाही; कम�चारी, सशंोधन, अ�यापन आिण शै�िणक �ान यावर 



  

 

िश�णाचे अथ�शा� 

4 

प�रणाम करते. िश�ण आिण शै�िणक काय� जे �ा�यि�क सम�या आिण रा��ीय िहत 
या�ंयाशी सबंंधीत बाबीचे उ�चिश�ण परु�कार करते �यास भाडंवलशाही अथ��यव�थेत 
िश�ण हे बाजार दबाबानसुार मालक�चे असते. 

२) सा�यवादी अथ��णाली : 

िनयोिजत अथ��णाली ही एक अशी अथ��यव�था आहे �यात रा�य िकंवा 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 याचंा वापर/ उपभोग यासबंंधीचे सव� िनण�य क� � सरकार घेते. 
�ा अथ��यव�थेचे िवशाल/ मोठ्या �माणावर िनयोिजत अथ��णाली होय. म�ुय�वे 
िनयोिजत अथ��णाली िकंवा िनयोिजत/ अिधकार अथ��णाली. या अथ��यव�थेम�ये क� ि�य 
अथिन�योजन हे रा�य िकंवा शासन क�न सव� अथ�िवषयक मोठ्या �े�ावर िनय�ंण ठेवून 
�ोताचे वापर आिण प��यामालाचे िवतरण यावर िनण�य घेते. िनयोजक रा��ीय व 
सामािजक उि��े ल�ात घेऊन कशाचे उ�पादन करायचे व �यानसुार �यापा�यानंा/ फम�  
यानंा तेच उ�पादन करावयास सागंतात. िनयोिजत अथ��यव�था ही पूण�त: अिनयोिजत 
अथ��यव�थे�या िव�� आहे. जसे बाजार अथ��यव�थाम�ये मोठ्या अथ�िवषयक 
िनयोजनापे�ा, खाजगी मालक आपला �यि�गत फायदा ल�ात घेऊन उ�पादनासबंंधी 
घटक जे �हणजे उ�पादन, िवतरण, िकंमती आिण गुतंवणूक िनण�य �ा सबंंधी िनण�य घेतात. 
सा�यवाद हा समाजवादापे�ा वेगळा आहे. तो �हणजे न�या सामािजक आिथ�क रचनेनसुार 
िवकासा�या प�वते�या पायावर आधा�रत आहे. आिण ते �हणजे उ�पािदत दबाव/ जोर 
आिण उ�पािदत सबंंध हे एक समाजवादी समाज हा िवकिसत होय. “हा एक समाजवादाचा 
उ�चतम �तर होय.” जे�हा नवीन रचना ही पूण�त: प�रप�वता, समाजवाद हा पूण�त: 
सा�यवादाकडे �थलातंर 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 लोका�ंया क�याणा�या त�वावर आधा�रत आह.े समाजवादी 
अथ��यव�था हा आिथ�क उप�मा�या त�वावर आधा�रत आहे. जेणे क�न लोक ह े
नपÌया�या उ�पादनाऐवजी मालाचा यो�य उपयोग क� शकतील. प�ुकळ अथ�वे�यांनी 
सरुवातीला या अथ��यव�थेला नाकारले कारण ही फायदेशीर आहे. पण �या देशाम�ये 
समाजवादी अथ��यव�था होती �यानंी कोण�याही अथ��यव�थेपे�ा समाजवादाचे मह�व व 
यश दाखवून िदले हे एक िम� अथ��यव�थे�या सदंभा�त उ��ातंी होय. 

४) िम� अथ��यव�था : 

िम� अथ��यव�था ही एक अशी अथ��यव�था आहे क�, �याम�ये शासन व खाजगी या 
दोघाचें िनय�ंण असते िकंवा समाजवाद व भाडंवलशाही याचें िम�ण होय. िम� 
अथ��यव�थेची कोणतीही एक अशी �या�या नाही. पण �यासबंंधी घटकामं�ये खाजगी 
आिथ�क �वातं�य, (खाजगी कंपनी) क� �ीय आिथ�क िनयोजन आिण शासनाचे िनयमानसुार 
एकमेकातं िमसळलेले असतात. 
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 अथ��यव�था आिण िश�ण यामधील सहसबंध : अथ��यव�था आिण िश�ण याचंा 
अगदी िनकटचा सहसबंंध 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 म�ुय�वे: 
लोकशाही आदश�, धमा|नरपे�ता, आधिुनक�करण समाजसधुारणा आिण रा��ीय 
िवकास याबाबी समाजा�या क�याण कर�यासबंंधी ल�ात घेत�या जातात. िश�णाचे 
िनय�ंण हे क� � सरकार िकंवा रा�यसरकार करते. दसुरीकडे, भाडंवलशाही 
समाजाम�ये, हे िनण�य हे रा�यशासन घेते तर भाडंवशाही अथ��यव�थेम�ये हे घटक 
बाजार दबाब/जोर हे ठरिवत असते. उदा. मागणी तसा परुवठा. 

 अथ�यव�थेम�ये भूिमका १) िश�णाला अथ�परुवठा  २) मन�ुयबळाचे शोषण 

रा�याचा अथ�परुवठा, िनयिमतता आिण �ाथिमकता व मा�यिमक िश�ण हे अशा �कार े
�ितिबंिबत होते क�, समाजा�या �यि�गत क�याणासाठी िश�ण हे आव�यक आह.े 
िश�णाची अथ�शा�ी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 भाडंवलदार �वत:�या िकंवा ��य� िनय�ंणा�ार े उ�चिश�णा�या स�ंथा 
िनयिं�त करतात. अनेम महामंडळे उ�च िश�णासाठी फंड/अनदुान परुिवते �याखेरीज 
भाडंवलशाही ही अ��य��र�या उ�चिश�णावर प�रणाम करीत असते. उ�च िश�णावर 
एक अ�यतं मह�वाचा प�रणाम हा ख�ु िव�ामान भाडंवलशाही �यव�था होय. कारण 
भाडंवलदारी ही एक समाज, लोक आिण समाज रचनांची एक मोठी स�ेची �यव�था आह.े 
दसुरीकडे सा�यवादी समाजात िश�णाला अथ�परुवठा हा रा�याकडून केला जातो. िम� 
अथ��यव�थेम�ये िश�णाला अथ�परुवठा हा �य�� व रा�यशासन या दोघा�ंार ेकेला जातो. 
तसेच भाडंवलशाही समाजाम�ये, �यि��या �मता व कौश�यावर आधा�रत मागणी व 
परुवठानसुार मन�ुयबळाचे शोषण केले जाते. उदा. बाजारातील दबाब/जोर तर दसुरीकडे 
सा�यवादी समाजाम�ये, �य��ला कोण�या �कारचे िश�ण परुवायचे �यानसुार कोण�या 
�कारचे मन�ुयबळ आव�यक आहे. �याब�ल रा�य ठरिवते. िम� अथ��यव�थेम�ये, �य�� 
हा बाजार दबाबा/जोरनसुार रोजगार िमळणास अवलंबून असतो. 

१.३ िश�ण – एक उ�ोग 

िश�ण एक उ�ोग : 

िश�ण अंदाजाने सिुशि�त �यि� िनमा�ण करते जे उ�पादन �मतेम�ये वाढ अपेि�त असते. 
ही �ि�या अन�ुपािदत �य�� ही उ�पािदतम�ये �पातंर करीत असते. दसु�या श�दात 
सागंायचे 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 गणुव�ाचे मू�यमापन करताना �या 
सबंंधीचे असणार े िनकषाचे मु�े हे �याम�ये समािव� असतात. शै�िणक यशाम�ये पया�यी 
नैसिग�क सचुक हा कामगार बाजाराम�ये स�ंिमत होत असतो. �य�� हा िश�ण हे 
कामातून, पढुील िश�ण, उ�चिश�ण, उमेदवारी काळा�या योजना या अशा वेगवेगÈया 
मागा�तून घेऊ शकतो. वरील मागा�तून �य�� हा �या�या आवडीनसुार, �या�या िविवध 
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वैिश�्यानसुार पढेु जाऊ शकतो आिण मागील काही वषा�म�ये जे स�ंमण पाहता यश हे 
अथ�शा��ांनी िवचारात घेतले आहे. िविवध कारणा�या�ार े कामगार बाजार ह े इतर 
�यवसायापे�ा िश�काचे �प� असे आहे. �थमत: िश�क �िश�ण ही एक लाबंलचक 
�ि�या आहे आिण बाजाराम�ये समायोजन हो�यास वेळ लागतो. दसुर ेिविवध कारणा�तव 
ि�यानंा समान ह�का�ार े िश�क� पेशाम�ये अ�कट/ ग�ु अशी मागणी आहे. ितसर े
बाजाराम�ये शासन नेहमीच मागणी व परुवठा याम�ये मह�वाची भूिमका बजावते. हे सव� 
ल�णे िश�क �िश�क इतर कामगार बाजारपेठम�ये भरिवपणे िदसून येत नाही आिण 
�यासाठी काळजीपूव�क िव�ेषण कर�याची गरज आह.े �हणून िश�ण हा एक उ�ोग 
समजला जातो. जो आिथ�क उ�पािदत �य�� िनमा�ण/ उ�पािदत करतो. आज�या काळात, 
मानवी व अमानवी �ोत हे मानवी उ�पािदत काय� हे आव�यक आह.े �यात बाजार दबाब/ 
जोर हे िश�णातील मागणी व परुवठा याम�ये मह�वाची भूिमका बजावते. 

१.४ िश�ण एक उपभोग – आिण िश�ण ही एक �यि�गत, सामािजक 
 आिण रा��ीय गुतंवणूक 

िश�ण ही एक गुंतवणूक : 

बेकर (१९६४) ने मानवी भाडंवलाची रचना िवकिसत केली �यात �याने िश�णाचा 
पारपंा�रक आिथ�क मत दश�िवले/ माडंले. या रचनेम�ये, िश�ण ही म�ुय गुतंवणूक आहे. 
जेथे �यि� स�याची कामगार बाजारातील िमळवणूक�चा �याग करतो आिण भिव�यातील 
उ�च वेतनाचा परतावा िमळेल या आशेने सकंट ओढावून घेतो. बेकर (१९६४) आिण बेन 
पोराथ� (१९७६) यानंी (��मन १९८६) म�ये एक मानवी भाडंवल �ितमान �ायोिगक काय� 
केले �यास मोठ्या �माणावर उ�ेजन िदले गेले. उ�च�तरावरील �ान व कौश�य हे 
भिव�यात यश िमळिव�यासाठी, िश�णाम�ये खच� केलेले हे एक �कारची सामदुाियक 
गुतंवणूक आहे हे �यि�ने व रा��ाने ओळखले आह.े तरीस�ुा िश�णातील गुतंवणूक ही 
मया�िदत साव�जिनक व खाजगी �ोताचा मकुाबला/ �पधा� करले. शै�िणक सधंीचे 
िव�तारीकरण, �याची गणुव�ेचे �यव�थापन हे िश�णा�या अथ� परुवठ्यासबंंधी यो�य 
िवतरण व �याची खा�ी देणे हे एक आ�हानच आहे. िश�ण ही एक गुतंवणूक 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�ार ेअसे िदसून येते क�, खाजगी मोबदला हा सामािजक मोबद�यापे�ा 
अिधक आहे कारण, शासन हे करापे�ा जा�त आिथ�क मदत/सबिसडी देते. 

जगातील िवकिसत देश आहते ते �या�या दरडोई उ�प�ना�या सरासरी ६ ट�के उ�प�न ह े
साव�जिनक शाळाम�ये गुतंवणूक 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/ म�ुय माग� �हणज े िव�ा�या�ना कौश�याम�ये िनपणु क�न �ौढपणी �यानंा 
चागं�या �कार े नोकरी/ �यवसाय िमळावा व �याम�ये राहणीमान चागंले �हावे. पण 
िश�णाचा एक �यापक फायदा हा मोठ्या �माणावर �य��ला, कुटंुबाला व समाजाला 
�हावा. हा फायदा जे फ� �याचंा सबंंध साव�जिनक शाळाप�तीत सबंंिधत असले�या 
�य��नाच न�हे तर जे करदाते आहे �यानंाही �हावा. सामािजक व आिथ�क प�रि�थतीची 
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पसरलेली सधुारणा ही ��य� सिुशि�त लोकस�ंये�या िन�प�ी वापर क�न एक चागं�या 
�कार ेमािहती�ार ेचागंला िनण�य घे�यास होऊ शकेल. स�या�या सशंोधनातून असे �प� 
झाले आहे क�, साव�जिनक िश�णाला पािठंबा िद�याने होणाया�  फाय�ाने ��येक िव�ाथ� 
हा काहीतरी िमळिवतो. एक चागंले सिुशि�त लोकस�ंयेमळेु कमी बेरोजगारी, साव�जिनक 
काया�त सहा�य, �यावर अवलंबून आिण जा�त कर, याबाबी िदसून येतात. कमी ग�ुहेगारी, 
साव�जिनक आरो�य सधुारणा आिण राजक�य व सहर यांची साव�जिनक गुतंवणूक�त �याचा 
प�रणाम मोठ्या �माणावर सामािजक व आिथ�क फायदा हा कोट्यावधी �पयामं�ये होतो 
यासाठी िश�ण हे एक मह�वाची भूिमका बजावते. 

िश�ण – एक उपभोग : 

�याचवेळी मानवी भाडंवलाची रचना/ माडंणी ही ता�काळ कोण�याही �काराची उपभोग 
देऊ शकली नाही. खरोखर, प�ुकळ अत� शा��ानी िश�णा�या उपभोगाचे मू�यसबंंधी 
चचा� केली. उदा. �क�टझ (१९६३) चे स�याचे/ �यावळचे िश�णाचे तीन फायदे ओळखले 
होते. �यापैक� एक िश�णाची गुतंवणूक आिण �याचे भिव�याती उपभोग. सािह�याम�ये 
िश�णा�या उपभोगाचे घटकावर ल� िदले गेले. िक�येक �वाह असे सचुिवतात क�, 
उपभोग हे एक वाढता मह�वपूण� भाग आहे जो िनवडीनसुार कोठे आिण कसे कॉलेज क� 
शकतो ते ठरवू शकतो. 

१.५ भरमसाठ वाढ आिण िश�णाचा आतंर िपढीवरील प�रणाम  

िश�णातील भरमसाठ वाढीचा प�रणाम हा �यि��या िमळकती�या समाज िमळकतीम�ये 
�पातंरीत होतो. �य��चा घराम�ये कामा�या िठकाणी, साव�जिनक िठकाणी �याने जे काही 
िनण�य, कौश�य, �यि�गत �ान, �याची �मता याम�ये जे काही सधुारणा केली �याचा 
फायदा समाजाला �या�या चांग�या िश�णातून होतो. उदा. जे�हा जा�त लोकानंा यो�य 
आिण ि�थर रोजगार िमळतो ते�हा �या�या फायदा सपूंण� समाजाला होतो. एक उ�म 
िशि�त काय� हे फ� सशंोधन आिण नवोप�मासाठी फायदेशीर नसते तर ते उ�म 
सिुशि�त लोकांना �यापकतेने पसरले जाते. शासन आिण सामा�य अिव�ास िकंवा 
दजुाभाव हा दिुम�ळ लोकासंाठीस�ुा फायदेशीर होतो. �या�यित�र� सिुशि�त पालकाचंी 
मलेुस�ुा साव�जिनक मदत कर�यास तयार होतात. ही वरील सव� उदाहरणे हे उ�म िश�ण 
घे�या�या सदंभा�तील आहेत. थोड�यात, प�रणामकारक िश�ण हे �य��ला सकंटापासून 
दूर ठेव�यास आिण चागंले जीवन जग�यास िनण�य �मता सधुार�यास मदत करते. एक 
अथ�शा�� िम�टन �ाईडमनने िलिहले आहे. मा�या मलुाचें िश�ण हे इतर �य���या 
क�याणात आिण ि�थर व लोकशाही समाजास योगदान आह”े यालाच िश�णा�या 
भरमसाठ वाढीचे प�रणाम ओळखले जातात. जगातील बह�तेक शासन �यानंी हा �ि�कोन 
�वीकारलेला आह.े �यानसुार �यापक सामािजक व आिथ�क क�याणासाठी, तसेच मलुा�या 
�यि�गत जबाबदारी या ��ीने िश�णस�ंथामं�ये मोठ्या �माणावर गुतंवणूक केली आह.े 
साव�जिनक िश�णाम�ये अनेक आ�हाने झेलूनस�ुा समाजा�या क�याणाकरीता व यवुा 
वगा��या भिव�याकरीता हा प�रणामकारक माग� होय. िश�णाचे सव�कष साम�य� ल�ात घेता, 
शाळासाठी आव�यक बाबी, अ�ययन अ�यापनाची गणुव�ा, िव�ा�या�ना आव�यक 
असणार े िविवध �ोत हे िनि�त केले आहेत. सशंोधनाने वारवंार दशिव�ले आहे क�, छोटे 
वग�, पा� िश�क, सरुि�त शाळेतील वातावरण आिण अ�यावत अनदुेशना�मक सािह�य 
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आिण तं��ानाने िव�ा�या�ची गणुव�ा जा�तीत जा�त िदसून येते. या सवा�साठी पैशाची 
आव�यकता आहे. अशा अित�र� काय��मासंाठी आिण सेवांसाठी िव�ा�या��या सामािजक 
आिथ�क दोषाचंा िवचार केला जातो. िव�ापीठातील िव�ाथ� हो�याचे पालक समजून असे 
आपण वारवंार पाहतो. तशा �कारचे शाळेमधील िनरी�ण यात शाळा सोडलेले आिण 
पालक होय. एक साधे िनरी�णाव�न आपण िव�ेषण क� शकतो क�, एका िपढीकडून 
दसु�या िपढीकडे भरमसाठ वाढ ही शाळे�या सदंभा�त िदसून येते. आता एक खा�ी देता येते 
क� आजची िपढी ही शाळेम�ये जाते. िश�णा�या काया��या मा�यमातून पालकानंा 
िव�ा�या��या शै�िणक गणुव�ेसबंंधी प�रणाम िदसून येतो. ही यािं�क रचना ही वेगवेग�या 
मा�यमातून िदसून येते, �यात पालकाचे अनकुरण, तसेच पालकाचें उ�च िश�णातील सधंी 
याकडे िव�ा�या�कडे ल� िदले जाते. यास आपण एक पोषण �हणू शकू. 

हे एकच असे �प�ीकरण नाही जे िपढीला शै�िणक संधी�या सदंभा�त आहे. एखा�ा असाही 
�हणू शकेल क�, उ�चिशि�त पालकाचें सतंती ही िशि�त असेल कारण अनवुिंशकतेतून ती 
नैसिग�क�र�या बालकाम�ये आलेली असेल याव�न सिुचत करता येते क�, शै�िणक 
सपंादन हे एका िपढीकडून दसु�याकडे भरमसाठ वाढीने जाऊ शकत नाही. शेवटी 
जबरद�तीने पालक िव�ा�या�चे िश�ण हे नैसिग�क�र�या दे�यापे�ा �याचे यो�य पोषण केले 
जावे. कमी शै�िणक सपंादन हे कमी वेतन, कमी िश�ण अशा�कार े�पातंरीत होत नाही. 
आपण अशा �कार े ओळखू शकतो क�, पालकाचें आिण िव�ा�या�चे शै�िणक सपंादन 
आिण पालकाचें उ�प�न होय. याम�ये आपण नैसिग�क �मता ओळखू शकत नाही. जर 
आपण पालकाचंी �मता ही दलु� ि�त केली तर पालका�या िश�णाचा प�रणाम हा मागे 
जाणारा होईल आिण मलुा�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.  

वत�मान आिण भिव�यातील उपभोग : 

िनवड ही वेळे�या सधंीवर लादली जाते. �ोता�या वापर हा जी �ोत पढुील भिव�यात 
वापरासाठी उपल�ध नाहीत. िनण�य आताच �यायचा आहे क�, स�या�या गरजाचंी 
िवभागणी क� भिव�यातील गरजा, आज�या िव�� उ�ा. काही गो�ी आज उपभोग�या 
जातील तर काही भिव�यात, आज काही गरजाचंा उपभोग कमी केला तर भिव�यात 
उपभोग/ वापर वाढू शकेल. �याचे एक कारण त�ुही आज शाळेत आहात. जर त�ुही पूण�वेळ 
काम केले नाही तर त�ुही पूण� उपभोग घेऊ शकणार नाही. त�ुही उपभोगाला पढेु ढकलता. 
कारण, त�ुहाला िव�ास आहे क�, भिव�यात चागंली नोकरी/ �यवसाय िमळेल. जर त�ुहाला 
जा�त �िश�ण आिण िश�ण िदले तर ते�हा त�ुही नतंर उपभोग �या. त�ुही स�याचे 
उपभोग पढेु ढकलला तर नतंर ते वाढिव�यासाठी कौश�ये �ा� क� शकता. प�ुहा भरलेला 
तेलाचा पेला खाल�या बाजूने वापर करायला गेला तर तो नंतर भिव�यात त�ु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 गुतंवणूक यातील फरक. 
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२ 
िश�णाचे मू�य 

घटकाची रचना : 

२.० उि��्ये 

२.१ शै�णीक म�ुय सकं�पना 

शै�िणक मू�याचें �कार - ��य� मू�य, अ��य� मू�य, खाजगी मू�य, सामािजक 
मू�य आण सधंी मू�य 

२.२ शै�िणक मू�य घटक – �याचें अंदाज, �याचंा िविवध �तरावर वापर, नमनेु 
(Models) आिण िश�णाचे �कार (�तर – �ाथिमक, मा�यिमक आिण ि�िमतीय 
माग� : औपचारीक व दूर�थ �कार सव�साधारण �हणजे कला, िव�ान व वाणी�य 
�यावसाियक व तािं�क 

२.३ बा� व अंतग�त िश�णाची �मता  

२.० उि��्य े

 शै�िणक मू�य घटकाची सकं�पना समजून घेणे.  

 िविवध �कार�या शै�िणक मू�याचंी ओळख क�न घेणे.  

 शै�िणक मू�य घटकाचे कशा �कार ेमोजमाप समजून �याल.  

 अंतग�त व बा� शै�िणक �मताचंी सकं�पना समजून घेणे.  

२.१ खच� िव�� मू�य, मू�याचंा अथ�, शै�िणक मू�याचंा अथ�, आिण 
शै�िणक मू�याचें �कार 

�ा िठकाणी खच� आिण िकंमत �ा स�ंाचंी अदलाबदल �व�पात वापर कर�याची व�ृी 
आहे. तथािप, “शै�िणक खच�” आिण शै�िणक मू�य �ा दोन स�ंा समान नाहीत. शै�िणक 
मू�य हे िश�ण सपंादन कर�यासाठी िकंवा िश�णा�या व�ृीसाठी होणा�या पैशा�या/ 
रकमे�या सबंंिधत आहे. श�ैिणक स�ंथे�या आिण रा�य व क� � सरकार�या सू�म 
�तरावरील अंदाजप�कापासून आिण खा�यापासून �ाची मािहती आपणास उपल�ध आह.े  

वैय��क ��ीकोनातून, मू�ये ही सव�साधारणपणे ठरािवक कालावधीम�ये िश�ण 
सपंादनासाठी खच� झाले�या रकमेशी (amount) शी सबंंिधत आहे. स�ंथा िकंवा रा�य 
या�ंया ��ीकोनातून, �या वषा�त एकूण िश�णाब�ल आले�या वािष�क खचा�शी सबंंिधत 
आहे. मू�य आिण खच� �ा सं�ाचा वापर अदलाबदल म�ये होते. परतं ु��य�ात मू�य सव�� 
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प�रचीत आहे. ��येक िव�ा�या�चा �या�या (�ाथिमक मा�यिमक, उ�च मा�यिमक, 
िव�ापीठ) �तरावरील मू�याशी सबंंिधत आहे. तसेच ��येक िव�ा�या�मागे शै�िणक मू�य 
स�ंथा/ रा�य �तरावर िवशेषत: िविश� कोस�साठी मोजमाप (गणना) करतात. परतं ु��येक 
िव�ा�या�मागे मू�याशी रा�य/ शै�िणक स�ंथा �या सदंभा�त कम�चारी पगार, साधने, 
देखभाल, इमारत इ. िवषयी झाले�या खचा�चा अंत�भाव आहे. तसेच �योगशाळा, 
�योगशाळेतील प�ुतकाचंा, खळे यांचाही अंत�भाव आहे. वैय��क िश�ण सपंादना�या 
��ीकोनातून प�ुतके, �टेशनरी, सािह�य शाळाचंी फ�, �वास मू�य आिण व�तीगहृामधये 
राहत अस�यास व�तीगहृाचा खचा�चा समावेश होतो. व�तीगहृाम�ये राहत अस�यास 
जेवणाचा खच�, व व�तीगहृाचे भाडे याचंा समावेश असू शकतो.  

मू�य चा अथ� : 

सव�साधारणपणे अथ�शा�ाम�ये मू�याची सकं�पना व�तू�या उ�पादना नतंर िकंवा 
सेवेसाठी असते. �ा�ंया गरजेची दखल खालील�माणे : 

अ) मू�य पैशाम�ये �य� होते. िकंवा पैशा िशवाय देखील इतर स�ंाम�ये �य� होऊ शकते.  

ब) अथ�शा�ा�या �यवहाराचा प�रणाम मू�यावर असू शकतो.  

    उ�पादक, िव�ेता, खरदेीदार, �ाहक इ.  

अशा �कार े जे�हा मालका�या उ�पादनासबंंधी चे घटक उ�पादकावर परीणाम करतात. 
मालका�या मू�याचे सादरीकरण हे �या�ंया उपभो��याकंडून होत असते. �यावेळी 
उ�पादक अचूक आिण मोज�या यो�य पैशा�या मू�याने पगार, �याज, कर इ. ने भरता 
येतात.  

�यवसायाम�ये सव�साधारणपणे पैशाचे मू�यिनधा�रण पढुील�माणे : 

१) �य�न  

२) सािह�य 

३) �ोत 

४) वेळ आिण उपयोगीतेचा उपयोग (Time & utility consumed) 

५) सभंा�य धोका  

६) भिव�यातील उ�पादना�या सधंी आिण मालाची पाठवणी िकंवा सेवा.  

७) सव� खच� हे मू�य आहेत. परतं ुसव� मू�य खच� होत नाही.  

 उदा. (िनमा�ण होणा�या मालम�ेमधून येणार ेउ�प�न सपंादन) 

शै�िणक मू�याचा अथ� : 

नेहमी मू�ये पैशा�या (रकमे�या) �व�पात असतात. �याचंी अदलाबदल इतर व�तूं�या 
माला�या िकंवा सेवां�या �व�पात असते.  
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शै�िणक �े�ात इतर �े�ा�ंया सेवा �माणेच शै�िणक सेवाचें िनमा�ण असते. िस�ातंाचा 
वापरात �पातंरण �याच मू�याम�ये होते.  

शै�णीक मू�याची सकं�पना वापरा�या जवळपास असते. शै�िणक कृती�या �व�पाम�ये 
तीन �कार�या (अवघडपणा) कठीणता आढळून येते.  

अ) शै�िणक िनमा�णाची �या�या 

ब) आिथ�क �यवहाराची िश�णासबंंधी ओळख 

क) िश�ण हे लोकसेवा आहे ही व�तिु�थती आह.े  

इतर �े�ा�ंया कृतीचे वग�करण हे िश�ण �े�ातील कृती�या सेवा�ंया िनमा�णाचा आ�ह 
धरते. �ाची �या�या शै�िणक प�ती�या �येया सदंभा�त िव�तारीत आह.े काही �सगंी 
िश�णाचे उ�पादन ह ेकदाचीत काही �माणात मानवी �ानाचे जतन आिण िव�तारण करते 
इतर उ�पादनाचे िनमा�ण आिण नागरीकरणाचा िवकास �ाम�ये मोजले जाते. य�पी इतराचें 
मोजमाप राखीव मानवी �ोता�ंया िव�ताराम�ये होते. आपण सरळपणासाठी आपण 
आप�या मया�दा ��ीकोन एकतर शै�िणक िनमा�णाचे �पातंरण िकंवा �याची रचना व 
�ानाचे म�ुय भाग. वागणूक�चे िविश� �कार इ. बाब�चा समावेश होतो.  

पिह�या �काराम�ये िश�णाची फल�तुी ही म�ुय�वे स�ंया�मक न�दीवर मोजली जाते. 
दसु�या �काराम�ये िकती �माणात यश िमळाले �ावर अवलंबून असते. दोन वेगवेग�या 
�या�यांचा उपयोग �याच प�तीने िश�णाचे िनमा�ण स�ंया�मक दोन िभ�न मोजमापावर 
केलेला आहे. �ािव�� ��येक �यवहाराम�ये माला िवषयी िकंवा सेवािवषयक िनमा��याने 
परुिवलेले स�ंया�मक िश�ण हे �ाहकाने सपंादन केले�या िश�णाबरोबर नसते. एकंदरीत 
एकूण अंदािजत िकंवा घटक मू�य �ामळेु �ाचे �प�ीकरण �हणजे सदंभ� मू�य िनमा�ण 
िकंवा �ाहक मू�य होय. िश�णाचे िनमा�ण व �ाहक �ाम�ये फरक मान�यात येतो.  

िनमा�णकता� कदाचीत शै�िणक आ�थापना, (establishment) िश�क, लोक �ाधीकरण, 
(िश�ण मं�ालय), खाजगी सेवा देणारी स�था, (खाजगी िश�णासदंभा�त) कुटंूबे (जे मलुानंा 
घरी आण�यास मदत करतात) िकंवा एखादी न अनौपचारीक िश�ण स�ंथा �ाहक �हणजे 
िव�ाथ� होय. आिण कुटंूबे खरदेीवर अथा�ने मलुा�ंया साठी िश�ण होय. �ािवषयी 
कोणीतरी पढुील �माणे बोलू शकेल.  

अ) खाजगी स�ंथाचे मू�य �हणजे �या िश�णाचे िनमा�ण करतात. िवशेषत: िश�णाचे 
आ�थापन (establishment) आिण �शासक�य (administrative) िकंवा प�र�ण 
�ाधीकरण (supervisory authorities). ब) शै�िणक �ाहकाचें मू�य व म�ुय�वे कुटंूबे. 

शै�िणक मू�य �कार : 

मू�याचे वग�करण पढुील�माणे : 

अ) वैय��क िकंवा खाजगी मू�ये 

ब) स�ंथा�मक, साव�जिनक िकंवा सामािजक मू�ये 
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क) ��य� मू�ये 

ड) अ��य� मू�ये 

इ) सधंी मू�ये 

आपण �ा ��येकाचा अथ� पाह� या.  

अ) वैय��क मू�ये िकंवा खाजगी मू�य :  

िश�णाचे वैय��क मू�य िकंवा खाजगी मू�य �हणजे िशकणा�याने िकंवा �याला/ ित�या/ 
वडील पालक िकंवा सपूंण� कुटंूब �ा�ंयाकडून शै�िणक मू�य घडून येते. �ांचा सबंंध 
कुटंूबाम�ये वैय��क असतो. आिण �ा�ार े वैय��क मू�याचे सादरीकरण होते. व �या�ार े
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� स�ंथेने परुिवलेली मािसके, प�ुतके, वाहतूक, 
गणवेश, आिण इतर  

ब) सं�था�मक / साव�जिनक / सामािजक मू�ये : 

ही मू�ये समाजाशी सबंंिधत आहे.  

शै�िणक खच� �हणजे प�रणामी शै�िणक ि�श�ण समाजाम�ये िदले�या वेळेत उप�म 
करणे.  

स�ंथा�मक �तरावर मू�य �हणजे (सरकारी, खाजगी िकंवा �या दो�ह� िम�ण) �ासं स�ंथा 
मू�य िकंवा िश�णाचे साव�जिनक मू�य होय.  

साव�जिनक मू�य �हणजे सरकारने करा�या �व�पात कजा��या �व�पात, िदलेली देणगी 
िकंवा अनदुान िकंवा िवशषे मदत होय.  

िश�णा�या स�ंथा�मक मू�याचे वग�करण पढुील�माणे. 

i) बदलते आिण कायम�व�पी िश�णाचे मू�य 

ii) आवत� आिण अनावत� िश�णाचे मू�य 

iii) चालू आिण भाडंवली मू�य (िश�णाचे)  
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स�ंथा / साव�जिनक / सामािजक मू�ये ही स�ुा १) ��य�  २) अ��य� �व�पाची 
असतात.  

क) ��य� मू�य : 

जी मू�ये ��य� िदसतात �यास ��य� मू�य �हणतात. िव�ा�या�कडून िविवध घटकावर 
जो खच� केला जातो ��य� मू�ये हे खच� आहेत. �ाचंी �वतं�पणे ओळख नमूद होते. आिण 
हा िनमा�ण मू�याचा एक भाग आह.े सेवा िकंवा िवभाग होय.  

काही ��य� मू�ये पुढील �माण े: 

अनदुेशन (Instruction) छापील साही�य, इंधन ऑईल, देखभाल, घर ते शाळा वाहन 
वापरावरील द�ु�ती खच�, माहीती देणा�या सेवावरील खच�, घरसािह�य द�ु�ती खच�, �े� 
भेटी, िशकवणीवर खच�, प�ुतकाचंी खरदेी, �टेशनरी, गणवेश, वाहतूक व व�तीगहृ खच� इ.  

ड) अ��य� मू�य : 

अ��य� मू�य हे कधी ��य� आकारले जात नाही. परतं ुयाचंा सम�वय सेवाशी असतो. ह े
काय��म चालिव�यासाठी अ�याव�यक आहे. �ा सेवाचंा अंतभा�व आहे परतं ु�ास मया�दा 
नाहीत उदा. अकाऊं�ट अंदाजप�क, पे रोल, खरदेी, 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�याचंी परवानगी नसते. काही वेळा सपूंण� खच� ��य� मू�यावर होतो. हा खच� शाळेस 
��य� िमळत नाही. परतं ुहा शाळेत हजर राह�यावर अवलंबून असतो. त�ुही व तमुचे कुटंूब 
अ��य� मू�य िनयिं�त क� शकता.  

�यावेळी आपण शै�िणक मू�या�ंया िविवध सकं�पना समजून घेऊ शकू, �यावेळी मू�याचे 
खर े�व�प आपण समजून घेऊ शकू.  

वर उ�लेख के�या�माणे मू�य �हणजे पैशा�या वा�तवाम�ये ��य� खच� होय. िकंवा 
िविश� उप�मा�या सम�वयासाठी केलेला खच� होय.  

उदा. िव�ाथ� जाणून घेऊ इ�छीतो पदवी पूण� हो�यास िकती मू�य लागेल? महािव�ालय 
२०,०००/- �. वािष�क खच� िनधा�रीत करते. �ास (Notational Cost) दखलपा� मू�य 
सबंोधतात. परतं ु�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 खचा�चा समावेश होतो. तसेच पदवी पूण� होईपय�त वाढणा�या 
िकमती तसेच खाजगी मू�याचा देखील समावेश होतो.) 
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खालील त�ा खाजगी व सामािजक मू�याचे भाग दशिव�तो.  

 Social Cost 
सामािजक मू�ये 

Private Cost  
खाजगी मू�ये 

��य� 
मू�य 

 िश�काचें पगार 

 स� ि�थतीतील इतर खच� 
मालावर व सेवावर िश�यव�ृी 

 प�ुतकावरील खच� 

 अंतग�त भाडे (rent) 

 फ�स (fees) 

 प�ुतके 

 �वास खच� 
 

अ��य� 
मू�य 

भिव�यातील कमाई भिव�यातील कमाई 

  

इ) संधी मू�य : संधी मू�य ही एक अशी सकं�पना आहे क� अथ�शा�ा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. परतं ुहे एक ता�वीक िठकाण आहे. सबंंिधत सकं�पनेची 
ओळख ता�वीक��्या करता येईल. सधंी मू�य हे सव�� आह.े अभाव व आव�यकतेनसुार 
�याचंी िनवड करता येईल. तमु�या िनवडीसाठी त�ुही काय िनवडणार नाही. सधंी मू�य हे 
भिव�यातील मौ�यवान पया�य आहे. जावेळी त�ुहास काहीतरी िमळाले तर त�ुही काय 
�ाल. सधंीमू�य हे महािव�ालयात जा�याऐवजी जर त�ुही काम क�न पैसे िमळवले तरी ते 
सा�य करता येते.  

दसुरीकडे त�ुही पदवी िमळिव�यासाठी चार वष� वाया घालवतात �हणजे चार वषा�चा 
त�ुहास पगार िमळत नाही. दसु�या बाजूने िवचार करता पदवी घेऊन त�ुही तमुचे भिवत�य 
(Carrear) िश�णामळेु घडवू शकता. चार वषा�तील पदवीसाठी होणार े पगाराचे नकुसान 
भ�न काढू शकता. अशा �कार ेसधंी मू�य हे भिव�यात एक चागंला मू�य पया�य आह.े  

खालील उदाहरण गहृीत धरा.  

समजा त�ुहास चम��ोग कारखा�याम�ये नोकरीची सधंी आलेली आहे. व �ासाठी त�ुहास 
मिहना ६,०००/- �. पगार देवू केलेला आह.े �ा कंपनीम�ये त�ुही �जू झाला नाही. समजा 
त�ुही (टे�सटाईल) कापड उ�ोगात भरती झाला �ा उ�ोगाम�ये त�ुहास मिहना ३,५०० 
�. पगार िमळत आह.े वैय��क ��ी कोनातून पाही�यास तमुची बदली कमाई आह.े ल�ात 
ठेवा बदली कमाई ही सधंी मू�यासारखीच असते. सामािजक ��ीकोनातून पाही�यास 
३,५००/-� मू�यास सधंी �हणतात. जर त�ुहास (लेदर) चम��ोग कारखा�यात नोकरीस 
ठेवले तर हे सधंी मू�य होते.  
 

मू�याचे तीन भाग पढुील�माणे : 

१) सामािजक मू�य 
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२) खाजगी मू�य 

३) सधंी मू�य 

त�ुही सहजपणे एखा�ा िव�ा�या�चा अंदाजे वाष�क खच� ��येक �तरावर िकंवा िश�ण 
�कारावर काढू शकता. परतं ुजर �या िठकाणी काही वाया जात नसेल आिण प�ुहा प�ुहा 
पनुरावत� (repetitions) होत नसेल तर मू�य (गणना) मोजणी कर�यास फायदशेीर होईल.  

२.२ िश�णाचे एकक मू�य िकंवा ि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�ा�या�मागे, ��येक पदवीधरासाठी, इ. घटक मू�य �हणज,े एखा�ा कोस�म�ये एकूण 
िशकणारांची न�दणी एका िविश� वषा�म�ये �ा� धरली जाते. कधी कधी �या िविश� 
कोस�साठी वगा�त ��य�ात िकती िशकणार े हजर असतात तो वग� मोजणी (गणना) 
कर�या�या उ�ेशासाठी घेतला जातो. परतं ुन�दणी पटावरील सव� िशकणार ेमोजमापासाठी 
�ा� धरले जात नाहीत. फ� िनयिमत ��य�ात हजर असणारचे �ा� धरतात. पया�याने 
घटक मू�य फलिन�पतीशी (output) शी सबंंिधत असते. �हणजे यश�वी पदवीधर िकंवा 
िशकणार ेहोय. �ास िश�णाचे परीणामी मू�य �हणतात. �ा �कार�या मू�य गणने म�ये 
वाया जा�याची (wastage) ची काळजी घेतली जाते. सव�साधारण मू�य व परीणामी मू�य 
�ामधील फरकाने शै�णीक प�तीमधील �तरावंरील �मतेत बदल होऊ शकतो.  

अशा �कार ेआपण शै�िणक घटक मू�याचे �व�पाची गणना क� शकतो. ती पढुील �माणे: 


S ketÀC e Ke®e&

Òel³eskeÀ efµekeÀC eeN³eec eeies cegu ³e (efµe#eC ee®es IeìkeÀ cetu³e)  
S ketÀC e veeWo C eer

 

 

      
  

S ketÀC e Ke®e&
Òel³eskeÀ Jeiee&c eO³es Òel³e#eele npej efµekeÀC eeN³ee ceeies c etu³e 

Jeiee&le GHeefmLele efJeÐeeLeer& mebK³ee
 

 

 
    

  

S ketÀC e Ke®e&
³eµemJeer efµekeÀC eeN³eeceeies cetu³e  

Heeme nesC eej s efµekeÀC eeN³eeb®eer mebK³ee

(HejerC eeceer efµekeÀC eeN³eeb®e s IeìkeÀ ce tu³e)

 

 

  


S ketÀC e Ke®e&
Yee b[ Jeueeceeies µew#ee fC ekeÀ cetu³e  

S ketÀC e ueeskeÀmebK³ee
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घटक मू�या�या वग�करणाचे मह�व : 

 मन�ुयबळ िनयोजनासाठी आिण सबंंिधत उ�ेशासाठी परीणामी घटकमू�य फार 
मह�वाचे आहे.  

 घटक मू�य वग�करणाची िनवड ही �या�ंया उ�ेशा�माणे असते. सव� साधारणपणे मू�य 
हे उ�च सवेंदनशील िव�ा�या�म�ये असते. िव�ाथ� प�ुकळवेळा घटक गहृीत धरला 
जातो. परतं ुवगा�तील उपकरणा�या मू�य गणनेसाठी यो�य घटक गहृीत धरला जातो.  

 सव�साधारणपणे िश�णाचे घटक मू�यासाठी वाष�क गणना केली जाते. िकंवा ��येक 
वषा�साठी (मोजमाप) गणना केली जाते. एका वषा�ऐवजी 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 सधुार�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 दशिव�ते. परतं ुउपाययोजनासाठी व मू�यमापनासाठी 
घटक मू�य हे फार अथ�पूण� आहे. घटक मू�य हे ��येक शै�िणक मूढमती मागे असते. 
�हणजेच मू�य/ िव�ाथ�, म�ुय/ शाळा, मू�य/ िश�क इ. िव�ा�या��या सपंादन �व�पाम�ये 
िश�णा�या िविवध फल िन�पती आहेत.  

उदा. िकती स�ंयेने पदवीधर पास झाले इ.  

�हणून घटक मू�याचे अंदाजप�क बनवताना काळजी घेतली पािहज.े  

अ) ��येक िव�ाथ� न�दणी साठी मू�य  

ब) ��य�ात वगा�त हजर असणाया�साठी मू�य 

क) िदलेला कोस यश�वीरी�या पूण� करणा�या ��येकासाठी मू�य.  

घटक मू�य ठरिवताना येणा�या सम�या काळजीपूव�क हाताळ�या पाहीजेत. िव�ाथ� 
स�ं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 �याचें पगार, इमारती मधील एकूण चौ.मी. जागा इ.  

अशा �कार मू�य / िव�ाथ� िकंवा मू�य / शाळा गहृीत धरले पािहज.े  
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शै�णीक मू�याचंी तीन �कार ेिवभागणी होते.  

 िव�ाथ� सबंंधीत 

 िश�क सबंंधीत आिण  

 इमारत आिण उपकरण सबंंिधत. 

िवकास करणा�या रा�याम�ये सव�साधारणपणे हे तीन चा �वीकार केला जात आह.े घटक 
मू�य हे िकमती�या �तरावर बदलत असते. िशकणाया�ची स�ंया वाढत आहे, शै�िणक 
गणुव�ा वाढत आहे, िश�णाची मागणी, तसेच शाळा वाढीसाठी दबाव येत आह.े 
भिव�यकाळा�या िवचार करता अंदाजप�क बनवताना �थम हे ल�ात ठेवले पािहजे क� 
िव�ाथ� स�ंया कशी वाढेल. �हणजेच वाढ�या िव�ाथ� स�ंयेचा दखल घेतली पाहीजे. 
तसेच वाढ�या िश�क स�ंयेची दखल घेणे गरजेचे आहे व नतंर वाढ�या शाळाचंी दखल 
घेणे गरजेचे आहे. दसुर े �हणजे �ा ��येकामागे मू�य वाढ ��येक भागासाठी िवचारात 
घेतली पािहजे. 

िश�णा�या खचा�ची िवभागणी करणे अ�याव�यक आहे. ही िवभागणी खाजगी व सरकारी 
�े�ात करणे आव�यक आहे. उदा. िविवध भागाम�ये भाडंवली 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. 
भाडंवली खच� (मू�य) हे दसु�या बाजूस एकाच वेळी गुतंवणूक असते.  

मू�य पढुील घटकावंर िनधा�रीत असते.  

अ) िश�का�ंया पगाराचा �तर व रचना 

ब) ��येक �तरावरील िश�क िव�ाथ� सरासरी �माण 

क) पगारा�यतीरी� शै�णीक मू�य 

ड) इमारती व इतर सािह�यासाठी भाडंवली मू�य 

इ) उपकरणासाठी भाडंवली मू�य 

अथा�तच वरील पैक� ��येक घटकाची िनि�ती ही िनधी (Funds) �या उपल�धतेनसुार 
होत असते तसेच िश�क िव�ाथ� या�ंया न�दणीव�न होत असते.  

वरील घटका�ंया बदलानसुार िज�हाम�ये, रा�याम�ये देशाम�ये शै�िणक अ��मानसुार 
िदला जातो. �यानसुार खच� केला जातो.  

आपली �गती तपासा : 

१) मू�या�या अथ�शा� व िश�ण �ामधील वापराचा फरक सहा ओळीत िलहा.  
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२.३ अतंग�त व बा� शै�िणक �मता (External & Internal 
Efficiency of Education)  

जर आपण मानवी शाळेम�ये भाडंवली गुतंवणूक ही एक िनमा�ण मानवी गुतंवणूक आहे. �ा 
िवधानाशी सहमत असेल तर आपण �थम �मता गहृीत धरणे आव�यक आह.े गुतंवणूक�ची 
िनवड ही �पधा��मक �ोताचा उपयोग क�न बा� �मतेवर आधारीत असावी. तसेच 
समाजाची उ�ी�्ये आिण अंतग�त �मता �ोता�ंया उपयोगावर आधारीत गुतंवणूक असावी.  

सव�� जगाम�ये भारतासह शै�णीक मू�य �कारची ओळख िनि�तीच झालेली आह.े त�ुही 
ल�ात ठेवले पािहजे एकूण मू�य हे िव�ाथ�, शाळा, िश�क �ा�ंया वाढीशी िनगडीत आह.े 
घटक मू�य हे कमी होऊ शकते, वाढू शकते िकंवा ि�थर राह� शकते. हे वाढी�या सबंंिधत 
आहे. शै�िणक मू�य अ�यासासाठी आपणास िविवध �माणांची गणती करणे गरजेचे आह.े 
ते पढुील�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 आह.े  

��येक िव�ा�या��या न�दणी मागे मू�य आिण यश�वी िव�ा�या�मागे मू�य समान आह.े परतं ु
��य�ात असे होत नाही �ाचे म�ुय कारण �हणजे गळती होय. �हणून यश�वी 
िव�ा�या�मागे मू�य हे न�दणी िव�ा�या�मागे मू�यापे�ा जा�त असते. �ाचा फरक प�तीचा 
�मतेम�ये मोजता येतो. जेवढा कमीत कमी फरक तेवढी प�तीची �मता जा�त असते.  

अथ�शा�ाम�ये �मता सकं�पनेची �या�या (input) सरुवातीची �ोत व (output) 
फलिन�प�ी �ाम�ये सहज करता येते. अथ�शा�ाची �मता ही फलिन�प�ी (output) 
म�ये घटका�ंया वाढीवर िद�या गेले�या सरुवाती�या �ोतानसुार (input) वाढते. 

effciency = 
output

input
 

= 
HeÀueefve<HeÊeer

#ecelee
efouesu ee m$eesle

 

 
फलिन�प�ी (output) ि�थर ठेवून (input) िदलेले �ोत हे चागं�या उ�पादनामळेु 
(िनमा�णामळेु) कमी करता येते.  

िश�णाशी सबंंिधत पढुील �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 चागं�या प�रणामाने वाढते. अथ�शा�� व िश�ण शा�� �ा�ंयापढेु म�ुय सम�या 
�हणजे (input) �ोताचें यो�य िम�ण, यो�य �माणात कसे करावे जेणे क�न शै�िणक 
फलिन�प�ीम�ये वाढ होईल. परतं ु दसुरी 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 सव�मा�य काय� �णाली त�व नाही. तसेच यो�य �या�या असलेला 
कोणताही दश�क फलिन�प�ीसाठी (output) नाही. 

अंतग�त �मता  (Internal Efficiency) : 

�यावेळी िश�णाचे फलिन�प�ी अिधक �माणात िदले�या शै�िणक �ोतामधून होते. 
�यावेळी िश�णाची अंतग�त �मता सधुारली जाते िकंवा �याच फलिन�प�ीसाठी कमी 
शै�िणक �ोताचंा वापर के�यास अंतग�त �मता सधुारते. अशा �कार े शै�िणक 
अथ�शा�ाचे वग�करण हे म�ुय�वे शै�िणक फलिन�प�ी�या िनमा�णावर व �या�ंया शै�िणक 
मू�याशंी सबंंिधत असते.  

अंतग�त �मता ही िदलेले �ोत (input) व फलिन�प�ी (output) ही शै�िणक प�तीशी 
िकंवा वैयि�क शै�णीक स�ंथाशी सबंंिधत असते. सव�साधारण लोकां�या िश�णासाठी 
शासक�य अथ�सहा�य देते. बा� �मताचंा िवचार केला तर कमीत कमी लोकासंाठी 
िश�णासाठी िकती �माणात शासक�य अथ�सहा�यची गुतंवणूक करावी तसेच िम� 
�कारासाठी शै�िणक अथ�सहा�य िकती �माणात असावे असा �� समोर येतो. �यावेळी 
अंतग�त �मताचंा िवचार केला असता सरकारकडून िश�णासाठी िमळाले�या अथ� 
सहा�याची िवभागणी पढुील�माणे करता येईल. 

 िश�क �िश�णासाठी 

 अ�यास�म पनु�बाधंणीसाठी 

 सिुवधा सधुार�यासाठी 

 तसेच साव�जिनक अथ�सहा�य अनदुान हे �ाहकानंा िव�ा�या�ना िकंवा िव�ाथ� सिुवधा 
िनमा�णासाठी परुिवले जाते. 

मा�या मते अंतग�त �मता ही बा� �मता वाढिव�यासाठी मह�वाची आह.े लोका�ंयासाठी 
शासक�य अथ�सहा�य हे �वत: मह�वाचे उ�ी� नाही. �याचे उ�ी� �हणजे िश�णाची 
गणुा�मक व स�ंया�मक वाढ क�न समाजाम�ये गणुा�मक व स�ंया�मक वाढ क�न 
समाजाम�ये िवकास व सधुारणा घडवून आणणे हे होय. जर अंतग�त �मता कमी असेल तर 
बा� �मता कमी होते, शै�िणक फलिन�प�ी देखील कमी होते. 

जा�त �माणात शासक�य अथ�सहा�य असेल तर ते वाया (wastage) फुकट जा�याचे 
�माण ही वाढते. अतंग�त �मता ही काही वेळा दलु� ि�त केली जाते. हा दलु� ि�त पणानतंर 
बरोबर केला जातो. तो पढुील बदल�या जगास तोड देऊन बरोबर केला जातो. 

अ) शै�िणक मू�यात वाढ क�न 

ब) आिथ�क वाढीचे �ोत वाढवून 

क) उ�च िश�णाची सधंी िनमा�ण क�न 
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एखा�ा वगा�तील िव�ाथ� सं�या �याच वगा��या गे�या वष��या िव�ाथ� एकूण न�द 
असले�या िव�ाथ� स�ंये�या ट�केवारीत काढता येते. एखा�ा वगा�तील पत दजा� घटकाची 
मोजमाप कर�यासाठी अंतग�त �मता ही शै�िणक मोजमापाची प�त आह.े 

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 पढुील�माणे समथ�न क�न करता येईल. िविश� मन�ुयबळा�या मागणीनसुार 
शै�िणक गुतंवणूक केली जाते. इतर गुतंवणूक��या पया�यापे�ा शै�िणक गुतंवणूक अिधक 
चागंला परतावा देते. िवकसनशील देशाम�ये गुतंवणूक�चा परता�याचा दर �हणजे मानवी 
गुतंवणूक�चा दर हा इतर गुतंवणकु��या परता�यापे�ा जा�त आहे. �हणून सरकार ह ेमोठ्या 
�माणावरील गुतंवणूकदार आहे. �हणून सरकारने मोठ्या �माणावर िश�णावर गुतंवणूक 
केली पािहजे. िश�णावरील गुतंवणूक समाजासाठी फायदेशीर आहे. 

बा� �मताताचा उपयोग केवळ सरकारी अथ�सहा�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�ततृपणे �ितपादन करता येते क�, मा�यिमक आिण उ�च मा�यिमक िश�णा�या 
परता�यापे�ा �ाथिमक िश�णाचा परता�याचा दर जा�त आह.े �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 दश�क �हणजे िश�णाम�ये िविवध �तरावर होणा�या खचा�चा सामािजक 
आिण खाजगी परता�या दराम�ये होतो व खचा�चे अंदाजप�कासाठी बा� �मतेचा उपयोग 
होतो. 

उदा. शै�िणक िव�� �यावसाियक �ा ��ीकोनातून देशा�या �यापक �तरावर यो�य दश�क 
गणुव�ा िश�णासाठी नाही ही खेदाची बाब आहे. 

बा� �मतेची अ�मतेसाठी पुढील कारण ेआहते. 

अ) मा�यिमक �तरावर कमी �माणात गुतंवणूक 

ब) बाजारा�या (market) िनयोजना�या वापरासाठी जा�तीत जा�त िनद�श. 

क) वािष�क िनयोजन व अंदाजप�काचा िनण�यासाठी बाजाराचा वापर 

ड) उ�च िश�णासाठी समाजाची वाढती मागणी. 

इ) अपरु ेशै�णीक �ोताचंी उपल�धी 

फ) अयो�य िनवड प�ती 

ज) अयो�य शै�िणक आिथ�क प�त 
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अ�मतेची चार त�वे पुढील�माण े

१) क� �सरकार व शाळा याम�ये अनदुानाचा गैरवापर व �ोताचंी गळती. 

२) िश�क भरती न करणे. 

३) शाळामं�ये �ोतांची गळती. 

४) िश�क म�ुया�यापक या�ंयाम�ये िवशेष �वाभािवक गणुधमा�चा अभाव 

५) िव�ाथ� गळती 

६) अ�यापना �यित�र� इतर कामाचा िश�कावर ताण. 

७) सरकारी शाळामं�ये �ोताची ठेवण िकंवा िवभागणी 

८) वग�आकार पूव� मोठा होता. स�या वगा�चा 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�षेण 

घटक रचना : 

३.० उि��्ये 

३.१ खच�-फलिन�पती िव�ेषण – अथ�, हेतू आिण सम�या 

३.२ िश�णातील वय, शै�िणक वष� व सरासरी उ�प�न 

३.३ िश�णातील गुतंवणूक�वरील परता�याचे मू�यमापन व अथ�िनव�चन 

३.४ िश�णातील खच�-प�रणामकारकता िव�ेषण, खच� प�रणामकारकता आिण खच� 
फलिन�पती यातील फरक 

३.५ िश�णातील खच� जाणीव – संक�पना 

३.६ सदंभ� �थं 

३.० उि��ये 

या घटकाचा अ�यास के�यानंतर त�ुहाला  

 खच�-फलिन�पती िव�ेषणाचा – अथ�, हेतू आिण सम�या सागंता येतील. 

 वय, शै�िणक वष� व सरासरी उ�प�न यातील सबंंध �प� करता येईल. 

 खच� लाभ �माण व िसमातं खच� याची गणना करता येईल. 

 िश�णावरील गुतंवणूक��या परता�याचे मू�यमापन व अथ� िनव�चन करता येईल. 

 खच� फलिन�पती, खच� प�रणामकारकता व खच� जाणीव यातील फरक सागंता येईल. 

३.१ खच�-फलिन�पती िव�ेषण – अथ�, हतूे आिण सम�या (Meaning, 
Pळrpose and Problems of Cost Benefit Analysis) 

अथ� : 

कोण�याही �कारची गुतंवणूक �हणजे भिव�यकाळात िमळणा�या फाय�ाकरीता वत�मान 
उपभोगाचंा �याग होय व वत�मान काळात केले�या खचा��या मानाने भिव�य काळात िकती 
अिधक फायदा होईल याचे िव�ेषण यात केले जाते. आपण घडवून आणलेली िनयोिजत 
कृती िकती �भावी वा िकती िनकृ� होती हे ठरिव�यासाठी खच� फलिन�पती िव�ेषणाचा 
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वापर केला जातो. खच�-लाभ िव�ेषण कोण�याही �े�ासाठी करता येते. म�ुय�वेक�न 
आिथ�क ��ासंाठी याचा वापर केला जातो. सामािजक पातळीवर इतर आिथ�क �े�ात �या 
प�तीने नपÌया तोट्याची तपासणी क�न समाजिहत सवा�त चागंले कशाने साधेल या ��ीने 
िनण�य घेतला जातो. तशाच प�तीने िश�ण िवषयक बाबतीतही असे िनण�य घेता येतील का 
हे पाह�या�या उ�ेशाने िश�णात खच� फलिन�पती िव�ेषण करणे आव�यक ठरते.  

खच� फलिन�पती िव�ेषण / खच� लाभ िव�ेषण �या�या : 

एखा�ा �क�पासाठी केलेला खच� व �यावर िमळालेला लाभ (नफा) यांची प�तशीरपणे 
केलेली तलुना व गणना �हणजे खच�-फलिन�पती िव�ेषण होय. खच� लाभ िव�ेषणाम�ये 
�क�पा�या सकारा�मक व नकारा�मक प�रणामाचें मापन केले जाते. खच�-फलिन�पती 
िव�ेषणात सकारा�मक बाबी एक� क�न व नकारा�मक बाबी वगळून िनण�य घेतला जातो. 
दो�ही घटकामंधील फरक िनयोिजत कृती यो�य क� अयो�य होती हे दश�िवते.  

खच� लाभ िव�षेण : 

उदा. एक उ�पादन �यव�थापक, त�ुही उ�पादन वाढिव�यासाठी १ अ�ज �टंि�पंग 
य�ंसाम�ुी िवकत घे�यासबंंधीचे िवचार पढेु ठेवता. सदर हा िवचार उपा�या�ाकंडे 
ठेव�यापूव�, त�ुहाला त�ुही सचुिवले�या गो�ीसाठी काही व�तूि�थती समोर ठेवली पाहीजे 
जेणेक�न त�ुही ठरिवले�या बाबीतून खच� लाभाचे िव�ेषण करता येईल. त�ुही नवीन 
य�ंामळेु न�क� फायदा/लाभ होईल. �यामळेु �ित तासाला त�ुही १०० वेळा उ�पादन क� 
शकता. तीन कामगार स�या जे हाताने काम करतात �याजागी य�ंाचा वापर होईल यातनु 
एकसारखेपणा व गणुव�ा चागंली असेल.  

य�ंासाठी आव�यक असणारी वीज �यासाठी त�ु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 �यानसुार तू�ही िव�� िकंमत मोजू शकाल. याम�ये २% 
हे खराब असेल �यात त�ुही तीन कामगाराचें वेतन समािव� करा. तरीस�ुा चागंला लाभ 
होईल. 

�यानतंर त�ुही य�ंाची मािसक िकमंतीला ित�या िव���या १२ मिह�याला भागून �याचे 
नतंर १० वषा�पय�त िवचार केला �यात िवजेची उपयोिगता, ितचा खच� व खरदेी िकंमत या 
सवा�चा िवचार क�न एकि�त खचा�चा आकडा िमळतो. यातून त�ुही एकूण िकंमत तूम�या 
खचा��या लाभातून वजा केली आिण त�ुही िव�ेषण केले तर �यातून चागंला लाभ होतो. ह े
सव� तू�ही तमु�या उपा�य�ा समोर ठेवा. बरोबर क� चूक यातून तू�हाला यो�य क�पना 
सचेुल.  

खच�-फलिन�पती िव�षेणाचे हतूे (Purchase of Cost – Benefit Analysis) : 

१) एखा�ा �क�पावर आपण केलेली गुतंवणूक िबनचकु होती हे ठरिवणे व �याचे समथ�न 
करणे. 

२) �क�पाचंी तलुना 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 तलुना क�न खचा��या तलुनेत िकती अिधक लाभ िमळाला ह ेशोधणे यात 
समािव� असते.  

४) गुतंवणूक�चा समाज िहतावर काय प�रणाम होईल याचंा अंदाज बाधं�यासाठी खच�-
फलिन�पती िव�ेषण उपयोगात आणतात.  

५) भिव�यात �क�पाचा / गुतंवणूक�चा होणारा प�रणाम अ�यासणे.  

खच�-फलिन�पती िव�षेणा�या पाय�या / ट�पे (Stages in the cost benefit 
analysis) : 

एखा�ा िनयोिजत �क�पात केले�या गुतंवणूक�मळेु िन�वळ समाज िहतात वाढ होईल का 
हा मूलभूत �� समोर येतो. गुतंवणूक��या िनण�या मागा�त तो मह�वपूण� घटक असतो.  

ट�पा १ (अ) सामािजक खच� व सामािजक लाभ याची गणना : 

या ट��यात �ाम�ुयाने मापिनय व अमापिनय खचा�ची गणना केली जाते.  

 मापिनय खच� व लाभ : येथे समाजाने/ स�ंथेने केलेला ��य� खच� व लाभ यांची गणना 
होते.  

 अमापिनय खच� व लाभ : येथे म�ुय�वे क�न अ��य� खच� व �यापासून झालेला लाभ 
याची गणना केली जाते. 

ही �ि�या अितशय मह�वपूण� असून यात �ाम�ुयाने खच� व लाभाचे सव� मह�वपूण� / 
िव�सिनय घटक ओळख�याचा �य�न केला जातो.  

ट�पा १ (ब) घडणा�या घटनांचे सू�म िव�षेण : 

आपण िविश� र�कम गुतंिवली तर आपली फलिन�पती िकती असेल? या �µनाशंी 
सबंंिधत ही पायरी आहे. यात सू�म भेद ल�ात घेवून िव�ेषण केले 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 जमसे न धरण े: 

कोण�याही �क�पा�या कालवधीत वाढ झा�याने खचा�त वाढ होते �याच �माणे अिधक 
काळ �क�प चालिव�याने अिधक लाभ होतो. सामा�यपणे �यि� गुतंवणूक�वर नतंर�या 
लाभापे�ा ता�कािलक लाभाचा िवचार करतात (इतर प�रि�थती सारखी असताना उशीरा 
िमळणा�या लाभापे�ा लवकर िमळणारा लाभ अिधक पसतं करतात) �हणून भिव�यातील 
लाभ मू�याची गणना केली जात नाही वा जमेस धरले जात नाही.  
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ट�पा ३ : खच� व लाभ तुलना : 

गुतंवणूक�वरील परता�याचा िनवड सामािजक दर (met social rate of return) 
ठरिव�यासाठी खच� व लाभ यात तूलना केली जाते.  

ट�पा ४ : परता�या�या दराची तुलना : 

शासनाकडे मया� िदत िनधी अस�यामळेु अनेक �क�पापैक� कोणता �क�प हाती �यावा 
याचा िनण�य करावा लागतो अशावेळेस �क�पापासनु गुतंवणूक केलेले मळु भाडंवल िन�वळ 
लाभा�या �पात िकती िमळते याची तलुना केली जाते व दोन �क�पात जा�त परतावा 
देणा�या �क�पात गुतंवणूक केली जाते.  

तुमची �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 �यामळेु जादा िमळणार ेउ�प�न याचंी सागंड घालता 
येते. स�ुवाती�या कालावधीम�ये �ाथिमक �तरावरील शै�िणक गुतंवणूक�वर िमळणारा 
परतावा हा अिधक होता. गणु�पी मानवी भाडंवला�या कमतरतेमळेु कमी आिथ�क उ�प�न 
असणा�या देशानंी िश�णाम�ये मोठ्या �माणात ठोस गुतंवणूक केली. �ाथिमक 
िश�णावरील गुतंवणूक�मळेु िमळणा�या अिधक परता�यामळेु िवकसनशील देशानंी 
िश�णावरील गुतंवणूक�स �ाधा�य िदले. काळा�या ओघात िश�णावरील परता�या�या दर 
कमी होऊ लागला. शाळे�या वषा�म�ये होऊ लागलेली वाढ व �याचवेळेस िश�णावरील 
परता�यात स�ुा कमी येवू लागली. गे�या १२ वषा�म�ये �ाथिमक शाळेतील िश�णावरील 
परता�यात सव�साधारणपणे घट होऊ लागली आहे ही घट शेकडा ०.६ इतक� आह.े 
(सा�ोपोलस आिण पॅ�ीनोस २००४) �याच बरोबर शै�िणक �तरात स�ुा 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 �गतीमळेु शालेय िश�णात वाढ होऊ लागली. शालेय 
िश�णाची मागणी सव�� वाढ�यामळेु शालेय िश�णावरील परता�यात अ�प घट िदसून येते. 
मागील काही दशकात अ�प उ�प�न असणा�या देशामं�ये शालेय िश�णावरील परता�यात 
घट झा�याचे िदसून येते. �याच वेळेस िवकिसत देशात झाले�या तं��ानातील �ातंीमळेु 
या देशात कुशल कामगारा�ंया मागणीत मोठ्या �माणात वाढ झाली आिण �यामळेु 
ि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 
लोकस�ं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 �यामळेु परता�यात घट झाली असावी. या कालावधीत मा�यिमक 
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िश�णा�या मागणीत वाढ झालेली िदसतेच �याच बरोबर परता�यात स�ुा वाढ झालेली 
आढळते. यामळेु िश�णात मोठ्या �माणात गुतंवणूक करावा हा िवचार �बळ होऊ लागला. 
िश�ण हा मानवाचा मूलभूत ह�क मानला गेला आह.े यामळेुच िव�ालय व िव�ापीठाम�ये 
रा��ीय ससंाधन�ार ेगुतंवणूक केली जात आहे. सवा�साठी िश�ण (२००२) या जागतीक 
अहवालात नमूद केले आह े क� िवकसनशील दशेामं�ये शालेय िश�णावरील खाजगी व 
सामािजक ��ीकोनातनु िमळणारा परतावा हा मा�यिमक िश�णाचा तलुनेत शालेय 
िश�णात सात�याने अिधक आहे. याचे �माण सामा�यपणे आिथ�क �े�ावरील परता�यापे�ा 
जा�त आढळून येते. (Unesco २००२:३४) िश�णासाठी जागितक मोिहम (२००५ : ३) 
याम�ये �हटले आहे क� म�ुय�वे मलु�साठी िदलेले िश�ण कंुटुबा�या उ�पादनास हातभार 
लावते व दारी�य्तेचे च� संपिव�यास सहा�य करते. �ाथिमक िश�ण घेतले�या त�ण 
मिहला, िनर�र मिहला�ंया तलुनेत एच.आय.वी एड्स या रोगापासून दोन पट अिधक 
सरुि�त राहतात. तसेच �याचें उ�प�न ह े ��येक शालेय वषा��या िश�णाबरोबर वाढत 
असते. �हणजेच रा��ाचा सवा�गीण ि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�रकेत �थम वय, शै�िणक वष� व सरासरी उ�प�न याचंी मािहती गोळा 
कर�यात आली या�या आधारे माक�  �लॉग यानंी खालील िन�कष� काढले आहते.  

१) चाळीस वषा�पय�त उ�प�न वाढत राहते �या�यानतंर कधीतरी िशखर गाठून उतरणीला 
स�ुवात होते.  

२) िश�ण िजतके जा�त िततक� उ�प�नातील वाढ स�ुवाती�या वषा�त जा�त असते. 
�याच �माणे स�ुवातीचे वेतनही िश�ण जा�त असले तर जा�त आढळून येते.  

३) िश�ण िजतके जा�त तसा उ�प�नाचा उ�चाकं गाठावयाला वेळ ही जा�त लागतो. 
�याच�माणे िनव�ृी नतंरचे उ�प�न जा�त िश�ण घेतले�या लोका�ं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 दश�क �हणून वापरले जाते. तसेच या�ार े
एखा�ा �क�पाचे एकि�त आिथ�क मू�य सागं�याचा �य�न केला जातो. लाभ-खच� गणुो�र 
(Benefit) हे �क�पा�ार े खचा��या तलुनेत �ा� लाभाचे आिथ�क �व�पात �य� केलेले 
�माण असते. सव� लाभ आिण खच� हे �क�पाचे ता�कािलक मू�य जमेस न धरता �य� 
केलेले असतात. �क�पाचे मू�यमापन कर�यासाठी लाभ-खच� �माण प�तीचा वापर केला 
जातो. उदा. सव� िश�ा अिभयानात िकती रकमेची गरज आह.े ��येक िवभागासाठी िकती 
र�कम िदली पािहजे. या रकमेचे िवतरण कसे केले पािहजे, कोण कोण�या व�तुंची 
आव�यकता आहे. �क�पा�या यश�वीतेसाठी उपरो� सव� घटकाचंी गणना करणे 
आव�यक ठरते.  
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लाभ-खच� �माण-सु� (Benefit Cost Ratio Formula) : 

लाभ खच� �माण काढ�यासाठी आपण या िठकाणी एका का�पिनक �यवसायाचा िवचार 
क�. सव��र कॉरपोरशेन ही का�पिनक कंपनी आहे. या आ�थापना�या उ�च पातळीवरील 
काय�कारी �यव�थापका�या मनात नवीन सव��र कंपनी स�ु कर�याचा िवचार आला. 
�या�ंया मता�माणे ही नवीन कंपनी या उ�ोगात �ातंी घडवून आणेल. या नवीन कंपनी�या 
िनयोजन, िवकास व उ�पादन कर�यासाठी ५५००० डॉलर इतक� गुतंवणूक करावी 
लागेल. या कंपनी �ार ेउ�पादन स�ु झाले व या उ�पादनाने मोठ्या �माणात �यवसाय केला 
व ५,००,००० डॉलर इतका िव�मी िन�वळ नफा �ा� केला. स�ुा�या सहा�याने आपणास 
लाभ खच� �माण खालील �माणे काढता येईल.  

 
(BCR)
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या िठकाणी लाभ खच� �माण हे ९.०९ डॉलर इतके आहे. �हणजेच वरील अ�थापनास 
��येक गुतंवले�या १.०० डॉलर मागे ९.०९ इतका सरासरी परतावा िमळाला.  

लाभ-खच� �माण िव�षेण (Benefit Cost Ratio Analysis) : 

��येक गुतंवणूक �क�पात धोका व अिनि�तता कमी जा�त �माणात असतातच. �हणूनच 
कोण�याही उ�ोगास व शासनास गुतंवणूक कर�यासाठी िनण�य घेताना लाभ खच� �माण 
िव�ेषणाचा उपयोग केला जातो. लाभ-खच� �माण िव�ेषणामळेु शासन, उ�ोगास िविभ�न 
�क�पात गुतंवणूक�बाबत सकारा�मक व नकारा�मक िवचार करता येतो. �हणजेच लाभ-
खच� �माण िव�ेषणामळेु आपणास आपण गुतंवणूक क� इि�छणा�या �क�पावर खचा��या 
तलुनेत लाभ होईल क� नाही याची मािहती होते व �या �क�पासदंभा�त िनण�य घे�यास 
माग�दशन� िमळते.  

लाभ-खच� �माण िव�ेषण करताना काही ि�ल� घटकाचंा स�ुा समावेश होतो या 
घटकामंळेु याची गणना करणे कठीण होते. ��य� कामगारानंी केलेले उ�पादन, उ�पादन 
करताना राहीले�या �टुी, उ�पादन करतानंा उ�पादन साखळीत अडचणी येणे यामळेु लाभ-
खच� �माणावर प�रणाम होतो व ते �माण कमी हो�याची श�यता वाटते. �हणून �क�पाची 
िनवड करताना या घटकाचंा स�ुा िवचार करणे आव�यक ठरते.  

शासन िकंवा उ�ोजकाने �क�पा�या खचा��या तलुनेत िमळणा�या परता�याचा िवचार 
क�न जर िनण�य घेतला तर �यानंा मोठ्या �माणात लाभ होतो. आिण �हणून भिव�यातील 
�क�पाची िनवड कर�याची लाभ खच� �माण स�ु िनण�य �ि�येत मह�वपूण� भूिमका 
िनभावते.  

तुमची �गती तपासा : 

१) लाभ-खच� �माणावर प�रणाम करणार ेघटक �प� करा.  
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३.३ िश�णातील परता�या�या दराचे मू�यमापन व अथ�िनव�चन 
(Interpretations and Evaluation ) 

अथ�िव�ाम�ये परता�या�या दरास, गुतंवणूक�वरील परतावा, लाभाचा दर व काहीवेळेस 
फ� परतावा अथवा मोबदला असे सबंोधले जाते. परतावा दर (Rate of Return) �हणजे 
भाडंवल गुतंवणूक�शी (घसारा वजा जाता) नपÌयाचा दर होय. भाडंवल 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 गुतंवणूक केले�या रकमेस, भाडंवल, म�ुल, मालम�ा असे सबंोधले जाते. 
परता�याचा दर हा शेकडेवारीत गणला जातो.  

उदा. या �क�पात स�ुवातीची गुतंवणूक �. ६०,०००/- आिण वािष�क घसारा �. 
१२,०००/- यात ५ �या वष� शवेटी उरले�या साधन साम�ुीचे मू�य शू�य ठरते. यात 
िन�वळ सरासरी उ�प�न ८,००० असेल तर  
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परता�याचा दर काढताना िकंवा �याची गणना करताना एका वषा�चा िकंवा अनेक वषा�चा 
कालवधीचा स�ुा िवचार करता येतो.  
एका कालावधीसाठी गिणतीय परतावा (Single Period Arithmatic Mean) : 

गिणतीय परतावा F i
Arith

i

V F
r

V


   

Vi स�ुवाती�या गुतंवणूक�चे मु�य (�हग◌्ूग्aत् नa्�ल िद aह �हनूेसह�) 

VF गुतंवणूक�चे अंतीम मू�य (इ�हaत् नa्�ल िद aह �हनूेसह�) 

rArithकाही वेळेस उ�प�न या अथा�ने वापरला जातो.  

त�ण असले�या लोकस�ंयेतून भौगोिलक पातळीवर जर लाभ उठवावयाचे असतील तर 
िश�ण हे एक मह�वपूण� साधन आहे. या जाणीवेन अथ�मं�ी �णव मखुज� यानंी िश�णासाठी 
�. ५२,०५७ कोटी राखून ठेवलेले आहेत मागील वषा�पे�ा ही र�कम २४% अिधक आहे. 
असे �ितपादन अथ�मं�ी �णव मखुज� यानंी लोकसभेला अथ�सकं�प माडंते वेळी केले होते.  

सन २०२५ पय�त भारतातील ७० % ह�न अिधक लोकस�ंया ही कामकरणा�या 
वयोगटातील असेल. िवकिसत रा��ा�ंया तलुनेत ती खूपच अिधक असणार आहे. तसेच या 
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कालावधीत मा�यिमक िश�णा�या साव�ि�करणाकडे स�ुा ल� �ावे लागेल. कुशल 
कारागीराचंी गरज वाढणार आहे, उ�च िश�णात स�ुा वाढ होणार आहे. यासाठी ही २४% 
वाढ कर�यात आली आहे. तसेच िश�ण ह�क काय�ा�या अंमलबजावणीसाठी स�ुा 
िनधीम�ये ४०% वाढ कर�यात आली आह.े  

िश�ण ह�क काय�ा�या अंमलबजावणीसाठी मोफत व स���या िश�णासाठी सव� िश�ा 
अिभयानात सधुार कर�याचे ठरले आहे. यासाठी २०११-१२ �या अथ�सकं�पात 
२१,००० कोटी इतका िनधी राबून ठेवला आहे. हा िनधी २०१०-११ �या १५,००० 
कोटी या तरतदुीपे�ा ४०% जा�त आहे. अथ�म�यानंी, २०११-१२ पासून मा�यिमक 
िश�णा�या �यावसायीकरणाची घोषणा स�ुा केली. �या �ार े त�णा�ंया रोजगारात वाढ 
होईल. अनसुचुीत जाती व जमाती�या इ. ९ वी व १० वी या वगा�त िशकणा�या 
िव�ा�या�साठी िश�यव�ृीची घोषणा स�ुा मं�यानी केलेली आहे. याचा फायदा देशातील 
४० लाख िव�ा�या�ना होणार आह.े  

माच� २०१२ पय�त देशातील १५०० उ�च िश�ण स�ंथा ��तावीत रा��ीय �ान क� �ाशी 
(National Knowledge Network) जोड�याचे �येय िनि�त केले आह.े तसेच २०२२ 
पूव� २ वष� आधी रा��ीय कौश�य िवकास प�रषद या कालावधीत १५ कोटी कुशल मन�ुय 
बळाची िनिम�ती कर�याचा �य�न करले. यासाठी २६ �क�पानंा या पूव�च मंजरुी िदलेली 
आहे. याचा एकि�त खच� ६५८ कोटी इतका आहे. या �क�पामधनुच पढुील १० वषा�त 
जवळ-जवळ चार कोटी कौश�य �ा� कुशल मन�ुयबळाची िनिम�ती करले. चालू आिथ�क 
वषा�त आजपय�त २०,००० �य��नी कौश�याचे ि�श�ण िदले आहे.यापैक� ७५% 
�य��नी रोजगार स�ुा �ा� झाला आहे. पढुील वषा�साठी रा��ीय कौश�य िवकास 
प�रषदेसाठी (NSDC) �. ५०० कोटी चा िनधी उपल�ध कर�यात आला आहे.  

या �यित�र� िश�ण �े�ासाठी अथ�मं�यानंी अलीगड म�ुलीम िव�ापीठा�या मशुीदा�बाद (प. 
बंगाल) व मलापरुम (केरळ) येथील �थापीत होणा�या उपक� �ासाठी ��येक� �. ५० कोटी 
इतका िनधी िवपरीत केला आह.े तसेच केरळ येथील �ाणीशा� िव�ापीठासाठी एकरकमी 
१०० कोटी इतके अनदुान िदले आहे. तसेच वधा� येथील म. गाधंी आंतररा��ीय िह�दी 
िवµविव�ालया�या अलाहाबाद व कोलकाटा या क� �ा�या �थापनेसाठी ��येक� �. १० 
कोटी इतका िनधी िवतरीत केला आहे.  

मा. अथ�मं�यानंी इंडीयन इ��टीट्यूट ऑफ टे�नॉलॉजी साठी एक रकमी �. २०० कोटी 
अनदुान िदले तसेच �. २० कोटी कोलकाता येथील भारतीय �यव�थापक�य स�ंथा (IIM) 
यासाठी व �. २०० कोटी मौलाना आझाद िश�ण �ित�ानासाठी ठेव�यात आले आहेत.  

उपरो� मािहतीव�न आपणास शासनाने िश�ण�े�ात केले�या गुतंवणूक�चे �ान होते. या 
व�न आपणास सरकारने एकूण गुतंवणूक िकती केली आहे? या गुतंवणूक�मळेु िकती वाढ 
होणार आहे? या वाढीचा दर कसा असणार आहे याची गणना करावी लागेल. या गणने�ार े
आपण गुतंवणूक� वरील परता�याचा दर िनि�त क� शकू.  
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तुमची �गती तपासा : 

१) २०२५ �या अखेरीस अथ�मं�यानंी सव� िश�ा अिभयानामधील दरा�या परता�यासबंंधी 
केले�या घोषणेचे मापन करा.  

३.४ िश�णातील खच� (प�र�यय) प�रणामकारकतेचे िव�ेषण (Cost 
Effecti veness Analysis in Education)  

अथ�शा�ाचे मू�यमापन कर�या�या िविभ�न तं�ापैंक� एक असे खच� प�रणामकारता 
िव�ेषण तं� आहे. याम�ये लाभा�या �व�पानसुार तं�ाची िनवड केली जाते.  

खच� प�रणामकारकता िव�ेषण हा अथ�शा�ा�या अ�यासाचा आकृतीबंध असून यात 
�ाम�ुयाने एका फलिन�पती�या सदंभा�त िविभ�न घटका�ंया ह�त�ेपा�ंया प�रणामाचें 
मापन केले जाते.  

उदा. गणुव�ेत झालेली वाढ, सा�रता दर वाढणे, जीवनमानाचा दजा� उंचावणे, सामािजक 
िहत या फल िन�पती साठी िश�ण, आिथ�क सहा�य अशा िविभ�न घटकाचंा झालेला 
प�रणाम याचें मापन करणे होय. कोण�याही शै�िणक िन�पती म�ये फलीत व खच� याचंा 
समावेश होतो. खचा��या प�रणामकारकतेचे मापन कर�यासाठी फिलता�या पाµव�भूमीवर 
खचा�चे मापन करावे लागते.  

खच� प�रणामकारकता िव�षेणाचे उपयोग : 

िन�पती�या खचा��या प�रणामकारकतेचे िव�ेषण करताना िविभ�न पया�याचें मू�यमापन 
करणे समािव� असते.  

१) खच� सा�यते�या काय��े�ात असणा�या िविभ�न पया�याचंा आढावा घेणे.  

२) शै�िणक फलिन�पतीत सधुारणा कर�यासाठी कोणता परुक 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 / 
िकंवा चागंली फलिन�पती िमळेल 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 स�ंा आहे क� �याम�ये –  

 एखादा �क�प, काय��म िकंवा धोरणा�मक योजणे चे मू�याकंन िकंवा िकंमत 
ठरिव�यास मदत करते.  

 कोण�याही �कारचा आिथ�क िनण�य घे�याचा उपागम िकंवा िस�ातं होय.  
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एकूण अपेि�त खचा��या सापे� एक िकंवा अिधक कृती�या एकूण फाय�ाचे मापन क�न 
जा�तीत जा�त फलीत देणा�या पया�याची िनिव�वादपणे िनवड कर�या�या �ि�येचा 
समावेश दो�ही �या�याम�ये होतो.  

या �ि�येम�ये �क�पावर होणारा स�ुवाती�या व चालू असणा�या खचा�चे आिथ�क मू�य  
�यावर िमळणारा अपेि�त परतावा यांचा समावेश होतो. एखा�ा िविश� कृती�या खच� 
आिण फलिन�पतीचे अचूक मापन िकंवा अंदाज बाधंणे नेहमीच कठीण जाते, �यवहाराम�ये 
खच� व फलिन�पती संदभा�त अंदाज बाधं�यासाठी िव�ेषक एकतर सव� प�तीचा वापर 
करतात िकंवा बाजारा�या वत�नाव�न िनण�य घेतात.  

उदा. ��तािवत उ�पादनाचे (व�तूचे) उ�पादन कर�यापूव� �यव�थापक उ�पादन व िवतरण 
खच� याची तलुना अपेि�त िव��शी करले व �यानतंर जर �यास खच� केलेला महसूल परत 
िमळत असेल तरच तो उ�पादन कर�याचा िनण�य घेईल. खच�-फलिन�पती िव�ेषण खच� 
आिण फलीत याना िविश� कालीक समान पायावर ठेव�याचा �य�न करते. तसेच कसर 
दराची (Discount Rate) िनवड केली जाते. �क�पातील धो�याचा �माणात कसर दरात 
वाढ क�न मू�यमापन केले जाते. या कसर दराचा भिव�यातील खच�-फलिन�पतीचे 
त�कालीन मू�या�या सदंभा�त मापन कर�यासाठी उपयोग केला जातो. कसर दर जर उ�च 
असेल तर भिव�यात अितशय कमी परतावा िमळतो व कमी सामािजक िहत साधले जाते. 
खच� फलिन�पती िव�ेषण �य�� िकंवा जनते�या पैसा दे�या�या इ�छेचे मापन कर�याचे 
�येय िनि�त करत असते.  

खच�-प�रणामकारकता िव�षेण (Cost Effectiveness Analysis) : 

खच�-प�रणामकारकता िव�ेषण हे अथ�शा�ीय िव�ेषणाचा भाग असून यात दोन कृती�या 
सदंभा�त खचा��या सापे� प�रणामा (फिलत) शी तलुना केली जाते. खच�-फलिन�पती 
िव�ेषण हे खच�-प�रणामपारकतेपे�ा पूण�त: भी�न आहे. ह ेप�रणामाचे मापन कर�यासाठी 
आिथ�क मू�य िनि�त क�न देते. खच� प�रणामकारकतेचा वापर िविभ�न �े�ात केला जात 
असला तरी िश�ण व आरो�य सेवा या �े�ात स�ुा याचा उपयोग केला जातो. आरो�य 
�े�ात आरो�यावरील प�रणामांची तपासणी कर�यासाठी हे अितशय सयं�ु�क असे मा�यम 
आहे. (उदा. म�ृयदुरात झालेली घट, वाढलेले आय�ुयमान, अकालीज�म). खच� 
प�रणामकारकता िव�ेषण हे गणुो�र �माण यात �य� केले जाते. आरो�य सेवेचा िवचार 
करता या ठीकाणी छेद हा िविभ�न उपायामंळेु आरो�यात झालेली सधुारणा (ज�म दरात 
झालेली घट, आय�ुयात वाढ) आिण अंशाम�ये आरो�य सधुारणासाठी झालेला खच� यांचा 
समावेश होतो. खच� उपय�ुता िव�ेषण हे खच� प�रणामकारकता िव�ेषणासारखेच असते. 
खच�-प�रणामकारकता िव�ेषणाचा वापर िविभ�न �कार�या सघंटीत कृत�चे िनयोजन व 
�यव�थापन कर�यासाठी केला जातो.  

=
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Deejesi³eeJej Peeuesue s Heejf Ceece

 

िश�णाम�ये खच� प�रणामकारकता िव�ेषण याचा उपयोग िश�ण �े�ात केलेली गुतंवणूक 
व �याचा मानवी गणु�पी भाडंवलावर झालेला परीणाम या�ंया अ�यासासाठी केला जातो.  
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उदा. सव� िश�ा अिभयानासाठी २१०० कोटी �पये िनधी दे�यात आला. आता आपणास 
िव�ेषण करावे लागेल ही गुंतवणूक कोठे करावी लागेल �याचा प�रणाम काय होईल. 
अपेि�त प�रणाम िमळेल क� नाही यावर पढुचे िनयोजन ठरले, पनुिव�चार, पनुिन�योजन 
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) 

आिथ�क �े�ात ��येक अ�थापना म�ये खचा��या बाबतीत, खच� कमी करणे, व खचा�त 
कपात करणे, खचा�चे 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 केला तर खचा�त 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 स�ुा आपण खचा�बाबत सावधानता बाळगली पािहज.े जर आपण खचा�त 
कपात केली तर झालेली बचत आपणास िश�णा�या दसुया� �े�ात उपयोगात आणता 
येईल.  

उदा. िश�ण �े�ात िश�क, वग�, प�ुतके िविश� / ठरिवले�या कामासाठीच वापरले जातात. 
परतूं आपण एखादा वग� �या�या उपयोगानतंर दसुया� अ�ययन हेतू साठी वापरला. एकच 
िश�क िविभ�न क� �ावर उपयोगात आणला तर खचा�त बचत होईल व ससंाधनाचा जा�तीत 
जा�त वापर करता येईल.  

खच� कपात कर�या�या खालील चार उपागम आहेत : 

१) क� �ीभूत संघटना�मक उपागम िनमा�ण करण े (Create a Centered 
Organisation Approach) : 

कोण�याही सघंटने�या सधुारणेसाठी िविभ�न िठकाणी असणा�या अ�थापनानंा एकि�त 
करणे आव�यक आहे व ही सव� अ�थापने एक सलं�न घटक �हणून काय� करतील तर 
खचा�त कपात होईल. िविभ�न िठकाणी असणार ेकम�चारी �या�या अ�थापनात उपयोगात 
आणले जातील. िश�ण �े�ात �या �माणे िवषयाम�ये गाभा घटकासाठी एकदा उपागम 
प�ती याचंी अंमलबजावणी केली क� ��येकाला �याचे �ान होईल. नवीन सद�य 
आ�यावर पूव�चा सद�य �यास ि�श�ण देवू शकेल यामळेु खच� कपात होईल.  

२) ि�ल�ता कमी करण े(Generate quick wins by reducing complexity): 

�यव�थेमधील, आ�थापनामधील असलेली �ली�ता दरु के�याने खचा�त कपात हो�यास 
मदत होते.  
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उदा. िश�णाम�ये जर सलुभता आणली तर सधुारणा होते. आजस�ुा आपण मोठ्या 
�माणात ह�त िलिखताचा वापर करतो, मोठ्या �माणात कागदावर काम करतो. �य��गत 
काय� होतात. पंरतू या ऐवजी जर आपण तं��ान व गटकाय� याचा वापर केला तर वेळ व 
पैसा दोघाचंी बचत होईल. 

३)  सु�ढ �ि�या ��थािपत करण े(Establish Robust Processes) : 

प�रणामकारक काय� व नावी�याचा �वीकार यामळेु सधुारणा घडून येतात. िश�णात 
नािव�यपूण� प�ती, नवोप�म याचंा वापर के�यास सधुारणा मोठ्या �माणात होते.  

उदा. काय�भारा सबंंधी माग� काढून अ�ययन-अ�यापन �ि�येत िविभ�न �ोता�ंया वापर 
क�न आिण सव� �वगा�साठी समान श�� वाप�न आपण सधुारणा घडवून आणू शकतो.  

एकाि�मक खच� कपात �यव�थेचा िवकास (Develop Fully Integrated Cost 
Reduction System) : 

िश�ण �े�ातील ��येक �य��ने िनि�त केले पािहजे व ��येक वेळी जाणीव ठेवली पािहजे 
क�, िश�ण �े�ात जे सा�य होत आह,े सधुारणा घडत आहेत �यासाठी खच� करावा 
लागतो. इमारत, िश�क वेतन, �ोताचंी उभारणी या सवा�साठी पैसा खच� करावा लागतो. 
�हणून या सव� गो�ीचा वापर अिधकतम, �यायपूण� केला पािहजे. याचंा द�ुपयोग करता 
कामा नये. अशा �कार े�यव�थेतील ��येकाने जाणीव ठेवली तर खचा�त कपात होईल.  

तुमची �गती तपासा : 

१) खच� सावधानता / खच� जाणीव ही सकं�पना �प� करा.  

३.६ सदंभ� �थं  
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िश�णाचे मू�य िनधा�रण 
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� श�ुकाबाबत असले�या सम�या 

४.०. उि��्ये (Objection) 

आपण हा घटक वाच�यानतंर आपणास खालील म�ेु समजतील. 

 िश�णा�या मू�याचे सू�म आिण िवशाल �े�े सागंता येतील. 

 िश�णा�या मू�याचे �ा�यि�क उपाय सागंता येतील. 

 अित�र� �ित िव�ाथ� श�ुकबाबत सम�या सागंता 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 अथा�जनाची 
�मता वाढिवणे यासाठी खपु मह�वाचे आहे. तसेच आिथ�क �थैय� �ा� कर�यासाठी 
�याचबरोबर लोकशाही आिण सामाजीक �याय विृ�गंत कर�यासाठीही मह�वाचे आहे. 
यािशवाय भारतासिहत अनेक देशामं�ये वाढ�या उदािसनता वा कठोरतेमळेु िश�ण 
दलु� ि�त होते. �याम�ये िव�ाथ� स�ंया जा�त, कम�चाया�चा अभाव व िव�ाथ� िश�क 
�माण, भौितक सिुवधांचा अभाव, इमारत��या िनगेचा अभाव, िनितम�ेचा अभाव 
असणा�या िश�कांचे वाढते �माण, खाजगी तसेच �व-िव�ीय स�ंथामंधील कम�चाया�ना 
कमी वेतन आिण वाढती फ� या सम�या भारताम�ये िदसून येतात. िश�णा�या मू�याबाबत 
असलेले मह�वाचे अनेक �� खालील �� सबंंिधत आहेत. 

 िव�ा�या�साठी उ�च िश�ण ही चागंली गुतंवणूक आहे? 

 म�यमवग�य कुटंुबातील िव�ा�या�साठी उ�च िश�ण घेणे सहज श�य आहे का? 

 कमी उ�प�न कुटंुबातील िव�ा�या�साठी उ�च िश�ण सहज उपल�ध आहे का? 

 उ�च िश�णाला खरच ंचागंले मू�य आहे का? 
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 उ�च िश�णाचे मू�य िव�ाथ�, �याचे कुटंुिबय आिण शासन याम�ये कसे िवत�रत केले 
जाते? 

वरील �� काही अिधक चच�तील ��ाशंी सबंंिधत आहेत. याचे उदाहरण �हणजे ट्यशुन फ� 
�या अहवालाम�ये २०००० �पये व �यापे�ा अिधक फ� असलेली महािव�ालयािवषयी 
िव�ा�या��या मनात भीती वाढत राहते. काही अंशी शासक�य अनदुानाचे धोरण हे लोकानंा 
िश�ण घे�यास मदत करते. यापढेु, अनदुानामळेु शासना�या अथ�सकं�पावर अिधक बोजा 
येतो व �यामळेु महािव�ालयांना �यांची आिथ�क बाजू सावर�यासाठी �यानंा श�ुकाम�ये 
वाढ क�न दे�यात येते. शेवटी सरासरी कम�चा�याचें वेतन हे वाढ�या महागाईनसुार वाढते 
परतं ु २००८-२०११ या वषा�म�ये उ�च महागाई अस�याने खरदेी �मता देखील कमी 
झाली. 

उ�च िश�णाचे मू�य हे िव�ा�या�वर िश�ण घे�याबाबत ��य� प�रणाम करते �हणून उ�च 
िश�णाचे मू�य वाढिव�यासदंभा�त िव�ाथ�, पालक आिण शै�िणक धोरण िनमा�ते यांचा 
िवचार क�न िनि�त करणे आव�यक आह.े 

उ�च िश�णा�या म�ुयाचे कल/उप�म (Trends in Pricing of Higher 
Education) 

२० �या शतका�या शेवटी व २१ �या शतका�या स�ुवातीला उ�च िश�णाचे एकूण सहा 
�कारचे उप�म िदसून येतात. �याम�ये �ाम�ुयाने आथ�क, राजक�य आिण सामािजक 
जीवन आिण घटनांशी सबंंिधत घटकाचंा 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 िकंवा ��ीकोन सव� देशामं�ये िकंवा देशातंग�त असलेले िदसून येतात. उ�च 
िश�णासदंभा�त देशाची असलेली आिथ�क उदासीनता व नवीन येणारी धोरणे यां�या 
तारत�यातील फरक याचंा प�रणाम जा�त िदसून येतो. 

उप�म पुढील�माण े: 

 अनदुेशनाचे �ित एकक वाढणार ेमू�य (��येक िव�ाथ�सदंभा�त) 

 िव�ाथ� न�दणीम�ये होणारी वाढ/वाढती िव�ाथ� स�ंया. 

 वाढती �ान आधा�रत �यव�था 

 शासन अथवा लोका�ंया महसूलाचे वाढ�या मू�यासदंभा�त असलेले अपयश 

 खाजगीकरण वाढिवणारा उप�म क� �या�ार ेिश�णाचे म�ुय ही वाढते व शासना�या 
महसलुात घट ही झाली. 

 वाढते उदा�रकरण आिण �याचा प�रणाम �हणजे साव�जिनक आिण खाजगी 
�यव�थामंधील क� �याम�ये उ�च िश�णा�या स�ंथाचंा समावेश असतो अशा 
िठकाणचे िवक� �ीकरण आिण खाजगीकरण 
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उ�च िश�णासाठी उ�प�नाचे �ोत (Sources of Income of Higher 
Education) 

भारताम�ये उ�च िश�णाचा िनधी म�ुयत: खालील �ोताकंडून �ा� होतो. �याम�ये 
शासन, िव�ाथ� श�ुक आिण उ�प�नाचे इतर माग� िवशेषत: उ�ोग, �काशनाचें िवतरण, 
�वयसेंवी स�ंथा यांचा समावेश होतो. उदा. �रलाय�स ही कंपनी देखील एक संसाधन िकंवा 
उ�प�नाचा माग� िदसून येते.  

परतं ु याम�येही िव�ा�या�चे श�ुक हा उ�प�नाचा माग� िदवस�िदवस कमी होताना िदसतो. 
तसेच उ�च िश�णासाठी यापे�ा जा�त िनध�ची आव�यकता असते. शासना�या 
िश�णावरील एकूण खचा�पैक� ३/४ खच� हा उ�च िश�णासाठी वापरला जातो. �याबरोबर 
अशासक�य �ोत �याम�ये िव�ाथ� श�ुक आिण �वयसेंवी स�ंथाचें योगदान देखील कमी 
होताना िदसते. 

दसु�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�, साव�जिनक अथ�सकं�प उ�च िश�णासाठी 
परुसेा िनधी देवू शकत नाही. उ�च िश�णा�या अथ�सकं�पाम�ये मागील दहा वषा�पासून 
अनेक धोरणामं�ये तडजोड िकंवा समायोजन केलेले िदसून येते. �हणून येणा�या 
दशकाम�ये अस�ंय पया�याबंाबत �योग क�न पाहणे आव�यक आहे. जसे िव�ाथ� फ�, 
िव�ाथ� कज� आिण खाजगीकरण. �याचबरोबर उ�च िश�णाची मागणी िदवस�िदवस वाढत 
आहे. �या तलुनेने िव�ा�या�ची उ�च िश�ण देणा�या स�ंथांची वाढ होताना िदसत नाही. 
जरी भारतातील न�दणीचे �माण अ�यतं कमी असले तरी साव�जिनक अथ�सकं�प परुसेा 
िनधी उपल�ध क�न देऊ शकत नाही. िनधीसाठी परुसेे पया�य उपल�ध असले तरी उ�च 
िश�ण घेणाया�म�ये समानता ��थािपत करता येणे आव�यक आहे. समानता आिण 
सामािजक �याय हे मा�यिमक �तरावरील येणा�या बह� मा�यिमक �तरावंरील िव�ा�या�मळेु 
लवकर ��थािपत होणे सभंवत नाही. 

तथािप, या िठकाणी उ�च िश�णा�या वाढले�या श�ुकासदंभा�त 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) 

सपूंण� जगातील उ�च िश�णाला भेडसावणारी मूलभूत सम�या आिथ�क सम�या असून 
�याची स�ुवात ही जर िव�ािपठानंी �यांची वािष�क फ� वाढिव�याने उ�वणा�या 
सकंटापंासून होते. फ�मधील वाढ ही नैसिग�क असून िदवस�िदवस कम�चारी वग��या वेतनात 
वाढ होत आहे. कम�चारी वेतनात होणा�या वाढीचे �माण हे जर सामा�य अथ��यव�थेशी 
सबंंिधत असले िकंवा जर �यािठकाणी खरच ं अथ��यव�थेत वाढ होत असेल, �हणजे 



 

 

िश�णाचे मू�य िनधा�रण 

 

37 

महागाईचा दर वाढला तर �याचा प�रणाम अथ��यव�थेत होतो आिण ही सं�ा �ित एकक 
मू�याम�ये वाढ करते. �याम�ये कम�चारी भ�ा आिण उ�पादन �मता िकंवा 
उ�पादना�मता रोध या गोठरी येतात. वाढलेला हा ताण कमी कर�यासाठी िव�ापीठानंा 
�ित िव�ाथ� श�ुकाम�ये वाढ करणे आव�यक असते. खालील घटकावंर म�ुयत: महसलु 
अवलंबून असतो. 

अ) तं��ान (Technology): 

खाजगी �े�ातील माल-उ�पादक कारखा�यामं�ये तं��ाना�या वापरामळेु मन�ुयबळावर 
होणारा खच� कमी होतो. परतं ु िवरोधाभास �हणजे उ�च िश�णाम�ये तं��ानाचा वापर 
खिच�क ठरतो. जरी उ�पादनाची िकंमत जा�त ठरिवली तरी अिधक महसलु आव�यक 
आहे. 

ब) ि�थर बदल (Constant Change): 

उ�च िश�णाम�ये �ा�यापक आिण कम�चा�याकंडून जनेु काय��म लवकर सटुत 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�ापीठामं�ये 
उ�च बिु�म�े�या िव�ा�या�ची िनवड क�न �यानंाच �वेश िदला जातो. उ�च िश�णाचा 
अथ�परुवठा हा कमी असतो, �यामळेु �यानसुार �ित एककावर होणारा खच� 
भागिव�यासदंभा�त दडपण येते. 

२) वाढणारी िव�ाथ� न�दणी / �वेश (Increasing Enrolements): 

वाढणारी िव�ाथ� न�दणी िकंवा �वेश हे िव�ापीठापे�ा रा��ीय �यव�थेवर जा�त प�रणाम 
करते. या वाढीचा �ित िव�ाथ� मू�य वाढीशी सबंंध असून �याचा आिथ�क प�रणाम होतो. 
या प�रणामाला �ाम�ुयाने तीन गो�ी कारणीभूत आहेत �या ��येक देशाम�ये आढळतात. 
पिहली गो� �हणजे १८ ते २४ वष� वयोगटातील यवुकांचे महािव�ालय व िव�ापीठामंधील 
वाढते �माण, दसुर े�हणजे उ�च सहभागाचे �माण न�दणीवर प�रणाम करते. हे वाढते अ) 
मा�यिमक �तरावरील न�दणी/ िव�ाथ� स�ंयेमधील वाढ ब) रोजगारा�या सधंीमधील बदल 
आिण चागं�या रोजगारासबंंधी वाढलेली �पधा�, क) सामािजक आिण आिथ�क गितशीलता 
आिण �यायामधील वाढ आिण ितसर े �हणजे एकूण लोकस�ंयेपैक� पारपंा�रक��्या 
मागासलेले, विंचत घटक िवशेषत: एस.सी./ एस.टी., ि�या, �ामीण भागातील िव�ाथ�, 
अ�पस�ंयाक आिण शै�िणक ��्या मागास गट या�ंया बाबतीत उ�च िश�णातील 
िव�ा�या�चा सहभाग वाढावा �हणून शासनाची असलेली धोरणे िनिम�ती आिण शेवटचा 
घटक �हणजे उ�च िश�णाचे वाढते मू�य क� जे िव�ा�या�कडून �वेश घेताना व अंितम 
पदवी �दान करपेय�त ि�वकारले जाते. पदवीनतंरचे िश�णस�ुा महाग झालेले िदसून येते. 
याचे उ�म उदाहरण �यायचे झाले तर एम.बी.ए. िकंवा �यावसाियक पद�य�ुर िश�ण याची 
मागणी स�या वाढत आहे. �याचबरोबर स�या िश�क� �यवसायाला स�ुा िवशेष मह�व �ा� 
झालेले िदसून येते. 
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 ३) �ान आधा�रत �यव�थेत वाढ (The Increasingly knowledge based 
Economy) : 

सव�च देशातंील उ�च िश�णा�या िव�परुवठ्यावर प�रणाम करणारा ितसरा मह�वाचा घटक 
�हणजे �ान आधा�रत �यव�था. या �यव�थेचा सबंंध उ�च तं��ान, आराखडे, अथ�, 
�यव�थापन यां�याशी आहे. �ान आधा�रत �यव�थेचा उ�च िश�णावर आिथ�क प�रणाम 
िदसून येतो, क� �या�ार ेनवीन मह�वाची व उ�च दजा�ची शै�िणक काय��म िनिम�ती करावी 
लागते. �याम�ये समािव� िव�ाथ� व �ा�यापक या�ंयामळेु �ित िव�ाथ� मू�य वाढते. �ान 
आधा�रत �यव�था �याला वैयि�क��्या िश�णाची गरज आहे �याला व देशाला 
गणुव�ापूण� िश�ण उपल�ध क�न देणे, कम�चारी गरजा क� �ी आिण सव�समावेशक अशी 
आहे. या उप�मामळेु ��येक िठकाणी अिधक महसलुाची आव�यकता भासते आिण ते 
उपल�ध न झा�यास �याम�ये अना�था िनमा�ण होते परतं ु�याचवेळी शासनाला व िव�ाथ� 
आिण पालकानंा िश�णाबाबत गुतंवणूक वाढिव�याचे सूिचत ही करते. िव�ा�या�ना कज� 
सिुवधा उपल�ध होणे ही सधंी स�ु झाली जेणे क�न िव�ा�या�ना चागंली नोकरी िमळेल व 
तो कज� परतफेडीसाठी 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 आिथ�कतेवर झालेला िदसून येतो. 
यामळेु उ�च िश�णाची रा��ीय �यव�था, िव�ापीठ व उ�च मा�यिमक िश�ण दणेा�या 
स�ंथामंधील उदािसनतेम�ये वाढ झालेली िदसून येते. जवळजवळ अशा �कारची 
उदािसनता वैि�क जाणवते. �याचा प�रणाम खालील वैिश�्यानंसुार िदसतो. 

अ) उ�च िश�णा�या स�ंथा आिण िव�ापीठे याचंी उदािसनता गद��या वग�खो�या, 
वाढलेली वगा�तील गद�, आळशी व असमाधानी कम�चारी, कालबा� व परुसेी नसेलेली 
�थंालये, इंटरनेटचा अभाव, सशंोधनासाठी पािठंबा व कालावधी कमी देणे तसेच अ�यापन, 
अ�ययन आिण सशंोधनाची गणुव�ा गिृहत 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� मलुानंा �वेश देणे िकंवा �यांना अपेि�त पढुील 
िश�णासाठीची सधंी उपल�ध क�न देणे. तसेच अित बिु�मान व उ�च दजा��या �ा�यापक 
वगा�ला परुसेा सेवा न परुिवणे आिण जागितक �ान �यव�थेबरोबर �पधा� कर�याची �मता 
कमी असते. 

क) िव�ा�या��या बाबतीत ही राह�या�या जागे�या भाड्यात झाले�या वाढीमळेु बह�स�ंय 
िव�ा�या�ना पूण� वेळ िकंवा अध�वेळ काम करावे लागते व �याबरोबर िश�ण �यावे लागते. 
काही जण तर मा�यिमक िश�णानतंर ितस�या �तरावर �वेश न घेता िश�ण अध�वट 
सोडतात. िश�णातील उदासीनता ही सपूंण� जगातील िवकसनशील देशात िदसून येते. 

उ�च िश�णातील उदािसनतेबाबत धोरणा�मक उपाय 

(Policy Solution to Higher Educational Austrerity) 
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म�ुया-संदभा�त उपाय (Cost Side Solution): 

िव�ापीठ व रा��ीय �यव�थावंरील वाढ�या उ�रदािय�वाची मागणी आिण आिथ�क दडपण 
यासाठी उपाय �हणून िश�णाचे मू�य आिण महसलु या दो�ही बाजुनंा �ाधा�य देत आहेत. 
मू�याबाबत उपाय �हणून वगा�चा आकार वाढिवणे आिण अ�यापन अिधभार, अनरु�णाकडे 
दलु��, पूण� वेळ �ा�यापकापें�ा अध�वेळ �ा�यापक नेमणे आिण कमी मह�वाचे अ�यास�म 
वगळून टाकणे याचा समावेश होतो. हे उपाय खरतर कठीण आिण शै�िणक��्या सम�या 
िनमा�ण करणार े आहेत. िवशेषत: �ा�यापक आिण �या�ंया राजक�य सघंटना �या नेहमी 
नाग�रकाकंडून कमी �माणात महसूल िमळतो अशा गो�ी�या िवरोधात असतात िकंवा मा�य 
करायला तयार नसतात. जरी �यानंी मूलभूत अथ��यव�थे�या तटुवड्या�या त�वाचा 
ि�वकार केलेला असला तरी �याचंी शै�िणक जबाबदारी व शासन अथवा कुलग�ु याबाबत 
खूप वेगवेगळी िनद�शके आहेत. यावर सोपा उपाय �हणजे न�दणी �ि�येवर भर देणे िकंवा 
उ�च िश�णा�या स�ंथा �याम�ये सशंोधन महािव�ालये आिण तािं�क स�ंथा या दो�ह�चा 
समावेश होतो. अशा स�ंथामं�ये कमी मू�य घेणा�या स�ंथाचंी �वेश मया�दा कमी असणे या 
उपायाने उ�च सहभाग आिण उपयोग या �येयावर प�रणाम केलेला आह.े 

उ�च िश�णाम�ये मू�य-सदंभा�त उपाय करताना शै�िणक गणुव�ा, �मता, सामािजक 
समानता आिण िव�ाथ� गरजाचंी जबाबदारी, कम�चारी आिण समाज या सवा�चा एकि�त 
िवचार होणे आव�यक आहे. िव�ापीठ व िव�ापीठाशी सलं�न महािव�ालयाम�ये कम�चारी 
िनय�ु� करताना शाना�या �यव�थापनामाफ� त िकंवा नागरी सेवा योजना�ंया िनयमानसुार 
न करता �याम�ये अपूण�ता िदसून येते. ही अपूण�ता ब�याचदा िश�णावर होणारा खच� 
वाचिव�यासाठी केली जाते. कारण उ�वणार े आिथ�क सकंट व �यापासून सटुका क�न 
घे�यासाठी शासन स�ंथेमाफ� त िनग�िमत केलेले िनयम, कं�ाटीकरण आिण राजक�य 
िववेचन �याम�ये �ाम�ुयाने कम�चारी वगा�ची सेवा खडंीत करणे, अध�वेळ िकंवा ता�परु�या 
कालावधीसाठी कम�चा�याचंी िनय�ु�, सेवेतील कं�ाटीकरण, एका वषा�चा िनधी दसु�या 
वषा�साठी वापरणे, अथ�सक�पात बदल करणे अशा सम�या िनमा�ण क�न माग� काढ�याचा 
�य�न केला जातो. 

याव�न अशी गरज वाटते क�, �यव�थापक�य �वाय��ा आिण लविचकता याबाबत 
खाजगी स�ंथाशी सबंंध ��थािपत क�न, उ�च �यव�थापक�य �वायत�ा आिण 
काया|नतीम�ये लविचकता याला �ाधा�य िदले पािहजे, असा िवचार केला असता हा नवीन 
एकि�त ना साव�जिनक �यव�थापनाचा ��ीकोन िनमा�ण होईल आिण िव�ापीठातील 
िन�प�ी �याम�ये सशंोधन, िश�ण याचंा समावेश असेल आिण तो लोकानंा िकंवा 
करदा�यानंा घेवून तयार करता येईल. 

महसूल पुरवठा आिण मू�य-भागीदारी (Revenue Supplementation and Cost 
Sharping): 

महसूल परुवठा मू�य कपातीसाठी पया�य आहे आिण आिथ�कतेबाबत कोण�या गो��ना 
�ाधा�य देणे आव�यक आहे यािवषयी मािहती सादर करते. 
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हा पढुील �व�पात घेता येवू शकतो. 

अ) कम�चारी आिण स�ंथातंग�त उ�ोगशीलता 

ब) िव�ापीठ सेवा �यावसाियकासंाठी भाडेत�वावर उपल�ध क�न देणे. 

क) सशंोधन शोधाचंी �यावसाियक ��ीने माक� िटंग 

ड) िनधी उभा करणे, माजी िव�ाथ� सघं िकंवा इतर दानशूर �यि�ंकडून 

तथािप, सवा�त शा�त आिण स�म अशी गो� जाणून घेणे �हणजे मू�य-भागीदारी होय. 
‘मू�य-भागीदारी’ या श�दाचा अथ� असा क�, शासनाचा िकंवा करदा�याचंा उ�च िश�णा�या 
आिथ�क दडपणाचा िकमान/ कमीत कमी भार हा पालकावंर िकंवा िव�ा�या�वर सोपवणे. 
‘मू�य-भागीदारी’ �हणजे उ�च िश�णाचे मू�य हे शासन/ करदाते, पालक / िव�ाथ� आिण 
िफलॅन �ॅिप�ट या�ंयाम�ये िवभागणे. �याचबरोबर धोरणाम�ये देखील याबाबत असे नमदु 
केलेले िदसून येते क� उ�च िश�णाचा भार हा इतराकंडून िमळवावा व शासन इतर भार 
घेते. ‘मू�य-भागीदारी’ ही जा�तीत जा�त ‘ट्यशुन फ�’ / ‘िश�ण श�ुक’ आिण ‘उपभो�ा 
कर’ या�ंयाशी सबंंिधत असते. िवशेषत: शासन िकंवा शै�िणक स�ंथा यानंा वग� आिण बोड�  
याचंा परुवठा केला जातो. 

तथािप, आता धोरण बदलतेय क� �याम�ये उ�च मू�य-भागीदारी अनेक मागा��ार ेकरता 
येऊ शकते. 

राजक�य आिण आदश�वादी संदभ� (Political and idelogical Content): 

उ�च िश�णा�या मू�यांचे �वाह यावंर सयं�ु घटकाचंा �भाव आहे. 

अ) रा��-िविश� सदंभ� 

ब) जागितक राजकारण 

क) जगातील िवचारधारा/आदश�वाद आिण 

ड) वाढती उदासीनता, जगातील सव� देशामं�ये िदसून येते. 

वरील सव� घटक िनयोिजत धोरणा�मक उपायावंर �भाव पाडतात. राजक�य ��्या 
शासनाने शै�िणक स�ंथेतील बा�िन�प�ी, (�याम�ये िव�ापीठे आिण महािव�ालये), 
ससंाधनाचंी िवभागणी, श�ुक िनि�ती आिण कम�चारी वेतन हे देणे अपेि�त असते. परतं ु
दसु�या बाजूने िवचार केला असता साव�जिनक �े�ातील रोजगार आिण साव�जिनक �े� 
याम�ये कमी जाणवते. राजक�य ��ीकोनानसुार शासन �याम�ये राजकारणी आिण नागरी 
सेवक हे �वक� �ी होताना िदसतात व �याचा प�रणाम �या�या काय�मानावर होताना िदसतो. 
�हणून खाजगी त�वावर स�ंथा उ�या करणे व लोकानंा �याचंा वापर करावयास देणे. �यातून 
िमळणारा कर व वाढते आिथ�क 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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 मोठ्या स�ंथेने िव�ा�या�ची न�दणी करणे. �यावेळी महािव�ालय स�ु होते, �यावेळी 
�मतेनसुार पूव� िव�ाथ� स�ंया भरणे िकंवा �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 स�ंथामंधील िव�ाथ� न�दणी, �याचें आिथ�क 
�यवहार व इतर �यव�थापिकय बाबी, समाजाचे परी�ण करणे आव�यक आह.े 

�याचबरोबर िव�ाथ� व पालकाचंी अिभ�ची जाणून घे�यासाठी �या�ंयासोबत सभेचे 
आयोजन करावे. स�ंथासंाठी कमी िव�ाथ� स�ंयेमळेु िनमा�ण होणा�या अडचणी 
सोडिव�यापे�ा जा�तीत जा�त नाही परतं ुअपेि�त िव�ाथ� न�दणी करणे ह े सेपे व 
सोयी�कर ठ� शकते. �थम वष� होणारी न�दणी करणे अवघड असले तरी पढुील 
दो�ही वष� न�दणीचा �ास कमी होतो. �हणून स�ंथेने �थम वष� िव�ाथ� न�दणीला 
�ाधा�य देणे आव�यक आह.े 

 वगा�नसुार आिण इतर अनदुेशन काय��मानसुार िव�ाथ�-िश�क गणुो�र िन�ीती व 
अदलाबदली 

 अनदुेशन काय��म आिण इतर उप�मासंाठी �थंालय आिण �योगशाळा सिुवधाआिण 
��डा आिण आरो�य साधने, सा�ंकृतीक काय��माचंी गरज, उपहारगहृ, दळणवळण, 
सगंणक आिण मदृ�ुणाली, समपुदेशक इ�यादी उपल�ध क�न देणे. 

 अिधक �हणनु �या �ोताकंडून महसूल �ा� होऊ शकतो अशा �ोताचंा िवचार क�न 
ठेवणे. 

तमुची �गती तपासा 

१) सू�म �तरावर मू�य िनि�ती कशी केली जाते? 

२) िश�णा�या मू�याबाबत �ा�यि�क िकंवा �ायोिगक उपाय कोणते?           

४.३ �ित िव�ाथ� शु�का�या सम�या (Ptroblem of Capitation 
Fees) 

भारताम�ये मागील काही वषा�म�ये िश�ण�े�ात खाजगी िश�णस�ंथाचा उदय मोठ्या 
�माणात होत आहे. �यामागे अनेक कारणे आहेत. �यापैक� िश�णाचे �यवसाियकरण करणे 
हे िदसून येते. दहा वषा�म�ये भारतात उ�च िश�णाम�ये खाजगीकरण अनेक कारणासंाठी 
िविवध �कारात होताना िदसून येत आह.े म�ुय �हणजे शासक�य उ�च िश�णा�या 
स�ंथाम�ये देखील नवीन �व-िव�ीय अ�यास�मा�या �व�पात खाजगीकरण िदसनु येते. 
दसुर े �हणजे शासक�य अनदुािनत स�ंथाचें �पातंर खाजगी-िवना अनदुािनत िकंवा �व-
िव�ीय महािव�ालयानंा िव�तरासाठी मभुा देणे तसचे िवना-मा�यतेिशवाय स�ुा 
महािव�ालये स�ु कर�याची परवानगी दे�यात येऊ लागली व �यानंा �यवसाियक खाजगी 
उ�च िश�ण स�ंथा असे सबंोध�यात येऊ लागले आहे. 
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खाजगीकरणा�या वाढ�या �भावामळेु काही वषा�पासून खाजगी �यवसाियक 
महािव�ालयांची स�ंया मोठ्या �माणात वाढलेली िदसून येते. ही जलद वाढ उ�च िश�ण 
देणा�या स�ंथाचंी स�ंया�मक वाढ करते यािवषयी शंका नाही परतं ु गणुव�े�या 
��ीकोनातून शासनाचाही िवनाअनदुािनत महािव�ालयावर अपेि�त एवढे िनय�ंण नाही. 

अनेक खाजगी महािव�ालये जरी िव�ा�या��या �वेशा वेळी पा�ता परी�ा, मलुाखती इ. 
यासार�या दजा��मक गो��चे आयोजन करत असली तरी िव�ा�या�ना �वेश देताना मा� 
अित�र� ‘फ�’ आका�न �वेश िदला जातो. िश�ण श�ुक सिमतीने मंजरु केले�या �ित 
िव�ाथ� श�ुकापे�ा अित�र� फ� घेवून �वेश देताना आढUतात. गणुव�ा यादीत असूनही 
काही िव�ाथ� �वेशापासून विंचत राहतात तर �याचंी अित�र� फ� भर�याची कुवत आहे 
आिण जरी ते िव�ाथ� �वेशाचे िनकष पूण� क� शकत नाही �यानंा स�ुा �वेश िमU◌ू 
शकतो. 

खाजगीकरणामळेु िश�णाचे �यावसाियक�करण हो�याचा धोका सभंवतो. जरी �पध�चे 
वातावरण िनमा�ण झालेले असले तरी काही महािव�ालयांनी िश�णा�या गणुव�ेत वाढ 
कर�यापे�ा अिधक आिथ�क नफा कसा होईल याकडे ल� क� ि�त केलेले ि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� श�ुक आकार�याची प�ती ही िविवध 
�तरावर चच�ली जाते. ‘गणुव�ेचा वध िकंवा नाश’ अशा श�दात �याचा उ�चार केला जातो. 
मोिहनी जैन िव�� कना�टक रा�य सरकार यां�या केसबाबत सव��च �यायालयाने िदलेला 
िनकाल �हणजे �ित िव�ाथ� अित�र� श�ुक आकारणी �हणजे �वतं�, जलुमी अ�मािणक 
आिण तसेच भारतीय रा�यघटनेतील १४ �या कलमातील मलुभूत अिधकारा�या 
समानते�या ह�काची पायम�ली आह.े �हणून २०१०�या ता�ंीक शै�िणक स�ंथा, 
वै�क�य स�ंथा आिण िव�ापीठामंधील अयो�य प�त�ना �ितबंध िव�ाथ� श�ुक घेणे हा 
चौकशी यो�य ग�ुहा ठरतो. परतं ु दसु�या बाजलुा खाजगी स�ंथानंी यावर आ�ेप घेवून 
घेतलेली अित�र� फ� हा िवकास िनधी �हणून घेतला जातो आिण प�ुहा तो स�ंथेवरच 
गुतंवनु स�ंथे�या गणुव�ा िवकासासाठी �याच वापर केला जातो असे सागूंन �वत:चे र�ण 
केले, तसेच �या �य�� �ित िव�ाथ� श�ुकाबाबत सहमत आहेत �याचंी अशी त�ार आहे 
क� अनेक रा�यातील खाजगी िवना अनदुानीत अिभयािं�क� महािव�ालयानंा �ित वष� 
एका िव�ा�या�ला �पये ३०,०००/- एवढे श�ुक मंजरु केलेले आहे. परतं ु क� मोठ्या 
शहरातंील पूव� �ाथिमक शाळास�ुा यापे�ा अिधक श�ुक आकारतात. �हणून आ�हाला 
असे वाटते क�, अशी प�रि�थती असताना आ�य�कारक मागणी होते क�, खाजगी 
स�ंथानंीस�ुा उ�च �तीचे तािं�क िश�ण िव�ा�या�ना वरील श�ुकाम�ये परुिवणे. 

�हणून मं�ालयाने काही अिभयािं�क� आिण वै�क�य स�ंथा आिण िव�ापीठाशंी सबंंिधत 
महािव�ालयातील अयो�य प�त�ना शोधून काढ�या �याम�ये �ाम�ुयाने �ित िव�ाथ� 
अित�र� श�ुक आकारणे आिण डोनेशनची मागणी, भरले�या र�कमेची पावती न देणे, 
�यावसाियक अ�यास�मांना �वेश देतानाची काय�प�ती अपारदश�क व शकंा िनमा�ण 
करणारी असणे, कबलु केले�या सेवा सिुवधा पूण� न करणे, िन�न-�ती�या िश�ण सेवा 
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परुिवणे, �सारमा�यमातील चकु��या जािहराती, खोट्या जािहराती दाखवून िव�ा�या�ना 
आकिष�त करणे, अपा� िकंवा अ�िशि�त िश�क, गणुप�के व इतर कागदप�े राखून ठेवणे 
यासव� अयो�य प�तीचा समावेश होतो. 

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 सरं�ण कर�यासाठी तािं�क, वै�िकय शै�िणक स�ंथा आिण 
िव�ापीठातंील अयो�य प�त�ना �ितबंध करणे. 

 अयो�य प�ती िकंवा चूक��या �थामं�ये अित�र� �ित िव�ाथ� श�ुक भरणे िकंवा 
मागणी करणे. िविश� गणुव�ा यादीिशवाय िव�ा�या�ना �वेश देणे.स�ंथेकडून 
आकार�या जाणा�या श�ुकाची पावती न देणे, िव�ा�या�ना चकु��या प�तीने माग�दश�न 
करणा�या जािहराती �कािशत करणे आिण श�ुक भरपेय�त िव�ा�या�ची गणुप�के 
राखून ठेवणे. 

 या �ितबंध काय�ा�या मस�ुाम�ये ��येक स�ंथेने िकमान ६० िदवसापूंव� आप�या 
महािव�ालयाची मािहती पिु�तका �कािशत करणे, आिण �वेश�ि�येचा अहवाल 
�यवि�थत रि�त क�न ठेवणे अिनवाय� केले आहे. मािहती प�ुतीकेम�ये �वेश 
श�ुकािवषयी मािहती, पा�तेचे िनकष, �वेश�ि�या आिण कम�चाया�िवषयी मािहती 
उदा. िश�क व इतर. 

 �ितबंध काय�ा�ार े अित�र� �ित िव�ाथ� श�ुक आकारणे, मािहतीप�ुतीकेत 
िदले�या िनकषानसुार �वेश�ि�या न करणे, चकु��या जािहराती �कािशत करणे 
इ�यादी सार�या कृत�ना ग�ुहा समजून �यावर यो�य तो दडं आकारला जाईल. 

म�ुय मु�े आिण िव�षेण 

 �ित िव�ाथ� श�ुक आकारणी�या म�ुाबंाबत त��ामं�ये मतिभ�नता िदसून येते. 
काह��या मते अित�र� �ित िव�ाथ� श�ुकाबाबत समानता ��थािपत कर�यासाठी 
�ितबंध आव�यक आहे. तर इतरा�ंया मते शै�िणक स�ंथाचंी वाढ के�याने �याचा 
प�रणाम �ित िव�ाथ� श�ुक आपोआप कमी होईल. तसचे मलुभूत िवषय �हणजे 
िव�ाथ� �मतेचा तटुवडा आिण िश�णाची गणुव�ा कमी याचा िवचार करणे आव�यक. 

 सद�य िनयमानसुार �ित िव�ाथ� अित�र� श�ुकाची मागणी ही बेकायदेशीर बाब 
आह.े तरीस�ुा श�ुक घेणे थाबंलेले नाही. जर �ितबंध काय�ाम�ये �ित िव�ाथ� 
श�ुक आकरणीबाबत िनयमात असलेली िशिथलता दूर करत नाहीत तोपय�त ही प�ती 
कशी थाबंवावी हे �प� होत नाही. 
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 सदर �ितबंध काय�ाचा मस�ुाम�ये असे �प� करतो क�, यातील तरतदु�चा शै�िणक 
स�ंथा �थापन क�न �याचें �शासन पाह�याचा अ�पस�ंयांका�ंया अिधकाराला बाधा 
आणणारा नाही. तथािप, अ�पस�ंयाकं स�ंथानंा कोण�या तरतदुी लाग ु होत नाही 
िकंवा �यांना कोण�या तरतदु�पासून सवलत दे�यात आली आहे हे �प� होत नाही. 

 �ितबंध काय�ा�या मस�ुाम�ये अशी िशफारस कर�यात आली आह ेक�, जर एखा�ा 
स�ंथेने अित�र� �ित िव�ाथ� श�ुक आकारले िकंवा गैरसमज पसरवणा�या चकु��या 
जािहराती �कािशत करणे अशा �व�पाचा ग�ुहा केला तर कमीत कमी ३ वषा�ची बंदी 
आिण ५० लाख �पयापंय�त दडं आकारला जावा. परतं ु ही र�कम इतर ग�ु�ा�ंया 
�हणजे अ�नसरु�ा आिण दजा� कायदा-२००६, अनसूुिचत जमाती आिण इतर 
पारपंा�रक ड�गरी व�ती कायदा २००६, या काय�ाचंा भगं कर�यापे�ा अिधक आहे. 

तुमची �गती तपासा 

१) अित�र� �ित िव�ाथ� श�ुक �हणजे काय? 

२) शासन कशा�कार ेया सम�येला �ितसाद देते? 
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घटक रचना : 

५.० उि��्ये 

५.१ ��तावना  

५.२ िश�णाचे अथ�शा� 

 ५.२.१ िव�परुवठा – अथ� व �व�प 

५.३ िश�णासाठीचे िविवध िव��ोत  

५.४ िविवध अंदाजप�कातील सम�वय व िनय�ंण 

५.५ साराशं 

५.६ सरावासाठी अिधक �� 

५.७ सदंभ� 

५.० उि��्ये 

या घटकाचा अ�यास के�यानंतर त�ुहाला –  

 िव� परुवठा या सकं�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 अनदुान योजनाचंी 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, साव�जिनक असतील अथवा 
रा��ीय �तरावरील कोण�याही �यवहारात 'िव�' (पैसा) अ�यतं 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 श�ैिणक �े�ातही िव�ाला 
�ाधा�याचे मह�व िदले जाते. िश�णा�या सव� �तरावर िव�ाला मह�व आह.े सव�च �तरावर 
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यो�य िव�परुवठा झाला तर या सव�च �तरावर �गतीची दार ेिनि�तच खलुी होतील. िश�ण 
�यव�थेला जर िव�परुवठा थांबला अथवा कमी झाला तर सपूंण� �यव�थेवर �याचा प�रणाम 
होईल यासाठी िश�ण व िव� या दो�हीही गो�ी िवचारात घेणे अ�यतं आव�यक आह.े  

५.२ िश�णाचे अथ�शा�  

अथ� : 

अथ�शा�ातील त�वे, सकं�पना व िनयमाचें िश�ण�ि�येतील उपयोजन �हणजेच िश�णाचे 
अथ�शा� होय.  

िश�णाचे अथ�शा� या संक�पनेम�ये शालेय �यव�थे�या सदंभा�त मानवी वत�न, (मानवी 
िनण�य), कृती आिण �िति�या इ. चा समावेश होतो.  

माशल� व जॉन �टुअट�  मील यानंी िश�ण व िवकास या सकं�पना िश�णातील साव�जिनक 
गुतंवणकु��या सदंभा�त �प� के�या व सन १९५० दर�यान अथ�शा��ानंी आपले ल� 
िश�ण व आिथ�क वाढ व िश�णाचे िव� �यव�थापन यावर क� �ीत केले.  

�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 काया�चा िव��यवहारात 
समावेश १९५० नतंर झालेला आढळतो. यानतंरच िव��यवहारा�या सै�ािंतक व 
िव�ेषणा�मक अ�यासास स�ुवात झाली. �यवसाय िव� �यवहारात रोख पैशाचा �यवहार, 
अंदाजप�क�य िनय�ंण, साहा�याचे िनयं�ण यासार�या बाब�कडे ल� दे�यास स�ुवात 
झाली.  

पारपं�रक िव� �यवहारा�या काया�त िनधी उभा कर�या�या ��ाला मह�व होते पण �या�या 
पया�� वापराला मह�व न�हते. पारपं�रक �ि�कोनातून िव�ीय काय� फारच मया� िदत व 
सकुंिचत �व�पाचे होते. नेहमी न उ�वणा�या �ासिंगक ��ाचंा िवचार �यात �ाम�ुयाने 
केला जात असे.  

परतं ुआधिुनक �ि�कोनातून िव� �यवहाराचा िवचार स�ु झा�यावर िव� काया�चे �व�प 
�यापक झाले, �यात िव�परुवठा आिण �याचा यो�य उपयोग या दो�ह�ना मह�व दे�यात 
आले. िव� उभारणीऐवजी िव�ा�या काय��म व प�रणामकारक उपयोगाला, �ासिंगक 
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��ाऐवजी दैनंिदन ��ानंा अिधक मह�व िदले जाऊ लागेल; �या�ंयावर अिधक भर िदला 
जाऊ लागला. आधिुनक �ि�कोनानसुार िव� �यव�थापनात एकूण �यव�थापनाचा 
अिवभा�य भाग आहे आिण िव� काया�त दोन �कारची काय� समािव� आहेत. आिथ�क 
योजना करणे, िनधी उभा करणे, �थावर मालम�ेची रचना ठरवणे, उ�प�नाचे �यव�थापन 
करणे व िनय�ंण ठेवणे या सव� िव�ीय काया�ना 'आवत� काय�' (Recurring Funvtions) 
�हणतात. �यवसायाची स�ुवात (�थापना), पनुरच�ना, एकि�करण, वगैर े �सगंी उ�वणार े
िव�ीय काय� हे नेहमी न येणार ेअस ेकाय� असते. अशा काया�ला 'अनाव�ती काय� ' (Non-
Recurring Function) असे �हणतात. 

वरील िववेचनाव�न असे �हणता येईल क�, स�ंथेशी सबंंिधत 'िव�' ही सकं�पना �यापक 
आहे. िव�ाची �या�ी पढुील�माणे सागंता येईल. 

 स�ंथा उभी कर�यासाठी लागणारी जमीन, इमारत वगैर ेभौितक बाबी व कम�चारी वग� हे 
मूलभूत घटक िव�ािशवाय उपल�ध होऊ शकणार नाहीत.  

 स�ंथेचे �यवहार सात�याने चालू राहावेत यासाठी दैनिंदन देखभाल, पय�वे�ण, 
िनय�ंण, कम�चाया�चे वेतन अशा अनेक बाब�साठी खच� करावा लागतो. ह े खच� 
भाग�यासाठी आव�यक व परुसेा िव�परुवठा करावा लागतो. 

 स�ंथेला �थैय� व दजा� �ा� हो�यासाठी �या योजना आख�या जातात �याचंी आिण 
िव�तार योजनांची पूत�ता हो�यासाठी िव�ाची गरज असते.  

 खच� मया�िदत ठेवून पैशाची बचत कशी करता येईल हे ठरवावे लागते.  

िव� हे सव� �कार�या प�रि�थतीत व सव� �कार�या स�ंथामं�ये मह�वाचे असते. 
स�ंथेतील ��येक काया�ची एक िव�ीय बाजू असते व ित�याकडे यो�य �कार े ल� देणे 
आव�यक असते.  

िव� �यव�थापन (Finanace Management) : 

जोसेफ �ॅडले या�ंया मते िव�ीय / िव��यव�थापन हे �यवसाय �यव�थापनाचे एक �े� 
आहे. �याचा सबंंध भाडंवलाचा यो�य वापर व भाडंवला�या �ोताचंी काळजीपूव�क िनवड 
या�ंयाशी आहे. उि��े सा�य कर�या�या ��ीने ही काय� करणे आव�यक असते. िव� 
�यव�थापन काया�चे �यव�थापक�य काय� करणे आव�यक असते. िव� �यव�थापन काया�चे 
�यव�थापक�य काय� व दैनिंदन काय� असे दोन �मखु भाग पडतात.  

१) �यव�थापक�य काय� : 

अ) िव�िवषयक अंदाज : िव�ीय गरजा िनि�त करणे, िव�परुवठ्या�या मागा�ची मािहती 
िमळिवणे व िव� उभारणीसबंंधी अंदाज करणे – अंदाज िजतके अचूक व नेमके तेवढेच 
िनण�यही अचूक ठरतात.  
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ब)  िव�उभारणी व गुतंवणूक�चे िनण�य : स�ंथेसाठी लागणार े िव� कोण�या मागा� ने 
उभे करायचे, �यासाठी कोण�या साधनांचा उपयोग करायचा, �याची गुतंवणूक कशी 
करायची या िवषयीचे िनण�य घेणे हा िव� �यव�थापनाचा मह�वाचा भाग आह.े  

क) मालम�ेचे संघटन : स�ंथेची काय� चालू कर�यासाठी काही मूलभूत साधनसाम�ी 
लागते. इमारत, फिन�चर, शै�िणक साधने, �योगशाळामंधील उपकरणे व य�ें, 
�थंालयातील प�ुतके तसेच स�ंथेतील य�ें (टाइपरायटर, साय�लो�टाइिलंग मशील, 
झेरॉ�स मशीन वगैर)े या सवा�चे सघंटन िव� �यव�थापन करते.  

ड) रोकड �यव�थापन : दैनिंदन काय� �यवि�थत व वेळेवर पार पाड�यासाठी रोकड 
र�कम परुशेा �माणात वेळेवर उपल�ध क�न दे�याची जबाबदारी िव� �यव�थापनावर 
असते. प�ुतके, �टेशनरी, �योगशाळेतील उपकरणे वगैर ेमाल �या�ंयाकडून घेतला जातो 
�यानंा िबलाची र�कम वेळेवर अदा केली जाते िकंवा नाही यावर स�ंथेची पत अवलंबून 
असते.  

ई)  उ�प�नाचे �यव�थापन : स�ंथे�या िव�िवषयक गरजा वेळेवर भागवता या�यात या 
��ीने जमा खच� याचंा यो�य मेळ तर घालावा लागतोच पण िशलÁक र�कम (उ�प�न) कोठे 
गुतंवावी �हणजे अिधक लाभंाश �ा� होईल. �या रकमेतून िव�तार योजनेसाठी िकती 
र�कम वापरायची, भिव�यातील योजनासंाठी िकती व कशी तरतूद करायची यािवषयीचे 
मह�वाचे िनण�य िव� �यव�थापनाला �यावे लागतात.  

फ)  िव�पुरवठ्या�या नवीन मागा�िवषयी िनण�य : स�ंथे�या िव�तारासाठी न�याने 
िव�उभारणी आव�यक ठरते. �या वेळेस िव�परुठ्या�या �ढ मागा�म�ये काही बदल करावे 
लागतात; अशा प�रि�थतीत मदुतबंद ठेवीवर कज� काढणे, िव�ा�या�कडून िवकास िनधी 
जमवणे, दानशूर �य��कडून देण�या िमळवणे आिण िविश� योजनासंाठी िव�परुवठा क� 
शकणा�या स�ंथाशंी / मंडळाशी (िव�ापीठ अनदुान मंडळ, महानगरपािलका वगैर)े 
वाटाघाटी करणे अशा काही नेहमी�या मागा�पे�ा वेग�या मागा�चा अवलंब करावा लागतो.  

ग)  िव�ीय काया�चे मू�यमापन : स�ंथेतील िव� परुवठा, िव� उभारणी व िव� 
िविनयोग यासबंंधी�या कामिगरीचा वेळोवेळी आढावा घेणे, परी�ण करणे व �टुी 
आढळ�यास �या सधुारणासाठी माग�दशक�  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 : स�ंथेिवषयी धोरणे ठरवताना तसेच िव�तार 
योजनांसारखे मह�वाचे दीघ�कालीन िनण�य घेताना िव� �यव�थापनाचा सलं�न अ�यंत 
मोलाचा ठरतो.  

२) दैनंिदन काय� : �ासिंगक िकंवा नैिमि�क �व�पा�या कामाबंरोबरच िव� 
�यव�थापनाला दैनिंदन �व�पाची कामेही करावी लागतात. स�ंथे�या कामातील सात�य व 
काय��मता �याच काया�वर अवलंबून असते.  
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अ) न�दी ठेवण े: आिथ�क िश�त बाळग�यासाठी िव�ीय �यवहारा�या िनयिमत न�दी ठेवणे 
अ�याव�यक असते, �यामळेु उ�प�न व खच� (आवक-जावक) याचंी मािहती आव�यक ते�हा 
सहजी उपल�ध होते.  

ब) िव�ीय मसुदे : उ�प�न व खच� याबाबतचे तपशील पूव�िनि�त मस�ुात िविहत नम�ुयात 
िलिहणे हे काम सबंंिधत िवभागाने करणे मह�वाचे असते.  

क) देखरखे : बकेँतील रकमेची व रोकड रकमेची आवक-जावक यावंर देखरखे व िनय�ंण 
राख�याची जबाबदारी िव� �यव�थापनाची असते.  

ड) िव� गुंतवणकु�बाबत : स�ंथेने केले�या िविवध �कार�या िव� गुतंवणूक�बाबत यो�य 
�कार ेन�दी ठेव�याची व �यांचे जतन कर�याची जबाबदारी िव� �यव�थापनाची असते.  

ई) व�र� �यव�थापनास मािहती पुरिवण े: िव�िवषयक स�:ि�थती व दैनिंदन घडामोडी, 
अडचणी यािवषयीची मािहती अहवाल�पाने व�र� �यव�थापनास वारवंार परुव�याचे 
काय�ही िव� �यव�थापनास करावे लागते.  

िव�ीय िनयोजन : 

आधिुनक िव�ीय काया�त िव�ीय िनयोजनाला मह�वाचे �थान आह.े िव�ीय िनयोजन 
अ�प मदुतीचे, म�यम मदुतीचे व दीघ� मदुतीचे असू शकते. वॉकर व बॉन या�ंया मते, 
िव�ीय िनयोजन हे �ाम�ुयाने िव�काया�शी िनगिडत असते. यात स�ंथेची िव�ीय उि��े 
ठरिवणे, िव�ीय धोरणे व काय�प�ती ठरिवणे या काया�चा अंतभा�व होतो.  

इतर कोण�याही �कार�या िनयोजना�माणे िव�ीय िनयोजनात देखील पढुील पायया�चा 
समावेश होतो.  

उि�� ठरिवणे, आिथ�क धोरणे ठरिवणे, आिथ�क काय�प�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 आह.े साव�जिनक पैशाचे 
�शासन िकंवा �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. या�ं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� �ोत (Resources of Finance for 
education) 

िश�णा�या िविवध िव� �ोताम�ये पढुील बाब�चा समावेश होतो.  

१) खाजगी �ोत 

२) साव�जिनक �ोत 

३) िव�ा�या�कडून िमळणार ेश�ुक 

४) देणगी  

िश�णासाठीचा िविवध िव� �ोताम�ये काही खाजगी, साव�जिनक �ोताचंा समावेश होतो. 
याम�ये िव�ा�या�कडून आकारली जाणारी फ� व देणगी इ. चा ही समावेश होतो.  

१) खाजगी �ोत  

२) साव�जिनक �ोत 

उ�च िश�णाला साव�जिनक �े�ातून उ�ेजन िमळणे अ�यतं आव�यक असते. कारण 
यातूनच शै�िणक व सामािजक �येयामं�ये समतोल साधला जावू शकतो. िकंबह�ना 
स�ा�या �ानािधि�त समाजात तग ध�न राह�यासाठी समाजातील खाजगी �ोताचंी 
मदत होणे अ�यतं गरजेचे आह.े यासाठी िव� �ोत हे सतत बदलणार ेअसले पािहजेत.  

उ�च िश�णासाठी म�ुयता शासनाकडून मोठ्या �माणात िव� परुवठा होतो.  

३) फ� : 

फ� ही िव�ा�या�कडून आकारली जाते. उ�च िश�णासाठी िमळणा�या िव� �ोतामं�ये 
िव�ा�या�कडून िविवध अ�यास�मासाठी आकारले जाणारे श�ुक याचा समावेश होतो. 
िदवस�िदवस उ�च िश�ण घेणा�या िव�ा�या��या स�ंयेत ही भर पडत आहे. �यामळेु उ�च 
िश�णा�या गरजाही वाढ�या आहेत. याम�ये असे �कषा�ने जाणवते क� उ�च िश�णासाठी 
साव�जिनक बजेट मधूनही परुसेे िव� सहा�य िमळत नाही.  

II) Endowments and grants : 

िश�णिवषयक आिथ�क जबाबदारीतील सहभाग व िवतरण (Sharing and 
Distrbution of Financial Responsibility) : 

�ा�तािवक :  

िश�णावरील िव� �यवहाराबाबतची जबाबदारी सव�च सबंंिधतावर असते. कारण िश�णाचा 
सबंंध ��येक �य�� व ��येक सामािजक स�ंथाशंी असतो, ते�हा सवा�गीण िश�णावर 
होणा�या खचा�चा भार उचलणे आव�यक आहे. या बाबतीत खालील काय�वािह�यावंर िवशेष 
जबाबदारी असते.  
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काय�वािह�या : 

१) क� �ीय सरकार 

२) रा�य सरकार े

३) सहकारी स�ंथा 

४) िविवध समाजगट 

५) पालक वग� 

िव� पुरवठ्याचे �यव�थापन, अंदाजप�क व िनधीची िवभागणी (Budgeting and 
Allocation of Funds) : 

��येक खचा��या बाबीला सरकारकडून एक कोड नबंर िदला जातो. िश�णावरील खचा�चा 
कोड नबंर आह े ०७७. �मखु खचा��या बाब�ची पढेु उपघटकातं िवभागणी केली जाते. 
िश�णाबाबत पढुील 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) तािं�क िश�ण 

७) सव�सामा�य िश�ण 

��येक �मखु उपघटका�या बाब�ची आणखी िवभागणी केली जाते. उदाहरणाथ�, मा�यिमक 
िश�णा�या िवभागणीत पढुील बाबी येतात.  

१) िशकिव�याचे श�ुक व इतर श�ुक 

२) पाठ्य प�ुतका�या िव��पासूनचे उ�प�न 

३) इतर �ा�ी 

िश�ण�े�ातील िहशेब तपासणी Auditing in Education) : 

१) िहशेब तपासणीचे दोन �कार असतात.  

 १) अंतग�त िहशेब तपासणी 

 २) काय�ाने बंधनकारक तपासणी (Statutory Audit) 
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२) ��येक स�ंथेत रोकड प�ुतक ठेवणे बंधनकारक असते.  

३) कॅश बकुात पगारप�के, पगारा�यित�र� अ�य िव��यवहार व िजमखाना असे तीन 
िवभाग असतात.  

४) ��येक आिथ�क �यवहार लेखी �व�पात कर�याचे बंधन असते व �यास पावती �ावी 
लागते. ��येक पावतीत पढुील रकाने असतात.  

१) तारीख 

२) �यवहाराचा तपशील 

३) लेजर फोिलओ 

४) रोख र�कम 

५) बकँ व ितची शाखा 

५) िकरकोळ कॅश बकु (Petty Cash Book) : यात पढुील रकाने असतात.  

१) रोख र�कम जमा 

२) पावती �माकं (Voucher No.) 

३) िदलेली एकूण र�कम 

४) शीष�क (Head) 

६) खचा�ची न�द पढुील शीष�काखाली (Head) करावी लागते. 

१) पगार अनदुान 

२) पगार व मानधन 

३) �ा�ी कर 

४) एल. आय. सी 

५) �यवसाय कर 

६) �वशे व महािव�ालय श�ुक 
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५.४ िव�ीय अदंाजप�कातील सम�वय व िनय�ंण (Co-ordinating 
and Controlling - Budgeting)  

�ा�तािवक :  

िश�णातील िव�ीय अंदाज करणे ही बाब कठीण आह.े �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, स�ंथा, �थािनक �वरा�य स�ंथा, 
पालक, िव�ाथ� इ�यादी. या सवा�त सम�वय राखणे आव�यक असते.  

िव� �यव�थापन : 

जोसेफ �ॅडल यां�यामते िव��यव�थापन हे �यवसाय �यव�थापनाचे एक �े� आह.े �याचा 
सबंंध भाडंवलाचा यो�य वापर व भाडंवला�या �ोताचंी काळजीपूव�क िनवड या घटकाशंी 
असतो. शै�िणक उि��्ये सा�य कर�या�या ��ीने ही काय� करणे आव�यक असते. 
िव��यव�थापन काया�चे दोन िवभागात विग�करण केले जाते.  

१) �यव�थापक�य काय� 

२) दैनिंदन काय� 

अ) िव�िवषयक अंदाज : 

याम�ये शै�िणक स�ंये�या िव�ीय गरजा कोण�या हे िनि�त केले जाते. तसेच 
िव�परुवठा�या मागा�ची मािहती िमळवून िव� उभारणी सबंंधी अंदाज केले जातात.  

ब) िव� उभारणी व गुंतवणूक�चे िनण�य : 

स�ंथेसाठी लागणार ेिव� कोण�या मागा�ने उभे करावे. कोण�या साधनांचा उपयोग करावा व 
गुतंवणूक कशी करावी यािवषयीचे िनण�य घेतले जातात.  

िव�पुरवठा : 

�या शै�िणक स�ंथानंा काही �माणात आिथ�क अनदुान िमळते अशा स�ंथा�ंया 
िव�परुवठ्यासबंंधी िवचार करताना िश�णा�या �ाथिमक, मा�यिमक व उ�च मा�यिमक इ. 
�तराचंा िवचार करावा लागेल. उ�च िश�णाचा िवचार करता असे िदसून येते क�, 
महािव�ालयीन कम�चाया�चा एकूण वािष�क वेतनातून �या महािव�ालयातील िव�ा�या�चे 
शै�िणक श�ुक वजा जाता उरलेली र�कम रा�य शासनाकडून महािव�ालयाला िमळते 
�हणजे कम�चारी वेतनाला १००% अनदुान िमळते. कम�चारी वेतना�या काही ट�के 
वेतने�र अनदुान शासनतप�À (अनदुानपा�) 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 अनदुान िमळते.  
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िव�ापीठाचंा िवचार करता िव�ापीठ �तरावर िव�ा�या�चे शै�िणक श�ुक वजा न करता 
रा�य शासनाकडून १००% वेतन अनदुान िमळते. परतं ु येथे िव�ापीठानंा 
महािव�ालयांसारखे वेतने�र अनदुान िमळत नाही.  

उ�प�नाचे इतर �ोत �हणजे : 

िव�ा�या�कडून िमळणार े१) पा�ता श�ुक २) प�र�ा श�ुक इ. तसेच िव�ापीठाशी सलं�न 
असले�या महािव�ालयाकडून स�ुवातीला अिधक व नतंर काही िविश� र�कम वािष�क 
सलं�नता श�ुक �हणून िव�ापीठाना िमळते. यािशवाय काही िवकास योजनासंाठी िव�ापीठ 
अनदुान मंडळाकडून अनदुान िमळते.  

सन १९९१ �या स�ुवातीला जागितक�करणाचा एक भाग �हणून आिथ�क reform 
पॅकेजची घोषणा केली गेली. याम�ये िश�ण �े�ासाठी साव�जिनक बजेटमधून याम�ये खास 
क�न भरीव आिथ�क 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�यतं कमी �माणात (जवळपास ५%) खचा�चा वाटा क� �ाकडून िमळतो.  

�ाथिमक िश�ण हा सव� देशाचा मूलभूत अिधकार आह.े तर उ�च िश�णातून दशेा�या 
आिथ�क व तं��ानािवषयक �गती समजते. वाढ�या लोकस�ंयेमळेु उ�च िश�णासाठी 
िमळणा�या खचा��या तरतदुीतून 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�ापीठाचंी �थापना, �शासन आिण 
िव��यव�था यावर अंकुश ठेव�यासाठी, �यानंा यो�य ते माग�दशन� परुिव�यासाठी िव�ापीठ 
अनदुान आयोगाची �थापना करावी, अशी िशफारस उ�च िश�णासाठी नेमले�या 
राधाकृ�णन आयोगाने केली होती. �यानसुार १९५३ म�ये क� � सरकारने या िशफारशीची 
��य� अंमलबजावणी �हणून UGC ची �थापना केली आिण १९५६ म�ये ितला 
�वाय�तेचा (Autonomous) दजा� �दान कर�यात आला. UGC ही रा��ीय �तरावरील 
�वाय� स�ंथा आिण आयोग असून उ�च िश�णा�या सदंभा�त (िश�क िश�णासह) िविवध 
काय� करते.  

UGC ची भूिमका व �मखु काय� (Role of UGC and its Main Functions) : 

i) िव�ापीठा�ंया आिथ�क गरजाचंी पूत� करणे. 

ii) िव�ापीठाने हाती घेतलेली िविवध काय�, �याचंी देखरेख आिण िवकास यासाठी 
अनदुान मंजूर क�न वाटप करणे. 

iii) िविवध योजना तयार क�न �याची अंमलबजावणी, नवीन िव�ापीठाचंी िनिम�ती आिण 
िव�ापीठाचे काय� यासंदभा�त माग�दशन� सेवा परुिवणे. 
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iv) िव�ापीठा�या अनदुाना�यित�र� काही िवशेष काया�साठी �यानंा अनदुान मंजरुीसाठी 
रा�य व क� � सरकारला सलं�न देणे. 

v) नवीन िव�ापीठां�या िव�तार कर�यासदंभा�त माग�दशन� परुिवणे. 

vi) िव�ापीठीय िश�णासदंभा�त भारत दशेाबरोबरच इतर देशामं�ये चालणा�या उ�च 
िश�णाची मािहती िमळिवणे आिण नवोप�म/ नावी�यपूण� मािहती िव�ापीठानंा क�न 
देणे, जेणेक�न भारताला िवकिसत रा��ा�ंया रागंेत नेऊन बसिव�यास मदत होऊ 
शकेल.  

vii) अ�यापनाचा दजा� , मू�यमापन प�ती यासदंभा�त िनयम व अट�ची मािहती आिण 
आिथ�क मदत िव�ापीठानंा करणे.  

viii) वरील काया��यित�र� उ�च िश�णाचा िवकास क�न दजा��मक िश�ण दे�यासंदभा�त 
वेळोवेळी आव�यक �या उपाययोजना करणे आिण �यां�या अंमलबजावणी सदंभा�त 
िव�ापीठानंा िनद�श देणे. 

अशी �मखु काय� कर�याबरोबरच िश�क िश�णाचा िवकास क�न दजा��मक िश�क िनमा�ण 
कर�यासाठी UGC ने आप�या अिधप�याखाली एका पॅनलची �थापना केलेली आह.े 
UGC �या माग�दशना�खाली हे पॅनल िश�क िश�णा�या सदंभा�त काय� करीत अस�यामळेु 
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 सशंोधनाचा दजा� उंचाव�यासाठी माग�दशक�  सूचना करणे.  

ii) भारतीय समाज व दशेा�या शै�िणक गरजा ल�ात घेऊन शै�िणक िवकास व 
सशंोधनाला �ो�साहन देणे. 

iii) िव�ापीठातील िश�णशा� िवभागाने �ाथिमक आिण मा�यिमक िश�णासदंभा�त 
िविवध काय��म हाती घेऊन िश�णाचा दजा� सधुार�यास मदत करणे. यासाठी भौितक 
सिुवधा व मानवी बळ परुिवणे. िश�णशा� िवभाग खालील काय��म हाती घेऊ शकेल.  

अ) ��ावान अ�ययना�या�चा शोध व �या�ंया ��ेचा िवकास / संवध�न. 

आ) िश�णा�या नवीन तं�ासदंभा�त िश�काचें उ�ोधन. 

इ) लोकस�ंया आिण पया�वरण िश�ण 

ई) �यव�थापक�य ि�श�ण इ.  

iv) िश�क िश�णाचे अ�यापन आिण सशंोधन हाती घे�यास अ�यापकानंा �ो�साहन देणे. 
यासाठी चचा�स�े, काय�शाळा, उ�हाळी वग� आिण प�रषदाचें आयोजन करणे. 

v) अशा �कारचे चचा�स�े, काय�शाळा, प�रषदा आयोिजत कर�यासाठी िव�ापीठ आिण 
िश�णशा� महािव�ालयांना आिथ�क मदत परुिवणे. 
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vi) यो�य �य��ना रा��ीय फेलोिशप आिण रा��ीय सलं�नता �दान करणे. 

vii) स�म अ�यापकाचें रा��ीय �तरावर �या�यान आयोिजत क�न �यानंा आव�यक ते 
मानधन देणे. 

viii) परदेशाम�ये आंतररा��ीय �तरावरील चचा�स�, प�रषदामं�ये सहभागी हो�यासाठी 
िकंवा �या�यान दे�यासठी जाणा�या िश�ण �े�ातील �य��ना �वासखच� मंजूर करणे. 

ix) शै�िणक नवोप�म, िव�ापीठ�तरीय प�ुतकाचें लेखन आिण इतर अनदुेशन सािह�य 
तयार कर�यासाठी िश�कानंा �ो�साहन व अनदुान देणे. 

x) शै�िणक सशंोधनाला चालना देऊन िश�णा�या �े�ाचा िवकास कर�यासाठी शै�िणक 
सशंोधन हाती घे�यासाठी अ�यापकांना �ो�साहन देणे, �यानंा संशोधनकाया�साठी 
आव�यक असणार ेअनदुान �दान करणे. 

xi) अ�यापकाचें िनवास�थान, अ�यापकासंाठी वसितगहृ, अ�ययना�या�साठी वसितगहृ, 
अ�यापन काया�साठी इमारती आिण सशंोधनासाठी आव�यक ती साधनसाम�ी 
घे�यासाठी िव�ापीठे आिण महािव�ालयांना अनदुान देणे. 

असे िविवध �कारचे काय� क�न UGC िश�ण �े�ात आपले मह�वपूण� योगदान देत आह.े  

िश�णा�या िविवध �तरावर िव� परुवठ्यामधील शासनाची भूिमका : 

भारतात उ�च िश�णासाठी िव�परुवठ्याचे खालील �मखु �ो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 सधुारणा होईल. रा�य शासनाने रा��ीय मानव संसाधन 
व िवकास िनधी िनमा�ण केला तरीही िव� परुवठा होऊ शकतो. रा�य शासनाने िवकिसत 
उ�ोजकामंाफ� त काही ि�श�ण स�ंथा उभार�या तर िनि�तच आव�यक उ�ोगांचे यो�य ते 
�िश�ण सवा�ना उपल�ध होऊ शकेल याम�ये शासनामाफ� त 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 मलु�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�ापीठानंा उपल�ध क�न िदला पािहजे.  

५.५ साराशं 

आधिुनक िव�ीय काया�त िव�ीय िनयोजनाला मह�वाचे �थान आह.े िव�ीय िनयोजन हे 
िश�णा�या सव�च �हणजे �ाथिमक, मा�यिमक व उ�च िश�णा�या सदंभा�त करावे लागते. 
�ाथिमक िश�ण हा सवा�चाच मूलभूत अिधकार आह.े उ�च िश�णा�या सहा�याने या सव�च 
�तरावर सम�वय साधून शै�िणक �गती होणे अिभ�ेत असते. उ�च िश�णासाठी 
िव�परुवठा करणा�या िविवध �ोतामं�ये िव�ापीठ अनदुान आयोगाची, रा��ीय शै�िणक 
िनयोजन आिण �शासन स�ंथा (NIEPA) ची भूिमका अिधक मह�वाची आह.े िदवस�िदवस 
उ�च िश�ण घेणा�या िव�ाथ� स�ंयेत �चडं �माणात वाढ होत असलेली िदसून येते. �या 
�माणात उ�च िश�णासाठी िमळणार ेअथ� सहा�य कमी �माणात उपल�ध होते. जर उ�च 
िश�णाची गणुव�ा व दजा� िटकवून ठेवायचा असेल तर �यासाठी आव�यक तो आिथ�क 
िनधी व िव�परुवठा उपल�ध होणे गरजेचे आह ेयासाठी रा�य व क� � शासनानेही याम�ये 
अथ�सहा�य उपल�ध क�न िदले पािहजे. अनदुानाम�ये िश�णा�या वेगवेग�या अंगासंाठी 
उदा. सशंोधन हा मह�वाचा भाग अस�याने सशंोधनासाठी िश�कानंा, सशंोधकांना आिथ�क 
अनदुान उपल�ध क�न िदले पािहज.े  

५.६ सरावासाठी अिधक ��  

१) िश�णाचे अथ�शा� ही सकं�पना �प� करा.  

२) िव�परुवठा ही सकं�पना �प� करा.  

३) उ�च िश�णासाठी अनदुान देणा�या िविवध स�ंथाचंी काय� �प� करा.  

४) उ�च िश�णा�या गणुव�ा िवकासासाठी शासनाची भूिमका �प� करा.  

५.७ सदंभ�  

१) बी.बी.पंडीत, डॉ.निलनी पाटील, डॉ.लता मोर,े िश�क िश�ण, िपंपळापूर े �काशन, 
२००९ 

२) डॉ. अरिवदं दनुाखे, डॉ. हेमलता पारसनीस, �गत शै�िणक �यव�थापन �काशन व 
िव� �यवहार, िन�यनूतन �काशन, पणेु, 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 
पचंवािष�क योजनेतील िश�णा�या  

िनधीचे वाटप 
घटक रचना : 

६.१ उि�� े

६.२ ��तावना 

६.३ आशय ��ततुीकरण 

 ६.३.१ पंचवािष�क योजनेची सकं�पना 

६.३.२ पंचवािष�क योजनेतील (I-IX) िश�णा�या िविवध �तरावरील िनधीचे 
वा�तिवक व अपेि�त वाटप 

 ६.३.३ िविवध पंचवािष�क योजनेतील िश�णामंधील �ाधा�य 

 ६.३.४ शै�िणक खच� आिण रा��ीय अथ��यव�था 

 ६.३.५ भारतातील रा��ीय व रा�य�तरावरील साव�जिनक िश�णाचा खच� 

 ६.३.६ िनयोजनाचे �कार क� �, रा�य आिण स�ंथा 

६.४ साराशं 

६.५ पा�रभािषक श�द 

६.६ �वा�याय  

६.७ सदंभ� 

६.१ उि�� े 

 त�ुहाला पंचवािष�क योजनेची सकं�पना सागंता येईल. 

 भारतातील पंचवािष�क योजनेतील िश�णावरील �यय व खचा�ची तलुना करता येईल. 

 रा��ीय व रा�य �तरावरील िनधीची तरतदु सागंता येईल. 

 िनयोजनाचे �कार सागंता येतील. 
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६.२ ��तावना  

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

६.३ आशय ��तुतीकरण  

पंचवािष�क योजनेची सकं�पना, िश�णावरील �यय, खच� व िनयोजनाचे �कार यािवषयीचा 
आशय पढुील �माणे दे�यात येत आहे. 

६.३.१ पंचवािष�क योजनेची संक�पना 

भारत सरकर�या अिधिनयमानसुार माच� १९५० म�ये िनयोजन आयोग �थाप�यात आला. 
पंिडत जवाहरलाल नेह� हे पिह�या िनयोजन आयोगाचे पिहले अ�य� होते. देशाचा 
सवा�िगण िवकास करणे हा उ�ेश पढेु ठेऊन िनयोजनब� काय��म आख�याचे ठरिव�यात 
आले. ��येक पंचवािष�क योजनेत देशातील ��येक बाब��या िवकासाचा उ�ेश, िवकासाचा 
ट�पा, पैसा, �शासन व ससंाधने अशा अनेक बाब�चा सिव�तर आराखडा माडं�यात आला 
आहे. समाजा�या सेवासंाठी सवा�ना संधी िनमा�ण करणे, उ�पादन वाढिवणे आिण देशातील 
मन�ुयबळा�या उ�कृ�तेचा िवकासासह �या�ंया राहिणमानाचा दजा� जलद वाढिवणे, 
देशातील सव� मन�ुयबळाचे मू�यमापन करणे हे सरकारचे उि�� आहे. 

िनयोजन आयोग पाच वषा�साठी िनयोजनाचा आराखडा तयार करतो. �यामळेु �यासं 
पंचवािष�क योजना असे सबंोधले जाते. पंचवािष�क योजनाऐवजी काही कारणा�तव वािष�क 
योजना राबिवले�या आहेत. पिहली पंचवािष�क १५५१ ला अि�त�वात आली असून स�या 
अकरावी पंचवािष�क योजना राबिव�यात येत आह.े सन १९६६-६७, सन १९६७-६८, 
सन १९६८-६९, सन १९९०-९१ आिण सन १९९१-९२ या कालावधीत वािष�क योजना 
राबिव�या हो�या. भारत-पाक य�ु, �पयाचे घसरण व संसाधनातील घट यामळेु वािष�क 
योजना राबिव�या आहेत. 

कृषी, उ�ोग, िश�ण, पश ु व द�ुध परुवठा, मासेमारी, सामािजक िवकास, बह�उ�ेशीय 
�क�प, िसचंन व अ�निनय�ंण, र�ते, र�ेवे, पो�ट, जहाज बाधंणी, दूरसचंार, आरो�य, 
वाहतकु, मागासले�यासंाठी क�याणकारी योजना, मजदूर व क�याण, पनुव�सन इ�यादी 
िवकास कामाचा पंचवािष�क योजने�या िनयोजनात समावेश आह.े १९५० नतंर अकरा 
पंचवािष�क योजनांचा कालावधी पढुील को�कावर दश�िव�यात आला आह.े 
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को�क �मांक १ – पंचवािष�क योजनेिनहाय कालावधी 
�. योजना कालावधी 
१ पिहली पंचवािष�क योजना १९५१ ते १९५६ 
२ दसुरी पंचवािष�क योजना १९५६ ते १९६१ 
३ ितसरी पंचवािष�क योजना १९६१ ते १९६६ 
४ चौथी पंचवािष�क योजना १९६९ ते १९७४ 
५ पाचवी पंचवािष�क योजना १९७४ ते १९७९ 
६ सहावी पंचवािष�क योजना १९८० ते १९८५ 
७ सातवी पंचवािष�क योजना १९८५ ते १९९० 
८ आठवी पंचवािष�क योजना १९९२ ते १९९७ 
९ नववी पंचवािष�क योजना १९९७ ते २००२ 
१० दहावी पंचवािष�क योजना २००२ ते २००७ 
११ अकरावी पंचवािष�क योजना २००७ ते २०१२ 

  

��येक पंचवािष�क योजनेम�ये िश�णा�या िविवध �तरावर व योजनासंाठी आिथ�क तरतदु 
केली आहे. या तरतदुीिवषयी सिव�तर मािहती पढेु पाह� या. 

६.३.२ पंचवािष�क योजनेतील (I-IX) िश�णा�या िविवध �तरावरील िनधीचे वा�तिवक 
व अपेि�त वाटप 

��येक पंचवािष�क योजनेत िश�णावर �यय िनि�त केला आहे व �यानसुार 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, खळे व ��डा, भाषा िवकास, प�ुतक िवकास, �ौढ िश�ण, 
सा�ंकृितक िश�ण, �शासन या िवकास घटकाचा समावेश कर�यात आला आह.े 
िश�णा�या िविवध �तरावर िनधीची तरतदु पढुील को�क �माकं २ वर दश�िव�यात आली 
आहे. 

को�क �मांक २ – पंचवािष�क योजनेतील िश�णासाठी �यय/खच� (�पये कोटी म�ये) 
िश�ण 
�कार 

पिहली दुसरी ितसरी चौथी पाचवी सहावी सातवी आठवी नववी दहावी 

�ाथिमक 
िश�ण 

९३ ८९ २०९ २३५ ४१० ९०६ २१९१ ४००६ १६३९७ २८७५० 

मा�यिमक 
िश�ण 

२२ ५१ 88 ११८ २५० ३९८ १२३६ १५३५ २६०३ ४३२५ 

िव�ापीठीय 
िश�ण 

१५ ५७ ८२ १८४ २९२ ४८६ ५४१ १०५६ २५२० ४१७७ 

तं� 
िश�ण 

२३ ४८ * १२५ १५६ २७७ ४७२ २७८६ २३७४ ४७०० 

इतर 
 

१६ ८१ ३९ १६१ १७७ ४५८ ७३१ ९४९७ ४३० ७४८५ 

एकूण 
 

१६९ ३०७ ४१८ ८२३ ११०८ २५२५ ५१७१ १८८८० २४३२४ ४९४३७ 

(* ही मािहती उपल�ध झाली नाही)       
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��येक पंचवािष�क योजनेम�ये िश�णातील सव�च �तरासाठी खचा�ची 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 आह.े िव�ापीठीय िश�णावरील �यव वाढिवलेला आह.े �ौढ 
िश�णासह इतर िश�णातील बाब�कडे अ�प �माणात �यय दे�यात आला आह.े 

६.३.३ िविवध पंचवािष�क योजनेतील िश�णांमधील �ाधा�य 

िनयोजन आयोगाने सव� पंचवािष�क योजनेम�ये िश�णावर ल� क� ि�त केलेले आह.े 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 आह.े �यामळेु सव� पंचवािष�क योजनेत �ाथिमक िश�णाला सव��च �ाधा�य िदलेले 
आहे. िविवध पंचवािष�क 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 स�ंकृती, खळे व ि�डा, िश�पकृती व प�ुतक िवकास या 
�कार�या िश�णावर भर िदला आह.े सव�च पंचवािष�क योजनेम�ये �ाथिमक िश�णासह 
मा�यिमक, उ�च िश�ण व तं�िश�ण या �तरावर सव�च योजनेम�ये खच� कर�यात आला 
आहे. पिह�या पंचवािष�क योजनेत मलु�चे िश�ण आिण शै�िणक सशंोधन व �िश�ण याचंा 
िवचार केला आहे. दसु�या पचंवािष�क योजनेम�ये मलुभूत िश�णाकडे �ाधा�य िदले गेले. 
ितस�या पंचवािष�क योजनेत मन�ुयबळ गणुव�ािवकास, बह�उ�ेिशय शाळा आिण 
िश�यव�ृीला ल� िदले. चौ�या पंचवािष�क योजनेत उ�च िश�णासह िव�ान िश�ण, कला 
व स�ंकृित, िश�क-�िश�ण व यवुक सेवा याकडे �ाधा�य रािहले. पाच�या पंचवािष�क 
योजनेम�ये िवशेष िश�णाकडे ल� िदले गेले. सहा�या पंचवािष�क योजनेम�ये बाल सगंोपन, 
�ौढ िश�ण, कृषी िश�ण व यवुक क�याण �ा िश�णाचा िवचार कर�यात आला. सात�या 
पंचवािष�क योजनेम�ये भाषा िवकास, म�ु िव�ापीठे व म�ु िव�ालये यासह खळू-फळा 
मोहीम, �ाथिमक िश�णाचा सधुार, परी�ा सधुार, नवोदय िव�ालयाची �थापना, रा��ीय 
सेवा योजना, नेह� यवुक क� �, एनसीईआरटी/एससीईआरटी, शै�िणक तं��ान यांचाही 
उ�लेख कर�यात आला आहे. आठ�या पंचवािष�क योजनेम�ये �ाथिमक िश�णाचे 
वैि�क�करण व १५-३५ वयोगटातील िनर�रतेचे �माण पूण� करणे. नव�या पंचवािष�क 
योजनेत भाषािवकास, िश�यव�ृी व प�ुतक िवकास, िनयोजन व �शासन या िश�णाकडे 
ल� िदले आह.े दहा�या पंचवािष�क योजनेम�ये बालका�या सवा�िगण िवकासाक�रता सव� 
िश�ा अिभयान आिण म�या�ह भोजन याकडे िवशेष ल� वेधले आह.े 

६.३.४ शै�िणक खच� आिण रा��ीय अथ��यव�था 

रा��ीय अथ��यव�था ही म�ु अथ��यव�था आहे. रा��ीय अथ��य�था दरडोई उ�प�नाशी 
सबंंिधत आहे. िविवध करातंनु �ा� होणाया� उ�प�नावर रा��ीय अथ��यव�था अवलंबून 
आहे. �यामळेु उपल�ध उ�प�नाचा िनधी िश�णासह इतर िवकासकामावर खच� करावा 
लागतो. िश�णावरील खच� समाजिवकासासाठी होत असतो. मन�ुयबळा�या िवकासासाठी 
खच� कर�याची तरतदु करणे गरजेजे आह.े सव�च पंचवािष�क योजनेत िश�णावर खच� 
केलेला आहे. ��येक पंचवािष�क योजनेम�ये एकूण खचा��या तीन ते आठ ट��यादर�यान 
खच� केलेला आहे. िश�णा�या िविवध �तरापैंक� �ाथिमक �तरावर सवा�त जा�त खच� 
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कर�यात आला आहे. ही बाब यो�य आहे कारण �ाथिमक िश�ण स��चे व मोफत केलेले 
आहे. क� �सरकारसह रा�य सरकार व खाजगीस�ंथाही िश�णावर खच� करीत असतात. 
िश�काचे व नोकरदारांचे पगार, शै�िणक साधनसाम�ुीवर होणारा खच�, भौितक सिुवधाचा 
िवकास यावर मोठ्या �माणावर खच� होत असतो. या खचा��यितरी� पालकही शै�िणक 
श�ुक, �योगशाळा िवकास, �ंथालय िवकास, खेळ व ि�डा यावर खच� करीत असतात. 

पंचवािष�क योजनेिनहाय िश�णातील �ाथिमक, मा�यिमक व उ�चिश�ण या �तरिनहाय 
कर�यात आलेला खच� को�क �माकं-३ म�ये दश�िवलेला आह.े 

को�क �माकं – ३ – पंचवािष�क योजनािनहाय िश�णा�या िविवध �तरावंर झालेला खच� 

�. पंचवािष�क 
योजना 

�ाथिमक  
(%) 

मा�यिमक 
(%) 

उ�च िश�ण 
(%) 

एकूण 
खच� 

१ पिहली ८५(५६) २०(१३) १४(९) १५३ 
२ दसुरी ९५(३५) ५१(१९) ४८(१८) २७३ 
३ ितसरी २०१(३४) १०३(१८) ८७(१५) ५८९ 
४ चौथी २३९(३०) १४०(१८) १९५(२५) ७८६ 
५ पाचवी ३१७(३५) १५६ (१७) २०५(२२) ९१२ 
६ सहावी ८०३(३०) ७३६(२५) ५३०(१८) २०४३ 
७ सातवी २८४९(३४) १८२९(२२) १२०१(१४) ८५०० 
८ आठवी ४००७(४७) १५३८(१८) १०५६(१२) ८५२१ 
९ नववी १६३६४(६६) २६०४(११) २५००(१२) २४९०८ 
१० दहावी २८७५०(६६) ४३२५(१०) ४१७६(०९) ४३८२५ 

(कंसातील सं�या ट�केवारी दश�िवते) 

वरील को�काव�न असे िदसते क�, �ाथिमक िश�णावरील खचा�चे �माण जा�त आह,े 
��येक पंचवािष�क योजनेत िश�णावरील खचा�त वाढ केलेली आहे. �ाथिमक िश�णावर 
तीस ते सहास� ट��यादंर�यान खच� केला आहे. मा�यिमक िश�णावरस�ुा दहा ते 
पंचवीस ट��यांदर�यान खच� केला आहे. उ�च िश�णावर नऊ ते पंचवीस ट��यादंर�यान 
खच� केला आहे. 

पंचवािष�क योजनेिनहाय िश�णावरील खच� पढेु को�क �माकं – ४ म�ये दिश�िवलेला आह.े 

को�क �मांक – ४ : पंचवािष�क योजनािनहाय िश�णावर झालेला खच� 
                                                                                                           (खच� ट�केवारीत व कोटीत) 

पंचवािष�क 
योजना  

पिहली  दुसरी  ितसरी  चौथी पाचवी सहावी सातवी आठवी 
 

नववी दहावी 

िश�णावरील 
खच� 

७.८६ ५.८३ ६.८७ ५.०४ ३.२७ २.५९ ३.५५ ४.३४ २.८३ ७.६८ 

 
पिह�या पंचवािष�क योजनेम�ये एकूण खचा�पैक� िश�णावर ७.८६ ट�के खच� कर�यात 
आला. पढुील पंचवािष�क योजनेम�ये कमी-कमी होत जावून सहा�या पंचवािष�क योजनेम�ये 
२.५९ ट��यापंय�त खाली आला. सात�या व आठ�या पंचवािष�क योजनेम�ये ४.३४ 
ट��यापंय�त वाढ झाली आिण परत नव�या योजनेत प�ुहा २.८३ इतका कमी खच� 



 

 

पचंवािष�क योजनेतील 
िश�णा�या िनधीचे वाटप 

63 

कर�यात आला. दहा�या योजनेत मा� भरघोष वाढ क�न ७.८३ ट�के खच� कर�यात 
आला. 

िविवध पंचवािष�क योजनामं�ये सव� िश�ा अिभयान, खळू फळा मोिहम, म�या�ह भोजन, 
सा�रता िमशन यावर िवशेष खच� झाला आह.े िश�णाचे सव�च �तर, �ौढ िश�ण, िश�क-
िश�ण, समाजिश�ण, तं� व �यवसाियक िश�ण, खेळ व ि�डा, प�ुतक िवकास, भाषा 
िवकास, �शासन व वैयि�क िवकासावर खच� कर�यात आला आहे. 

६.३.५ भारतातील रा��ीय व रा�य �तरावरील साव�जिनक िश�णाचा खच� 

पंचवािष�क योजनेिनहाय रा��ीय व रा�यासंाठी �वतं��र�या िश�णासाठी तरतूद केलेली 
आहे. रा��ीय तरतूदीपे�ा रा�य �तरावर खचा�साठी तरतूद जा�त �माणात िदसून येते. 
नववी व दहावी पंचवािष�क योजनेम�ये रा�य�तरावरील खचा�चे �माण कमी आहे असे 
िदसून येते. ��येक रा�यातंील िश�णासाठी खचा�चा िनधी िदला जातो. रा�य सरकार 
�यानसुार िनधीचे वाटप करीत असतो. पंचवािष�क योजनािनहाय रा��ीय व रा�य 
िश�णावरील खचा�चा भारांश को�क �माकं-५ म�ये दश�िवलेला आह.े 

को�क-५ : पंचवािष�क योजनािनहाय रा��ीय व रा�यिश�णावरील खचा�चा वाटा 
(खच� ट�केवारीत) 

�. पंचवािष�क 
योजना 

रा��ीय 
(%) 

रा�य 
(%) 

एकूण खच� 
(खच� कोटी म�ये) 

१ पिहली २५ ७५ १००(१५३) 
२ दसुरी २५ ७५ १००(२७३) 
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) 
    

पंचवािष�क िनहाय रा�य िश�णावर खच� कर�यात आले�या िनधीचे वाटप जा�त िदसत 
असले तरी नव�या पंचवािष�क योजनेत कमी झा�याचे िदसते. 

६.३.६ िनयोजनाचे �कार : क� �, रा�य आिण सं�था : 

क� � सरकार, रा�य सरकार व स�ंथा िश�णावर खच� करीत असतात. ��येक पंचवािष�क 
योजनेम�ये रा�य सरकारचा िश�णावरील खचा�चा वाटा जा�त आह.े स�ंथा �हणज ेशाळा 
व महािव�ालये याचंा समावेश आहे. िव�ा�या��या िवकासासबंंधी तसेच िश�कां�या 
�िश�णासाठी स�ंथेला रा�य व क� � सरकारकडून अनदुान िमळत असते. यािशवाय 
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िश�काचें तसेच कम�चाया�चे वेतन, वेतने�र िनधी, इमारत िवकास िनधी, शालेय 
उप�मासंाठी खच�, �योगशाळा, �थंालय, जैवशा�ीय बगीचा िवकास आिण 
य�ंसाम�ुीसाठी क� � तसेच रा�य सरकारकडून अनदुान िमळत असतात. शाळा िकंवा 
महािव�ालयाला िव�ा�या�कडून श�ुका�या �पात िनधी �ा� होत असतो. या श�ुकाचा 
िहशेब सरकारला �ावा लागतो. शासन व समाजक�याण िवभागाकडून िश�यव�ृीवर खच� 
केला जात असतो. 

शाळे�या िवकासासाठी स�ंथेचा िह�सा व शासनाचा िह�सा या �पाने र�कम उपल�ध होत 
असते. ��येक स�ंथेला �याचे अंदाजप�क तयार करावे लागतात. �ा� होणारा िनधी (उदा. 
देणगी, श�ुक आिण अनदुाना�या �पात) शाळा/महािव�ालया�या िवकासासाठी खच� 
करावा लागतो. �यामळेु अंदाजप�क तयार करतेवेळी अ�प मदुतीचे िनयोजन व दीघ� 
मदुतीचे िनयोजन केले जातात. अ�प मदुती�या िनयोजनाम�ये दैनिंदन गरजा व 
काया�लयीन खच� अपेि�त असते. तर दीघ� मदुती�या िनयोजनाम�ये इमारत, �योगशाळा, 
फिन�चर, खळेाचें मैदान व सािह�य, �क�ा�ये उपकरणे यावरील खचा�चा समावेश असतो. 

क� � सरकार व रा�य सरकारकडून िमळणारा िनधी �यांनी ठरवून िदले�या योजनावंर िकंवा 
काय��मावरच खच� करावा लागतो. वेतने�र अनदुानात कपात क�न इमारत िवकास िनधी 
फारच कमी िमळतो िकंवा कधी िमळत नाही. तं�िश�ण व सशंोधनाला चालना िद�यामळेु 
उ�च िश�णावरील अनदुान वाढ कर�यात आली आहे. समाजिश�णासाठी क� �सरकारने 
��येक पंचवािष�क योजनेम�ये परुशेा वाटा ठेवला आहे. 

६.४ साराशं  

िश�णासाठी ��येक पंचवािष�क योजनेम�ये िनधीची �यव�था केली आहे. �यामळेु 
�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 सवा�िगण िवकास घडून ये�यासाठी सव� िश�ा 
अिभयान, मलुीचे िश�ण व म�या�ह भोजन यासार�या योजनामंळेु भवी नाग�रक घडिवता 
येणे श�य होत आहे. पंचवािष�क योजनेमधील िश�णावरील खच� के�याने पिह�या ते 
दहा�या योजनेपय�त 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 - पंचवािष�क योजना 

Outlay – �यय 
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६.६ �वा�याय 

१) पंचवािष�क योजनेची सकं�पना �प� करा. 

२) पंचवािष�क�  योजनेिनहाय िश�णा�या िविवध �तरावरील �यय व खच� �प� करा. 

३) पंचवािष�क योजनेिनहाय रा��ीय व रा�य �तरावरील िश�णाचा वाटा िलहा. 

४) िनयोजनाचे �कार �प� करा. 

६.७ सदंभ� 

Agarwal J.C. & Agarwal S.P. (1992) Educational Planning in India with a 
slant to educational financing and administration (New Delhi) Concept 
Publishing Company. 

Five Year Plans in India 

http://planning commission.nic.in 

http://wikipedia.org/wiki/edication_in-india 

बोरीकर, अशोक (१९८३) भारतीय िनयोजन, (नागपूर) िपंपळापूर ेॲ�ड कंपनी पि�लशस�, 
ि�तीय आव�ृी 
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७ 
मानवी ससंाधन िवकास 

घटकाची रचना  

७.१ उि�� े

७.२ ��तावना  

७.३ मानवी ससंधान �यव�थापन (HRM) व मानवी ससंाधन िवकास (HRD) 
हयातील सबंंध  

७.४ मानवी ससंधान िवकासा�या प�दती 

७.५ मानवी ससंधान िवकासाची गरज 

७.६ मानवी ससंाधन िवकासात िश�णाचे मह�व 

७.७ मानवी श�� िनयोजन सकं�पना 

७.८  मानवश���या िनयोजना�या पाय�या  

७.९ (इतर ससंाधना�ंया सदंभा�त) मानवी ससंाधाने�या गरजेचे मह�व 

७.१० मानवश���या िनयोजनाची गरज 

७.११ इतर ससंाधना�या �व�पा�या सदंभा�त मानवी भाडंवल 

७.१२ अ�यापक तरतदुी�या अथ�शा�ाचा हेतू  

७.१३ िश�का�ंया मागणी आिण परुवठया�या सकं�पना 

७.१४ मागणी आिण परुवठा�या अंदाजातील अडथळे  

७.१५ धोरणेचे उपयोिगता 

७.१ उि�� े

हया घटकात मानवी संसाधन िवकासाची सकं�पना, प�दती, गरज, आिण मह�व हयाचंा 
िवचार झालेला आहे. हया घटका�या अखेरीस त�ुही खालील गो�ी क� शकाल - 

 मानवी ससंाधन िवकासा�या सकं�पनेचे वण�न करणे. 

 मानवी ससंाधन िवकासाची गरज �प� करणे. 
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 मानवी ससंाधन िवकासा�या प�रणामाचंी चचा� करणे.  

 िश�णातून मानवी ससंाधन िवकासा�या मह�वाचे वण�न करणे. 

 जनश�� िनयोजना�या सकं�पनेचे वण�न करणे. 

 जनश�� िनयोजना�या गरजेची चचा� करणे. 

 इतर ससंाधना�या सदंभा�त मानवी ससंाधना�या गरजेची चचा� करणे. 

 अ�यापक परुवणीची अथ�शा�ीय गरज �प� करणे. 

 अ�यापक िश�णातील मागणी व परुवठा हया�ंयाशी िनगिडत िविवध घटक सागंणे. 

 अ�यापक िश�णातील मािहती आिण परुवठया�या अंदाजातील अडथळया�ंया 
सदंभा�तील धोरणा�ंया परीणामाचें वण�न करणे. 

७.२ ��तावना  

यो�य�र�या तयार आिण �े�रत कम�चारीगट हा सघंटने�या मू�यवध�न �ि�येला आधारभूत 
असले�या तीन मह�वा�या अ��य बाब�पैक� सवा�त मह�वाची बाब आहे. पीटर �कर 
हया�ंया �हण�यानसुार, “िवसा�या शतकातील कंप�याची सवा�त मोलाची बाब �हणजे 
�याचंी  उ�पादनाची साम�ी होती. २१ �या शतकातील स�ंथाचंी सवा�त मह�वाची बाब 
�हणजे �याचें �ान कम�चारी (Knowledge Workers) आिण �याचंी उ�पादन �मता 
असेल. (�कर, १९९९) कम�चा�याचंा िवकास व �िश�ण हयावर स�ंथेने खच� केले�या 
पैशा�या तरतूदीब�ल सािह�यात बरचे िलिहलेले आह.े कम�चारी िवकास आिण �िश�ण हे 
मानवी ससंाधन िवकासा�या मोठया सकं�पनेचे भाग आहेत. �िश�ण हे सघंटनेत अ�ययन 
�ि�या स�ु कर�याचा व राबिव�याचा एक श�य असा पण सवा�त जा�त �भावी नसलेला 
असा एक माग� आह.े �ि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� क� ि�त झालेले 
आहे. �िश�ण व िवकास हयाचा म�ुय गणुिवशेष �हणजे 'सतत िश�णारी स�ंथा' िवकिसत 
करणे. ित�या चकुा आिण यशाचा आढावा घेणे आिण यो�य कृती ि�वकारणे हा आहे. 
कम�चारी गटाचे लोकसािंखक गणुिवशेष (Demographic) यो�य गणुधम� आिण ससु�ज 
कम�चारी िमळिव�यास येणा�या अडचणी, �े�रत आिण सिुनयोिजत कम�चारी गट हे मानवी 
ससंाधन िवकासा�या चच�चे म�ुय घटक आहेत.  
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 ७.३ मानवी ससंाधान �यव�थापन (HRM) व मानवी ससंाधन िवकास 
(HRD) हयातील सबंधं  

मानवी ससंाधन �यव�थापन (HRM) म�ये म�ुय�वेक�न कशा �कार�या कम�चा�याचंी 
गरज आहे. �यासाठी �वतं� कं�ाटदाराचंा उपयोग करायचा क� कम�चा�याचंी नेमणूक 
करायची, सयुो�य �य��ची नेमणूक व �िश�ण, ते काम करणार ेआहेत. हयाची खा�ी क�न 
घेणे. �या�ंया काया�सबंंिधत बाबी हाताळणे आिण कम�चारी आिण �यव�थापनाचे �घात 
िविवध कायदया�ंमाणे आहेत हे पहाणे हयाचा समावेश होतो. हयात कम�चा�यांचे फायदे 
(भ�े) आिण पगार कम�चा�यां�या न�दी आिण �या�ंया ब�लची धोरणे इ. कृत�चा ही समावेश 
होतो. 

आरो�य आिण अ�न आपदक्ालीन सेवा, कमी पैशात उपल�ध घर,े यवुक िवकास, 
�वयसेंवकानंा सधंी, दळणवळण, उजा� सवंध�न आिण समाजाचा िवकास, अशा मह�वा�या 
सेवा परुवून आिण ससंाधनाचंा िवकास क�न मानवी ससंाधन िवकास समाजा�या आिण 
लोका�ंया गरजा भागिव�याचे काय� करीत असते. 

कम�चा�यानंा �यांची वैयि�क आिण सघंटना�मक कौश�ये, �ान आिण �मता विृ�दगंत 
कर�यासाठी मानवी ससंाधन िवकास आराखडा परुिवतो. मानवी ससंाधन िवकासा अंतग�त 
कम�चारी �िश�ण, कम�चारी �यवसाय िवकास, कृती –�यव�थापन आिण िवकास, 
िशकिवणे, स�ले देणे, उ�रािधकारी  िनयोजन, म�ुय कम�चाया�ची िनवड, िशकव�यासाठी 
मदत आिण सघंटनेचा िवकास हयाचंा अंतभा�व होतो. 

मानवी ससंाधन िवकासा�या सव� बाबी उ�च �तीचा कम�चारी वग� िवकिसत कर�यावर 
क� ि�त असतात, जेणे क�न सघंटना व वैयि�क कम�चारी �हकाला यो�य सेवा देऊन, 
आपली काया�ची उि��े साधू शकतील. मानवी ससंाधन िवकास अशा सव� म�ुय कृत�चा 
समावेश होतो �यामळेु, �य��चे, गटाचे आिण अनषुंगाने सघंटनेचे काय� सधुारते. 

मानवी ससंाधन ही अशी स�ंा आहे क� �यात, िक�येक सघंटना पूवा�पार प�दतीचे कम�चारी 
�शासन, काय� �यव�थापन, कम�चारी सबंंध आिण ससंाधन �यव�थापन हयांची सागंड 
घालतात. औ�ोिगक/ सघंटना�मक मानसशा�ातील सकं�पनाचा येथे उपयोग केला 
जातो. मानवी ससंाधनाचा सदंभा�नसुार कमीत कमी दोन �प�ीकरणे आहेत. मळुचा 
वापराचा सबंंध राजनीितक अथ�शा� आिण अथ�शा� हयाशी आहे तर पारपंा�रक �र�या 
�याला �िमक- उ�पादना�या चार (आव�यक) घटकापैंक� एक असे मानले जाते. िनगम 
िकंवा �यवसायातील जा�त वापरातील श�द �हणजे काया�लयातील �य�� आिण 
काया�लयातील माणसे िनवडणे, �यानंा काढून टाकणे, �िश�ण आिण इतर कािम�क बाब�चा 
िवचार करणे. हया लेखात हया दोनही �या�याचंा अंतभा�व आहे. 

७.४  मानवी ससंाधन िवकासा�या �ि�कोन  

मानव िवकास आिण मा.स.ंिव. �पधा��मक �ि�कोन : मानवी िवकासाचा सबंंध समाजात 
�य���या अ�य� �मताशंी असतो, जेथे राजक�य व अथ�शा�ीय �ि�या पारदश� व िनण�य 
घे�यात सहभाग देणा�या असतात. जागितक बकँ गटाचे अ�य� जे�स ्वो�फेनसन ्हयानंी 
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असे ठासून �हटले आहे क�, ’देशासंाठी हा िनरोप �प� आह“े तमु�या लोकानंा िशकवा, 
�या�ंया आरो�याची यो�य काळजी �या �यानंा बोलते करा आिण �याय दया ........ आिण ते 
�िति�या देतील (जागितक बँक, १९९८) �हणजेच, जागितक बकेँ�या �ि�कोनातून मानवी 
िवकास हा सामािजक व राजक�य भाडंवलातील गुतंवणूक�वर अवलंबून असतो आिण 
�याची सागंड पायाभूत घटकाशंी आिण सबल व सयुो�य आिथ�क व अथ�िवषयी धोरणाशंी 
घातली क� �य�� व समाज �या�ं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 म�ुय असतात. हयानंा आिथ�क �यव�थेतील सहभाग, राजक�य व��याचे 
�वातं�य, िश�ण व आरो�य सिुवधासकट सामािजक सधंी, इतराशंी वाग�या�या 
�वातं�यातील पारदश�कता, सामािजक सरु�ा स�ंथांनी िदलेली सरु�ा ........ �मािणक 
सरकार, म�ु कायदे �यव�था आिण पारदश�क िनय�ंण �णाली, ........ प�रणामकारक 
आिण पारदश� कायदे – �णाली, ह�काचें (तसेच) भौितक पायाभूत घटकाचें ........ऊजा�, 
र�ते, वाहतूक, दळणवळण इ.चे सरं�ण (सेन आिण व�ुफेन�न ्१९९९) �हणजेच मानवी 
िवकासाचे उि��, हे आिथ�क िवकास आव�यक असला तरीही केवळ सापंि�क 
�ि�कोनातून नाही. (सेन �िण ि�टि�लट्स ् १९९९) मानवी िवकासाची उि��े ही कमीत 
कमी पातळीवर आरो�य, समाजक�याण आिण िश�ण – जे नाग�रकासंाठी सामािजक, 
आिथ�क आिण राजक�य �े�ात पूण�पणे सहभागी हो�यास आव�यक आहेत, �या�ंयाशी 
सबंंिधत आहेत.(जागितक बकँ १९९९) ह ेसव� साधायचे असेल तर सामािजक, आिथ�क व 
राजक�य धोरणे हया उि��ाशंी सलं�न हवीत. �हणजेच मानवी िवकसाची आदश� ि�तमाने 
ही बह�िमतीय. असून �याची ��येक िमती सेन आिण व�ुफेनसन (१९९९) हया�ंया 
आराखडयाशी सलंं�न हवीत. 

मानवी ससंाधन िवकास खूप वेळा �याची सरुवातीची व ढोबळ �या�या – समाजातील सव� 
�य��चे �ान कौश�ये व �मता वाढिव�याची �ि�या – हीच कायम ठेवली जाते 
अथ�शा�ा�या भाषेत, असे सागूं शकतो क� (मानवी ससंाधन िवकास) �हणजे मानवी 
भाडंवलाचे एकि�करण, �याची आिथ�क िवकासासाठी प�रणामकारक गुतंवणूक होय. 
राजक�य सदंभा�त, मानवी संसाधन िवकास लोकानंा राजक�य �ि�येत, खास क�न 
नाग�रकांना लोकशाही �ि�येत जबाबदार भाग घे�यासाठी तयार करतो. सामािजक व 
सा�ंकृितक �ि�कोनातून मानवी ससंाधना�ंया िवकासामळेु लोकानंा जा�त प�रपूण� जीवन 
जग�यास मदत होते. (हाब�सन आिण मायर�स १९६४ डीिस�वा १९९७ म�ये िदलेले) 

पारपंा�रक क�पने�माणे मानवी ससंाधन िवकास बह�िमतीय आहे आिण �यात �य���या 
गरजा व ह�काचंा पूण� सचं आह.े हया सदंभा�त मानवी ससंाधन िवकास समानातील �मता 
व अिधकार हयावर भर देतो. मानवी ससंाधन िवकास सदंभ�, पायाभूत व मूलभूत मानवी 
ह�काशंी जोडलेला आहे �हणजेच िवकास क� ि�य िव�ेषणात, मानवी संसाधन िवकास हा 
मानवी िवकासा�या �ि�यां�या मोठया सचंाचा उपसचं आहे. हया �ि�कोनातून मानवी 
ससंाधन ि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 परुसेे नाही. 
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मानवी संसाधन िवकासाची आिथ�क �ि�कोन : 

आधिुनक यगुात हया, मानवी ससंाधन िवकासा�या आिथ�क �ि�कोन खूप मोठा इितहास 
आिण उ�च दजा�ची वैचा�रक पातळी लाभलेली आहे. ॲडम ि�मथ हयानंी असे दश�िवले क� 
�य���या �मता हया �या�या िश�णासाठी उपल�ध सधंीवर अवलंबून आहे. १९५० �या 
दशकात िवकास क� �ी मानवी ससंाधन िवकास प�दतीने नवीन आिथ�क िवकासाला �यापले, 
(िहष�मन१९८१ लेवीस १९६५, िमरडरल १९६८) तसेच ते�हापासून मानवी 
भाडंवलावरील अथ�शा��ांचे िवचार व िलखाण वाढले (उदा. नोबल पा�रतोिषक िवजेते 
अम�य�सेन) सेन सार�या िवचारवतंानंी, �यानंी �य���या पायाभूत �मता व अिधकार 
हयावंर िव�ेषणासाठी भर िदला �यावर िवकासा�या िदशा क� ि�त होतात. सेन (१९९२) 
हया�ंया मतानसुार �य���या 'पायाभूत �मता' व 'अिधकार' िव�ततृ कर�यासाठी �य��ला 
िवकिसत करा, जेणे क�न समाजाचा व आिथ�क घडीचा िवकास होईल. �हणजेच, दसु�या 
श�दात सागंायचे तर, मानवी ससंाधन िवकासाचा �ि�कोन हा िवकासा�या इतर मह�वा�या 
घटकाचंा उपसचं आहे आिण �य��चे अिधकार व �मता वाढिव�या�या मोठया उि��ावर 
आधा�रत आहे. �यावसाियक व�ृदी व आिथ�क िवकासा�या सकुंिचत �ि�कोनापे�ा हा 
�ि�कोन वेगळा आहे. आय.् एम्. एफ आिण जागितक बकेँसार�या आंतररा��ीय स�ंथानंी 
१९९० पय�त हयाला �धा�य िदले. हया�या अंतग�त म�ु बाजारपेठा आिण �यापाराचे 
�यापिककरण हे आिथ�क व�ृदी व िवकासासाठी सचुिवले गेले. हयात िवकासाचे मानक 
GDP   असे सहजपणे ठरिवले. पण असे जाणवून आले क� असे केले तर मानवी िवकास 
हा दैवावर सोडून दयावा लागेल. असेही दाखवून दे�यात आले क� GDP िवतरणा�या 
म�ुयावर  काहीही मािहती देत नाही, कोणाला िकती फायदा िमळाला, कोणाला िनरोगी 
राह�याची �मता �� झाली, इ. ब�ल मािहती दते नाही. 

७.५ मानवी ससंाधन िवकासाची गरज  

मानवी ससंाधन िवकास िश�ण, �िश�ण आिण आय�ुयभर अ�ययना�या धोरणामळेु 

अ) आय�ुयभर अ�ययन व कामधदंा कर�याची �मता हे सयुो�य उ�ोग िनमा�ण 
कर�यासाठी आिण िनरतंर आिथ�क व सामािजक िवकास साध�यासाठी�या धोरणाचंा 
 भाग. 

आ) आिथ�क व सामािजक उि��ानंा समान मह�व देऊन वैि�करणा�या सदंभा�त अखडं 
आिथ�क िवकास, �ानावर आधा�रत व कौश�यांवर आधा�रत तसेच �मताचंा िवकास, 
यो�य कामाची वाढ, नोकरी िटकिवणे, सामािजक िवकास, सामािजक आंतरभाव आिण 
गरीबी हटाव, हयानंा �े�साहन िमळाले. 

इ) नवीन उप�म, �पधा��मकता, उ�पादनता, आिथ�क व�ृदी, चागं�या नोक�याचंी िनिम�ती 
आिण लोकाचंी नोकरी कर�याची पा�ता, हयावर भर – नवीन उप�म नोकरी�या 
नवीन सधंी िनमा�ण करते आिण �यासाठी िश�णा�या न�या ��ीकोनाची व 
�िश�णाची, नवी  कौश�यासंाठी आव�यकता. 
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ई) अनौपचा�रक आिथ�क �यव�थेचे म�ुय आिथ�क जीवनात �पातंर कर�यासाठीचे 
आ�हान नवीन चागं�या नोक�या िनमा�ण कर�यासाठीची धोरणे व काय��म, िश�ण व 
�िश�णा�या सधंी तसेच आधी िमळिवलेले �ान व कौश�याचंा औपचा�रक आिथ�क 
�यव�थेत वापर कर�यासाठी कम�चा�यानंा मदत. 

उ) साव�जिनक व खाजगी गुतंवणूक�वर भर देणे – मािहती व तं��ानाचा िश�ण व 
�िश�णातील पायाभूत गरजासंाठी, तसेच िश�कांना व �िश�कानंा �िश�ण 
दे�यासाठी �थािनक, रा��ीय, व आंतररा��ीय आंतरजालाचा उपयोग. 

ऊ) िश�ण �िश�णातील सहभागातील तफावत कमी करणे. 

७.६ मानवी ससंाधन िवकासात िश�णाचे मह�व  

सव�च �े�ातील मोठया �माणातील सपंादणूक�त िश�णाची मह�वाची भूिमका आह.े 
उि��पूण� िश�ण �य��ला जीवनातील प�रि�थती िशकायला व समजायला मदत करते. 
तसेच त�ण िपढी�या मनात आ�मिव�ास िनमा�ण कर�यास मदत करते. आिण तािक� क, 
मू�यािधि�त रा��िनिम�तीला मदत करते ( मायस्�  आिण हाबीसन ् १९६५, िमंगाट आिण 
सन १९८६) सवा�त चागं�या ससंाधनात, मानवी ससंाधन आहे. अशा आधारावर सरकार 
मोठया�माणात मानवी ससंाधन िवकासासाठी पैसा खच� करीत आह.े जागितक बकेँनेही 
(२०००) जागितक अथ��यव�थेत मागे पडू नये �हणून रा��ासंाठी तािं�क व उ�च 
िश�णाची आव�यकता मा�य केलेली 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 आय�ुय व अनषुंगाने 
मोठया समाजाची सधुारणा करते ( जागितक बकँ, २०००:३७) िश�ण ही आय�ुयभर 
चालणारी �ि�या आहे. जे �याला आिथ�क व सामािजक जीवनासाठी आव�यक असते 
अशा िश�णाचा थोडासाच �ण िव�ा�या�ला शाळा व महािव�ालयात िमळते. �हणूनच 
आय�ुयात यशाचे िशखर गाठ�यासाठी िवशेष कौश�ये िवकिसत कर�यासाठी अिधक 
िश�ण आव�यक आहे, �हणूनच िश�ण हा ि�थर व िनरतंर काय��म असला पािहजे (मेसस� 
आिण हािब�न�न १९६५ बाचसु १९९२, रनेा २००५ क) 

मानवी ससंाधन िवकास वेगळया �काराने समजून घेतला जाऊ शकतो. : मानवी ससंाधन 
िवकास ही एक िव�ततृ सकं�पना आहे समाजातील �यात सव� लोका�ंया �ानाचा 
कौश�यांचा, �मताचंा िवकास समािव� आह े (�सेगाड� १९९९ :२१६) आिथ�क सदंभा�त 
मानवी भाडंवल, राजक�य सदंभा�त लोकाचंा लोकशाही �ि�येत सहभाग आिण सामािजक 
व सा�ंकृितक सदंभा�त लोकानंा जा�त प�रपूण� जीवन जग�यास मदत करणे. (�सेगाई, 
१९९९) मानवी भाडंवल उपप�ी ने म�ुय�वे क�न मानवी ससंाधन िवकास ची सकं�पना 
आिथ�क सदंभा�त मानवी भाडंवल घटकापूव�च मया�िदत ठेवली आहेत. 

रा��ीय मानवी ससंाधन िवकासा�या सदंभा�त उ�च िश�णाची भूिमका थॉमसन आिण 
फॉगेल (१९७६) हयानंी ि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� 
लोका�ंया िजवनाशी सबंंिधत असले पािहजे - काही यो�या उ�चभू स�ंथाशंी सबंंिधत असू 
नये. िव�ापीठाची भूिमका ही म�ुय�वे क�न 'िवकसनशील िव�ापीठाची असली पािहजे, 
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�यात समाजातील ��ाचंा िवचार केला जाईल. (कोलमन, १९९४: ३३४) असे िव�ापीठ, 
'िवकासाची  धोरणे  ही  रा��ा�या  धोरणाशी  िनगडीत  आहेत'  हयाची  काळजी  घेते,      
(कोलकन : १९९४ : ३४३) मानवी ससंाधन िवकास समाजातील िविवध पातळीवर 
औपचा�रक व अनौपचा�रक �िश�ण काय��म होणे, हे आव�यक आह.े 

तुमची �गती तपासा- 

१) मानवी ससंाधन िवकास �हणजे काय? मानवी ससंाधन िवकासा�या िविवध प�दत�ची 
चचा� करा. 

२) मानवी ससंाधन िवकास हा अशा �य���या िवकासासाठी आहे जेणे क�न समाज व 
अथ��यव�थेत सधुारणा होईल मानवी ससंाधन िवकासा�या सदंभा�त हयाची चचा� करा. 

३) मानवी ससंाधना�या िवकासात िश�णा�या मह�वाची चचा� करा.  

७.७ 'मानवश�� िनयोजन' सकं�पना  

मानवश�� िनयोजनाला मानवी ससंाधन िनयाजेन असेही �हटले जाते, �यात यो�य 
�कार�या व यो�य स�ंथेत �य��ना यो�य वेळी, यो�य जागी, यो�य काम कर�यास देऊन 
�यातून सघंटनेची 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 – 

 सघंटनेचा �कार 

 िवभाग 

 िवभागाचंी स�ंया 

 हया िवभागातील कम�चा�याचंी स�ंया. 
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 हे के�यानतंर �यव�थापक भिव�याब�ल भािकत करतो. 

२. भिव�यातील  मानवश��ब�ल भािकत : 

भिव�यातील मानवश��वर प�रणाम करणार े घटक कळले क� मग �यासबंंधी िनयोजन 
करता येते. यासाठी खालील तं�ाचा उपयोग केला जातो. 

१. त�ाचंी मने : अनौपचा�रक िनण�य, औपचा�रक सव�षण, डेि�फ तं�. 

२. कल िव�ेषण : जनश�� गरज, भूतकाळातील कल, सूची बनवून सािंखक� िव�ेषण 
(क� �ीय �व�ृीची प�रमाणे वाप�न) 

३. काय� व ताण िव�ेषण : ि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 केला पािहजे. 

५. इतर प�दती सगंणका�या सहा�याने िविवध गिणती ि�तमाने हयासाठी वापरली जाऊ 
शकतात. 

३. नोकरीसंबधी िविवध काय��म िवकिसत करण े: 

उपल�ध यादीची भिव�यातील आव�यकतेशी तलुना केली क� िविवध काय��म आखू व 
िवकिसत केले जाऊ शकतात, �यात कम�चारी भरती, िनवडी�या प�दती, िनय�ु� इ. 
िवषयी योजना आखता येतात. 

४. �िश�ण काय��मांची आखणी : 

िकती �माणात वाढ करायची आह,े हयावर हे अवलंबून रािहल. कम�चा�याचंी तािं�क 
सधुारणा व इतर कौश�ये �मता व �ान हयां�या सधुारणे�या आव�यकतेनसुार �िश�ण 
काय��म ठरिवले जातात. 

७.९ मानवी ससंाधना�या गरजेचे मह�व  

१. �यव�थापनाची काय� :  �यव�थापनाची मूलभूत काय�, िनयोजन, सघंटन, िदशा देणे व 
िनय�ंण हे मानवी ससंाधनावर अवलंबून आह.े मानवी ससंाधना�या मदतीनेच हे श�य 
अस�यामळेु कम�चा�याचंी भरती हे �यव�थापना�या काया�त मह�वपूण� आह.े 

२. प�रणाम कारक उ�ोग : �य��चा यो�य उपयोग मह�वपूण� आह.े औ�ोिगकरणात हे 
मह�वाचे  आहे. हे कम�चारी िनय�ु��या सहा�याने केले जाऊ शकते. 

३. �रेणा : िनय�ु� म�ये फ� यो�य �य��ची िनवड यो�य काया�साठी कर�यापरुताच भाग 
नसून �यात �ेरणेसाठी काय��म – उदा. एखादया काय��मात भाग घे�यासाठी अिधक 
पैसे – �हणूनच हा काय��म िनय�ु�चा मह�वाचा भाग बनतो. 
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४. चांगले मानवी संबंध : जर मानवी सबंंध चागंले असले तरच स�ंथा ि�थर राह� शकते. 
�यासाठी प�रणामकारक िनयं�ण, �प� स�ेंषण, प�रणामकारक पय�वे�ण आिण यो�य 
नेता, हयाची आव�यकता असते. िनय�ु��या काया�म�ये चागं�या मानवी सबंंधासाठी 
�िश�ण  िदले जाते. 

५. उ�पादन �मता : ससंाधना�या सयुो�य उपयोगामळेु उ�पादन वाढते. वेळ, पैसा, 
�य�न व श�� कमीत कमी फुकट घालव�यानेच उ�पादन वाढते. िनय�ु� आिण 
�या�या सलं�न कृती ( ��याभरण, �िश�ण आिण िवकास, पगार इ.) 

७.१० मानवश���या िनयोजनाची गरज  

मानवश�� िनयोजन हा दोन ट��यातील काय��म आह.े कारण हया फ� स� प�रि�थतीचे 
िव�ेषण केले जात नाही तर भिव�यातील भािकत ही केले जाते. आिण �याच�माणे 
काय��म आखले जातात. मानवश�� िनयोजनाचा संघटनेला खालील�कार ेफायदा होतो. 

१. �टुी व आिध�य हे शोधून यो�य कृती करता येते. 

२. िनय�ु�चे काय��म आखता येतात. 

३. कम�चारी खच� कमी करता येतो आिण जा�त िनय�ु� टाळता येते. 

४. उपल�ध कौश�ये / ब�ुदी शोधून, �याच�माणे �िश�ण काय��म आखता येतात. 

५. उ�ोगधदंयाची वाढ करता येते आिण उपल�ध मानवी ससंाधनाचा यो�य उपयोग करता 
येतो. 

६. सघंटनेला मानवी ससंाधनेचे मह�व �यातून कळते आिण �यातून सघंटनेची ि�थरता 
वाढते. 

७.११ इतर ससंाधना�ंया �व�पा�या सदंभा�त मानवी भाडंवल  

बह�तेक लोकासंाठी भाडंवल �हणजे बकेँतील खाती, शेअस� िशकागो येथे पोलादी �लटँ इ. 
असते. हे सव� भाडंवलाचेच �कार आहेत आिण ते कालातंराने फायदाच क�न देतात. 

पण अशा �कारचे भाडंवलाचे �कार हेच फ� भाडंवल नाही. शाळा िशकणे, सगंणक 
�िश�ण काय��म, आरो�य िवषयक खच�, व�शीरपणा आिण �मािणकपणा हयावर 
�या�यान ही स�ुदा भाडंवलेच आहेत. कारण �यामळेु उ�प�न वाढते. �कृती सधुारते िकंवा 
�य��ला आय�ुयभरासाठी चागं�या सवयी जडतात. �हणूनच अथ�शा�ात, िश�ण, 
�िश�ण, आरो�य इ. खच� मानवी भाडंवलातील गुतंवणूक समजत. �यानंा मानवी भाडंवल 
�हटले जाते कारण �याचें �ान, कौश�ये, आरो�य, मू�ये आिथ�क िकंवा भौितक मालम�ा 
�या�ंयापासून वेगळी करता येतात, तशी करता येत नाहीत. 

िश�ण, �िश�ण आिण आरो�य हे मानवी भाडंवलातील सवा�त मोठी गुतंवणूक आहे. खूपशा 
अ�यासातून असे िदसून आलेले आहे िक अमे�रकेम�ये शाळा व महािव�ालयातील 
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िश�णामळेु �य��चे उ�प�न वाढलेले आह.े अ�ययनासाठी लागलेला ��य� व अ��य� 
खच� वजा करता तसेच जा�त िशकणा�या �य��चा बु�दयांक जा�त असतो. �याचें पालक 
जा�त सिुशि�त व �ीमंत असतात हे मानले तरीही अशाच �काराचे परुावे. िविवध 
अथ�शा�ीय �णाली तसेच सं�कृत असणा�या शभंराह�न अिधक देशातून िमळालेले आहेत. 
जा�त सिुशि�त लोकाचें उ�प�न हे सरासरी पे�ा जा�त असते व बह�धा कमी �गत देशात 
फायदे हे जा�त असतात. 

अिलकड�या दशकामं�ये मानवी भाडंवला�या अथ�शा�ात नाटयपूण� बदल, 
महािव�ालयीन िश�ण घेणा�या  ि�यामं�ये िदसतो. उदा. १९६० �या दशकापूव� 
अमेरीकन �ी हया प�ुषापें�ा 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, अथ�शा� व कायदा, हया िवषयाकंडे वळत न�ह�या, तर अ�यापन, होम 
इकॉनॉिम�स, परक�य भाषा आिण सािह�याकडे ओढ�या जात हो�या. तलुना�मक ��या 
कमी �ी, पगारासाठी ल�नानतंरही काम करीत रािह�या आिण �यानंी तािक� क��या 
“घरातील उ�पादनाला” मदत होईल अशा �कारचे िश�ण घेतले – हयात शकंाच नाही क� 
आपली सामािजक व सा�ंकृितक कौश�ये सधुार�यामळेु ल�ना�या बाजारातही �यानंा मदत 
झाली. 

हे सव� बदललेले आह.े गे�या २५ वषा�त िववािहत ि�या�ंया, �म- सहभागामळेु कम�चारी 
गटामं�ये मोठा बदल घडून आलेला आह.े प�ुकळशा ि�या, �याचंी छोटी बाळे असली, 
तरीही खूप कमी काळ कामापासून दूर राहतात. �यामळेु �याचंी नोकरी�या बाजारातील 
िकंमत वाढली आहे व ि�या पारपंा�रक ’ि�यांची“ �े�े सोडून िहशोब लेखन 
(accounting)   कायदा, मेिडकल इंिजनीअ�रगं अशा जा�त पगार देणा�या �े�ाकंडे वळत 
आहेत. आता �यव�थापन- �े�ात एक-ततृीयाशं, 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 िकंवा ’नवीन होम इकॉनॉिम�स“ ल�न करायचे क� नाही िकती 
मलेु असावीत घरगतुी ससंाधने िवशेषतः वेळ कसा िवभागायचा हयावर भर देत आहेत. 

अथा�तच, मानवी भाडंवलातील गुतंवणूक�चा, औपचा�रक िश�ण हा एकच माग� नाही. 
शाळेबाहेर िवशेषतः कामा�या िठकाणी कम�चा�याचें �िश�ण होते. महािव�ालयीन पदवी 
धरानंाही कामा�या िठकाणी यो�य ठर�यासाठी तयार हो�यासाठी औपचा�रक, व 
अनौपचा�रक �िश�ण काय��माचंी आव�यकता असते सेवातंग�त �िश�णाचा कालावधी, 
िडश वॉिशगंसार�या  कामासाठी एखादया तासाचा असू शकतो तर ऑटो �लंट सार�या 
िठकाणी इंिजिनअर�ग�या कामासाठी िक�येक वषा�चा असू शकतो. थोडयाशा उपल�ध 
मािहतीव�न असे िदसून येते क� सेवातंग�त �िश�णामळेु िमळाले�या अनभुवामळेु 
िमळकतीत मोठी वाढ होते. मानवी भाडंवलासबंंिधत  चच�त कुटंुबाचे �ान, कौश�ये, 
आरो�य, मू�ये आिण प�दती याचंा प�रणाम िवचारात �यावा लागतो. पालक, शै�िणक 
सपंादणूक, वैवािहक �थैय�, धू�पान, वेळेत कामावर जाणे व इतर ब�याच बाब�म�ये मलुावंर 
�भाव पाडतात. 
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कुटंुबाचा हा मोठा �भावाचा  सबंंध उ�प�न, िश�ण आिण पालक व मलेु हया�ंया 
�यवसायाबरोबर  िदसून येतो. �हणूनच पालक व मलेु हयां�या िश�णा�या बाबतीत मोठा 
दवुा आढळला तरी �या�ंया उ�पना�या बाबतीत बळकट स◌ंंबंध आढळत नाही, हे 
िव�मयजनक आहे. उदा. जर, वडीलं �या�ंया  िपढी�या सरासरीपे�ा २०… जा�त 
िमळकत िमळवत असतील, तर मलुगा  ८ -१०…जा�त कमावतो. हा पर�पर सबंंध 
पा�ा�य यरुोपीय पेश, जपान, तैवान आिण इतर बया�च िठकाणी िदसून येतो. सािं�यक� 
शा�� व अथ�शा�ा� हयाला 'म�यमानचे ि�तगमन' (Regression of means)  असे 
�हणतात. 

�या देशामं�ये तं��ान कसे वापरायचे  हे कौश�य जाणणार े लोक कमी आहेत. अशा 
िठकाणी तं��ाना�या �गतीचे मू�य कमी आह.े 'अथ�शा�ीय वाढ' ही नवीन �ान व मानवी 
भाडंवल हया�ंया ताळमेळावर अवलंबून असते. �हणून�या �या देशांनी अथ�शा�ीय वाढ 
साधली आहे, अशा िठकाणी तािं�क �ानातील �गतीला िश�ण �िश�णाची जोड िदलेली 
आहे. 

तुमची �गती तपासा- 

१) मानवश�� िनयोजन �हणजे काय? �या�या गरजेची चचा� करा. 

२) शै�िणक स�ंथेतील जनश�� िनयोजन सोदाहरण �प� करा. 

३) “सघंटनेत मानवी भाडंवलाचे पनु�ः �िश�णाची गरज खूप मह�वाची आह,े” मानवी 
ससंाधन िवकास व िश�ण हया सदंभा�त हयाची चचा� करा. 

७.१२ अ�यापक तरतुदी�या अथ�शा�ाचा हतूे  

अ�यापकाचंी मागणी व परुवठा ही वािष�क असली तरी काळा�माणे �याचा आशय बदलतो. 
काही काळापूव�च सामा�य िश�काचंा तटुवडा कमी झाला होता व �या ऐवजी िव�ान, 
गिणत व काही िविश� �े�े िशकिवणा�या िश�का�ंया परुवठयाकडे जा�त ल� िदले गेले 
होते. परुशेा परुवठया�या चच�त आता िश�का�ंया स�ंये �माणेच �या�ंया गणुव�ेकडेही 
िदले जाते. आता ह ेल�ात आलेले आह ेक� फ� िश�काचंी स�ंथा ही म�ु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� करणार े िमळू 
शकतात का? हा खरा �� आहे. 

हया सदंभा�त, िश�का�ंया परुवठयाब�ल �� िच�ह आहे व भिव�यातील मागणी व 
परुवठया�या बाबतीतील धोरणाबंाबत िवचार आव�यक आहे. धोरण कता��या, 
शाळेसाठी�या भरती�या सदंभा�तील अपे�ामंळेु िश�काचंी मागणी  व परुवठा हयाबाबतीत 
बराच िवचार झाला आहे. हया सदंभा�त मागणी व परुवठयाचे िव�ेषण क�न मािहतीचा 
साठा (data base) बनिवला आहे. �यात िश�काचंी स�ंया पातळी तसेच िश�क �िश�ण 
स�ंथाचें �वा�याय, िश�णाचे आकृतीबंध, काय��म िश�कानंा नोकया� देणा�या स�ंथा, 
हयावर भट िदला गेला पािहजे. 
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�या�याच �माणे हया मािहतीतून अथ� लाव�यासाठी आव�यक िव�ेषणा�मक साधन 
बनव�याकडे व ते वापर�याकडे व फ� आकडे सागं�यापे�ा धोरणे बनिव�याया�ना अशी 
अथ�पूण� मािहती दे�याकडे ल� परुिवणे आव�यक आह.े 

७.१३ िश�का�ंया मागणी व पुरवठयाची सकं�पना : 

िश�काचंी मागणी �हणजे शासक�य, अशासक�य व अशासक�य अनदुािनत अशा 
िश�का�ंया उपल�ध जागा असे �हणता येईल. �हणजेच सव� �कार�या स�ंथामधून िकती 
िश�कांना नोक�या िद�या जातील. नोकरी दे�यासाठी िकती जागा उपल�ध आहेत. 

िविश� वषा�तील िश�काचंी मागणी, �या वषा�त भरती होणार े िव�ाथ�, अ�यास�म व 
िश�क िव�ाथ� याचें �माण, नोकरी असले�या िश�कां�या जबाबदाया� शै�िणक स�ंथाचंी 
पगार दे�याची �मता आिण िविवध शै�िणक पातळीवरील िश�कानंा दयाय�या िकंमती  

पण िश�का�ंया मागणीचे एकूण गिणत कळ�यासाठी िकंवा िश�का�ंया यो�य परुवठयासाठी 
धोरणे बनिवताना, एकूण परुवठया�या आकडयाचंा फारसा उपयोग होत नाही. �यासाठी 
िविवध िश�का�ंया नोक�या व �याचें भौगोिलक िवतरण मािहत असणे आव�यक आह.े 

िविवध िश�कांची मागणी ही िवषयवर, पातळी (इय�े) �माणे, खास �िशि�त िश�कांची 
गरज खास िव�ा�या�करीता िकंवा �यांना इं�जी भाषा �यवि�थत येत नाही. अशाकरता, 
देशातील िविवध भागाकं�रता, शहराकंरीता उपल�ध जागा, अशा �कारची मािहती 
आव�यक आह.े हया खेरीज मागणी ही िश�काचें गणुिवशेष, �याचंी शै�िणक पा�ता, वशं 
इ.�या सदंभा�त असावी. हे असे केली क� िश�काचंी मागणी व परुवठा हया�ंया पर�पर 
सबंंधाची तलुना करता येते. 

िश�काचंा परुवठा हा ��येक वष� हया �यवसायात िशर�यास उ�सकु �य�� िकती आहेत 
�ावर ठरिवला जातो. हयात (अ) आता िशकिवणार े  (ब) जागेसाठी अज� करणार े व (क) 
यो�य जागा उपल�ध अस�यास अज� करणार,े हयाचंा समावेश होतो. 

हयाचा सबंंध इतर �यवसायात असणा�या उपल�ध जागा, �याचें पगार व कामाची 
प�रि�थती हया�याशी असतो. 

ददुैवाने अशी मािहती देणार े �ोत उपल�ध नाहीत. (िगलफोड� आिण टेनेन बमु १९९०) 
िकती िश�काचंी नेमणूक झाली, हया बाबतची खा�ीलायक मािहती उपल�ध आहे िकती 
िश�क आधी�या वषा�व�न पढेु काम चालू ठेवतात व िकती नवीन िश�क हयात िश�तात 
असे दोन गट बनतात. व ह ेदोनही गट िमळून एकूण िश�काचंी स�ंया ठरते. एकूण िश�क 
िकती आहेत. िकतीची गरज आहे. िकती परुवठा झाला आहे, �याचें परुवठयाचे �ोत काय 
आहेत ही मािहती मह�वाची आहे. बह�धा िश�काचंा परुवठा हा उपल�ध जागापें�ा जा�त 
असतो. �हणूनच िश�काचंी मागणी ही उपल�ध अनदुािनत जागा�ंया सदंभा�त सािंगतली 
जाते. 
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पुरवठयाचे �ोत : 

आधी सािंगत�या �माणे िश�क वग� दोन �कारचा असतो –आधी�या वषा�व�न पढेु 
अ�ययन चालू ठेवणारा व नवीन अ�ययन स�ु करणारा. 

अ�ययन करत असणा�या िश�कानंा �याच जागेवर पढेु काम कर�याची िकंवा दसु�या 
शाळेत, दसु�या िवषयासाठी अज� कर�याची संधी असते, ते वेगवेगळी अ�ययना�या 
जबाबदा�या घेऊ शकतात – �याच शाळेत िकंवा वेगळया शाळेत – आिण �हणून अ�ययन 
करणार े िश�क हा म�ुय �ोत बनतो. िश�क सोडून गे�यामळेु िकंवा िश�का�ंया जागा 
वाढ�यामळेु नवीन िश�काचंी  भरती करावी लागते.(रॉलेफसन ्१९९२) अशा नवीन भरती 
होणा�या  िश�कांचे चार �ोत असतात. 

अ) पूव�चे अनभुवी िश�क 

आ) �िशि�त पण अनभुव नसणार ेिश�क (उशीरा �यवसायात िशरणार ेिश�क) 

इ) नवीन �िशि�त िश�क 

ई) महािव�ालयातील पदवीधर – अ�िशि�त व अनभुव नसलेले. 

उ) खाजगी शाळातं िशकिवणार ेव इतर शाळामं�ये �थलातंर करणार ेिश�क. 

हया सव� गुतंागतुीमळेु िश�क परुवठया�या �ोताचंी यो�य मािहती असणे आव�यक असते. 

िश�कांची मागणी व पुरवठा हयावर प�रणाम करणार ेघटक 

पुरवठयावर प�रणाम करणार ेघटक – 

अ)  जा�त पुरवठयाला जबाबदार घटक – 

१) पूव�चे िश�क परत येणे. 

२) िश�काचें सदय पगार पूव�पे�ा चागंले असणे. 

३) इतर सधंीची कमतरता 

४) ि�या ल�नासाठी सोडून जाणे. 

५) �िशि�त िश�काचंी उपल�धता 

६) �थलातंर 

७) आंतर स�ंथामं�ये एकजूट सहकाय� नसणे. 

८) अ�यायनात जा�त लोकाचंी मागणी 
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ब)  जा�त पुरवठा कमी करणार ेघटक – 

१) िश�काचंी जा�त काळजीपूव�क िनवड 

२) अ�यापक �िश�णाचा उ�च दजा� 

३) �मािणत कर�याचा उ�च दजा�  

४) मागणी वाढिवणार े�यावसाियक घटक 

अ) िश�कांची मागणी कमी करणार ेघटक 

१) ज�म दरात घट 

२) िव�ाथ� िश�काचे वाढीव �माण 

अ) थोडे वग� काढून टाकणे 

ब) वगा�ची वाढीव स�ंथा 

३) शाळा सेवेचे सकुंचन िकंडर माट�न, पूव� शाला, खास िवषय, �ैढ िश�ण, रा�  

   शाळा, टपाल�ारा िश�ण. 

४) िश�कंाची प�ुकळ वषा�ची सेवा 

अ) ल�नामळेु शाळा सोडणा�या �ी िश�कामं�ये घट 

ब) इतर �यवसायंासाठी सोडणार ेकमी लोक 

ब)   िश�कांची मागणी वाढिव�यास जबाबदार घटक 

१) �ाथिमक व मा�यिमक पातळीवर समान सधंी 

२) शाळे सेवाचें िव�ततृीकरण  - िकंडर गाट�न, खास िवषय, �ैढ िश�ण इ. 

३) �यावसाियक व�ृदीसाठी चागं�या सधंी 

४) आिथ�क ि�थतीत सामा�यत : सधुारणा 

५) अ�यापन सोडणा�या�ंया स�ंयेत बदल 

६) िश�का�ंया पा�ते�या अटीत बदल – वय, िलंग, �िश�ण, अनभुव वैवािहक दजा� इ. 

७) वैयि�क व राजक�य पूव��ह दूर होणे. 
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७.१४ मागणी आिण पुरवठया�या अदंाजातील अडथळे  

िश�क वगा�चे िवतरण हे साव�जिनक व खाजगी शाळामं�ये �कार, दजा� व �थळा�या 
सदंभा�त झालेले असते. हे िवतरण पा�ता, अनभुव, वशं व इतर बाब��या बाबतीत �य�त 
असते. उदा. शहरातील मा�यिमक शाळामं�ये उपनगरा�या तलुनेत त�ण अनभुव नसलेले. 
िश�क आकिष�त होतात. �हणून िश�का�ंया बाबतीतील िविवध चलाचंी मािहती (उदा. 
�याचंी शै�िणक पा�ता) आिण �याचंी िविवध िठकाणची गरज मािहती असणे आव�यक 
असते. पण नवीन अज�दाराबं�ल मािहती अस�या िशवाय, िविवध शाळातंील परुवठा यो�य 
होत आह े का व नस�यास, �याला जबाबदार घटक कोणते, हे कळणे आव�यक आहे. 
िवतरणाचा �� हा म�ुय�वे क�न शाळेचे िठकाण, �िशि�त िश�क -पगार काय कर�या�या 
िठकाणची प�रि�थती इतर सधंी, हया�ंयाशी जोडलेला असतो. 

वाढती लोकस�ंया व िव�ा�या��या स�ंयेतील बदलामळेुही िश�काचंी मागणी बदलते. 

७.१५ धोरणेचे उपयोिगता  

एवेनडेन (१९५२) हयाने िश�का�ंया मागणीसबंंधीचे १५ घटकाचें िव�ेषण. ’अ�यापक 
िश�णाचे रा��ीय सव��ण“ येथे माडंले मागणीचा अंदाज घे�यासाठीचे १६ घटकांचे सू� 
माडंले गेले. हयात �यावसाियक िश�काचंी सूची, अ�यापक अ�ययनासाठी काय��म तयार 
करणे, मागणीचा अंदाज व िनय�ंण? चा समावेश होता. पण बह�तेक रा��ाकडे ही मािहती 
उपल�ध न�हती व परुवठा िनयंि�त कर�यासाठी काही खास केलेले न�हते सघंटने�या 
ससंाधनाचंा हयासाठी उपयोग करावा, असे सचुिवले गेले. इिलयट (१९४५) हयानंी 
अ�यापक - �िश�ण स�ंथाचा व रा�य �तरीय िवभागाचंा सम�वय साध�याचे सचुिवले. 
टाऊनस�ड (१९५०) हयांनी रा��ीय पातळीवरचे सहकाय� सचुिवले. �यासाठी �यांनी 
भिव�यातील गरज �िश�णाचा कालावधी कायम�व�पी �मणप� न देणे आिण शै�िणक 
�वाहाचंा सखोल अ�यास सचुिवला. िक�येक लेखकांनी िव�ा�या�ची काळजीपूव�क  व 
ठरािवक िनवड सचुिवली. पारसन (१९४५) हयाचंी �माणी करणाचा दजा� उंचिव�याब�ल 
सचुिवले. इिलयट हया िश�ण �यवसायाचा दजा� सधुार�यासाठी नऊ गो�ी सचुिव�या : 

१) रा�य�तरीय शै�िणक िनयोजन मंडळाची िनिम�ती, 

२) रा�य �तरीय मंडळाचे सघंटन, 

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) स�ंथातंील �पधा�चा अ�यास 

७) नवीन िश�क पहाणाया�ची तपासणी 

८) �माणी कराणाचा दजा� उंचावणे 

९) रा��ाचे सामािजक घटक आयोजन ि�वकारणे.  
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�यानंी  ’सॅबॅिटकल �टॅगर �लॅन“ ि�वकार�याब�ल िनवेदन होते. हयात ६वष� िकंवा जा�त 
काळ काम केले�या िश�कानंा आध�वषा�ची अध�पगारी रजा द�ेयाब�ल िशफारस आह.े अशा 
(�र�) जागावंर अशा िश�कां�या अध� पगारावर नेमणकुा कर�यास परवानगी आहे. असे 
िश�क हे नोकरी न करणार ेिश�क असतील. ए. एफ्. मेयर (१९७२) हयानंी सािंगतले क� 
रा�यातील १०… िश�ण िवभागात िश�क परुवठयावर िनयं�ण ठेव�यासाठी कम�चारी 
नाहीत. �यानें हे दश�वून िदले क� कोण�याही मागणी व परुवठया�या अ�यापक �िश�ण 
काय��मात काही (अयो�य) िहतसबंधानंा त�ड दयावे लागते. 

भारतासार�या देशात, िश�का�ंया जादा परुवठयामळेु पगारात घट, जा�त काय�काल व 
चागं�या िश�कांची �यवसाय सोड�याची व�ृी िदसून येते. अ�िशि�त िकंवा कमी अनभुवी 
िश�का�ंया परुवठयामळेु �िशि�त िश�काचंी ि�थती आिथ�क��या िबकट बनते. 

काही लेखका�ंया �हण�यानसुार जा�त परुवठयामळेु स�ंथानंा चागं�या िश�कांची नेमणूक 
करता येते. काही समाजशा�ात असेही सागंतात क� अ�यापन �िश�णामळेु, �यांचे 
पालक�वाचे �िश�ण होते, ही जमेची बाजू आहे. हयामळेु �िश�ण फुकट गेले, असे 
�हण�याची गरज नाही. अथा�त, �या �य��नी इतका वेळ, �म व पैसे खच� केले, अशानंा 
नोकरी िमळाली नाही, तर अशी िवधाने �चत नाहीत. 

बह�धा रा�य �तरीय िवभागानंी �माणीकरणाचा दजा� वाढवावा, िश�काचंी नेमणूक रा�यभर 
सहकाय� त�वावर करावी, आंतररा�यीय सहकाय� नेमणूक�म�ये असावे, भावी िश�काचें 
यो�य मागदश�न खेडयातील व �थिमक पातळीवर िश�णासाठी करावे - इ. सचुना के�या 
जातात. पण रा�य व रा�� �तरीय अ�यापक िश�ण स�ंथानंी हयात ल� घाल�याची गरज 
आहे. 

घटका अखेरीस �वा�याय : 

१) अ�यापक िश�णा�या बाबतीतील मागणी व परुवठा �प� करा. 

२) भारताम�ये िश�कानंा जादा परुवठयाची कारणे शोधा व सोदाहरण �प� करा. 

३) यो�य उदाहरणासंिहत भारतात िश�काचंी मागणी व परुवठया सदंभा�तील अडचणीची 
चचा� करा. 

४) अ�यापक परुवठया�या अथ�शा�ासबंंिधत िविवध धोरणा�ंया प�रणामाचंी चचा� करा. 
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 िश�णा�या अथ�शा�ाची स�ाची त�वे आिण �या�ंया �या�ीचा खलुासा कराल तसेच 
अथ�शा� िश�ण या�ंयामधील सबंधाचे �प�ीकरण कराल. 

 �ामीण व शहरी भागातील िश�ण आिण आिथ�क िवकासाचा खलुासा कराल. 

८.१ ��तावना  

अथ�शा�ाचा िवकास आिण लोकशाही  सा�य कर�यासाठी अथ�शा�ाची मह�वाची भूिमका 
आहे. िशकव�याचा (अ�यापन) �यवसाय चा िवकास अलीकडेच १८०० शतकापासून 
झालेला आह.े �यावेळी पि�म यरुोपम�ये िश�क �िश�ण शाळा लोकि�य हो�या. �यापूव� 
िश�णाचा िनयोजनाकडे व �यासाठी अथ� (Finance) परुिव�यासाठी फारच कमी �माणात 
ल� िदले जात असे. 

ि�टन मधील १९८५ नवीन इनसायकलोपीिडया �या मते ’अ�यापन हा जगातील सवा�त 
मोठा �यवसाय आहे. हयाचे मोजमाप सभासदा�ंया स�ंयेम�ये होते. जसजसा मानवी 
िवकास होत गेला, �या�माणे िश�णात आिण शै�िणक प�दतीत ल�णीय बदल होत गेले. 
सव�कृ� अनकूुल मानवी �ोताचंा वापर कर�याची गरज भासू लागली. तसेच 
अथ�शा�ा�या िश�णाचे िनयोजन आिण �यासाठी अथ� (इ�हaहम) हयाकडे दलु�� क�न 
चालणार नाही. 

जवळजवळ ५० वषा�पूव� संशोधकांनी हया नवीन �े�ाम�ये सशंोधन  कर�यास आवड 
दाखिवली होती. हया अथ�शा��ांचे भारतीया�ंया �गतीम�ये योगदानाचे �वागत 
कर�याम�ये एकमत होते. परतं ुबह�स�ंय योगदान हे िश�णा�या िश�तीत �� झाले. परतं ुते 
सखुकर नस�याची व सतंापजनक अस�याची जाणीव झाली ते सखुकर नस�याचे म�ुय 
कारण पढुील �माणे आहे. 

१) भारताम�ये मोठया �माणावर मूलतः िश�णाची जबाबदारी सरकारवर आहे. 

२) िश�णा�या अथ�शा�ाची वाढ ही काय हवे आिण काय हवे नाही हयाचा फरक  
कर�याम�येच म�ुय�वे झाली. 

हया भावनेचा उ�साह आिण दःुख दो�ही ही अगदी समथ�नीय आहे. 

१९६३ म�ये टी. ड�लू श�टझ हा अथ�शा�ा�या िश�णाचा पिहला सशंोधक होता. �याने 
स�ंी�ने (आढावा) थोड�यात साराशं केला आिण नतंर सव�मा�य �चलीत ��ीकोन िदला. 
�यानंी िश�ण आिण आिथ�क िवकास याचंा िनकटचा सबंंध अस�याचे सािंगतले. �याचे मत 
व िवचार अथ�शा��ांना पटले. ते�हापासून िश�णा�या िवकासाकडे जाग�कतेने पाहीले 
गेले. हयाम�ये मो�यवान अशा शै�िणक आ�थापनाम�ये अथ�शा�ाचा समावेश केला गेला. 
पूव� िश�णाचा कल फ� सा�ंकृितक व स�ंकृतीकडे झकुलेला होता. हया नवीन 
��ीकोनामळेु िश�ण हे अथ�शा�ा�या गणती (मोजमाप) �या पलीकडे आहे कारण �यानंा 
िव�ास होता िश�ण हे मू�य व परतावा हया�ंया पे�ा क�तीतरी अधीक �माणात आह.े 
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  ८.२  िवषयाचा िवकास (Subject Development)  

ॲडम �मीथ यानंा अथ�शा�ाचे जनक मानले जाते. �या�ंया मते �य��ने िश�णा�ारे 
आप�या गणुव�ेत व काय��मतेत घातलेली भर हा देशा�या एकूण भाडंवलाचा 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 �यानंी िश�णावर िवशेष भर िदलेला होता. 
आतापय�त िश�णशा�ाम�ये अथ�शा�ाचे िश�ण व गुतंवणूक हे िवषय दलु� ि�त केले होते. 

अथ�शा�ा�या िश�णाची क�पना जागतीक �तरावर बदलत आहे. भारत देश हा आिथ�क 
द�्ुया �गत नाही व शै�िणक द�्ुया स�ुा �गत नाही आतापय�त�या काळाम�ये देशाचा 
आिथ�क िवकासाची जागा ही िश�णा�या िवकासातून झालेली िदसून आलेली आह.े 

“िश�ण हे कौश�याचे (Skill) चे मोठे �ोत झालेले आहे. तसेच िश�णामळेु �िशि�त 
गणुव�ा उपल�ध झालेली आह.े 

खरोखरच अथ�शा�ा�या भूमीकेत िश�णा�या िनणा�यक वाटा आह.े 

८.३  सकं�पना आिण अथ�  (Concept & Meaning)  

देशाचा िवकासा�या �क�येची िनि�ती खालील ि�कोण त�वा�ार ेहोते. 

१) अथ�  (economy) 

२) िश�ण                                                 ससुघंटीत रा�य�यव�था  

३) ससुघंटीत रा�य�यव�था  

 

                                        िश�ण                      अथ�  (economy) 

 

हया ि�कोणी सबंंधा�या सहभागाने समाजातील �गतीचे व िवकासाचे बदलाचे िनयोजन 
करता येते. 

अथ� (economy), िश�ण, ससुघंटीत रा�य�यव�था ही कोण�याही देशाचे सवा�त मोठे 
श�� �थान आहे. हे एक �भावी साधन आह.े हया श�� �थामळेु दो�हीही �हणजे 
सकारा�मक व नकारा�मक बदल होऊ शकतात दसु�या बाजूस लोकानंा सिुवधा 
परुिव�यासाठी हया ि�कोणीय �ोताचा जा�तीत जा�त उपयोग केला पािहजे. हयाचाच 
अथ� ि�कोणा�या ��येक बाजूने आप�या परीने �वतःशी सकारा�मक �य�न केला तर 
उव�रीत दोन बाजूचंी आपोआप यो�य िवकास (वाढ) होईल. 
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चौ�या – पाच�या पंचवािष�क योजनेम�ये शै�िणक िनयोजन, �शासन आिण मू�यमापन 

समीती व �या समीतीचे स�लागार जे. पी. नाईक व भारत सरकार िश�ण मं�ालय या�ंया 

मते : 

१) िश�णा�या िविवध �े�ाम�ये भारत सरकार व रा�य सरकार यानंी परुिवले�या िविवध 
�ोताचंा सव� समावेशक यश�वी तयारी क�न �याचंी 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 केले पािहजे. 

३) हे काय��म कदाचीत िनयोजीत असतील तर कदाचीत िनयोजीत नसतील. परतं ुहया 
काय��माम�ये (Finance) अथ� समावेश असतो. 

४) काही िठकाणी आथ�क�करण चागंले कर�यासाठी, �ोताचंा चागंला वापर कर�यासाठी 
अथ� नसते आिण चागंले काय��म देखील खचा�साठी राबवले जात नाहीत. 

५) भिव�यात सामािजक िवकास व आिथ�क िवकासासाठी स�ि�थती पे�ा जा�त 
काय��माची जोडणी अ�याव�यक आह.े 

६) अथ�शा�ा�या अलीकडील सशंोधनाव�न िश�णातील गुतंवणूक रा��ा�या हीता�या 
��ीने अ�याव�यक आहे. 

�ोता�या आधारावर िवचार केला असता तीन �� िनमा�ण होतात. 

१) कोण�या �कारचे िश�ण देशास परवडेल? 

२) िकती �माणात िकंवा कोणासाठी? 

३) उपल�ध असले�या िनधी (Fund) पसतंी कोण�या अ��माने राहील? 

योजना ठरिवताना पुढील दो�हीही गृहीत धरण ेआव�यक आह.े 

अ) आिथ�क (Financial)  मया�दा 

ब) शै�िणक गहृीतके 

�हणून अथ�शा�ा�या िश�णाचा अ�यास �हणजे शै�िणक �ोताचंी शै�िणक स�ंथा व 
उप�माम�ये िवभागणी (allocation) करणे होय. तसेच �या�ंयाकडून वैयि�क व 
देशासाठी परतावा िमळिवणे होय. 
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८.४ गरज/ िवषयाचे मह�व  

अथ�शा�ाम�ये आिथ�क िनयोजन, यो�य �ोता�या उपयोग, आिण मूलभूत िश�ण हा 
��येक भारतीयाचंा ह�क आहे. उपल�ध �ोतामधून हे करणे अ�याव�यक आह.े 

वत�मान काळात काही िश�णत� व सशंोधक यानंी १९६३ साली अथ�शा��ानंी �य� 
केले�या ��ीकोनाशी सहमती दश�वलेली आहे. ती �हणजे अथ�शा�ाचे िश�ण ही काळाची 
गरज आहे. जरी काही सशंोधकानंी सतंाप व िव��द भावना �य� केलेली असेल तरी 
देखील अथ�शा�ा�या िश�णाची गरज पूण�पणे हा मदुदा दलु� ि�त केला जाऊ शकत नाही. 
परतं ुभारतातील बह�स�ंय अथ�त� व िश�णत� यानंा खालील कारणासाठी गरज व मह�व 
पटलेले (�वीकाराहाय�) आहे. 

१) वाढते मू�य (िकंमत) (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 आह.े अ�न व मूलभूत गरजा 
हयावरउ�पनाची गळती होते. िश�ण, आरो�य हया सोयी महाग झा�यामळेु खच� 
उ�पनापैक� र�कम हया सेवावंर खच� पडते. 

३) तां�ीक �पांतरण (Technological Transformation) : 

ता�ंीक �पातंरणासाठी जगातील उ�पनाचा मोठा भाग ह ेनवीन �ान �� कर�यासाठी 
खच� होतो. 

४) आरो�य व उ�पादकता (Health & Productivity) : 

िविवध देशातील कामगाराचंी कमी उ�पादकता ही �या देशातील गरीबीस कारणीभूत 
ठरते. हे �या देशातील कामगारास कशा �कार ेिश�ण िमळते हयावर अवलंबून आह.े 

५) कौश�याचा अभाव (Shortage of Skill) : 

कौश�याचा अभावामळेु आिथ�क वाढीम�ये कमतरता जाणवते. परीमाणक शै�िणक 
योजना हा �िशि�त कौश�यवान कामगारांना गहृीत ध�न बनिवले�या असतात. 
िनयोजन नसले�या शै�िणक प�दती परीणामी बेकारीकडे घेऊन जातात आिण �याचें 
रा��ीय उ�प�न वाढीमधील योगदान अ�य�प असते िकंबह�ना नसते �हटले तरी 
चालेल. अशा �कार े�िशि�त कौश�यवान मन�ुय बळ हे अथ�शा�ा�या िश�णाम�ये 
�े� ठळक वैिश�य आहे. 
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६) �ोताची अपुरी मागणी (Demand of Scarce Resources) : 

िवकसीत देशाम�ये श��शाली मन�ुय बळ अस�यामळेु हया देशाम�ये िश�ण �व�त 
आह.े �या देशात अपरुा �ोत अस�यामळेु िश�णा�या माग�या मया�दीत असतात. 
िवकसनशील देशाम�ये �ोत कमी असतो आिण कधी कधी नैसिग�क �ोत असतो. 
यो�य मन�ुयबळाचा, �िशि�त कौश�यवान मन�ुयबळाचा समावेश असणे हे मोठे उि�� 
अथ�शा� ि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 पढुील बाबी साठी कमजोर असते. 

 यो�य �शासनाचा अभाव 

 िनयोजनाचा अभाव 

 सहकाया�चा 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 �ोता�ंया जमवाजमवी साठी पढुील म�ेु मह�वाचे आहेत. 

१) अथ�शा�ा�या िवकासासाठी िनयोजन करणे. 

२) मानवी �ोता�ंया िवकासाम�ये सहकाया�ची भावना असणे फार मह�वाचे आहे. 

शै�िणक िनयोजनाकडे दलु�� करणे �हणजे : 

अ) कौश�यवान मन�ुयबळाकडे दलु�� करणे. 

ब) परीणामक �ोता�या उपयोगाकंडे दलु�� करणे. 

जॉन वेझी (Johan Vaizey) िन�र�ण पढुील�माणे : 

“िश�ण हे मोठया �माणात सरकारकडे िनधीची मागणी करते. साव�जिनक िनधीपैक� २०… 
िनधी हा िवकसीत देशाम�ये खच� केला जातो. हा एक आिथ�क काय��माचा मह�वाचा भाग 
आहे. कारण �याचे ते मू�य आहे. परतं ु ह े एक आिथ�क वाढ कर�याम�ये सकारा�मक 
योगदान आह.े 
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८.५ िश�णा�या अथ�शा�ाची �या�ी  

िश�ण आिण अथ�शा� हया दो�ही सामािजक शा�ा�या सम�वयातून िश�णाचे अथ�शा� 
ही एक नवीन �ानशाखा उदयास आलेली आहे. दसु�या श�दात ही नवीन �ानशाखा 
आिथ�क (उ�पादन) िनमा�णा�या सशंोधनातून िनमा�ण झालेली आह.े 

भारतात िश�ण �या अथ�शा�ाचा िवचार पढुील �माणे : 

१) १९३५ म�ये मुंबई िव�ापीठाचे अथ�त� �ा. बी. एम. काळे यानंी �थिमक िश�णाचे 
अथ�शा� ही सं�ा आणली. �या�ंयामते िश�णासाठी केलेला हा खच� नसून 
भिव�यातील गुतंवणूक आहे. 

२) १९७५ म�ये टीळक कॉलेज ऑफ ए�यूकेशन या स�ंथेत M.Ed प�र�ेस बसणा�या 
िश�कासंाठी इं�जीत ६ �या�याने झाली. यातील मू�य सूचना  

i) हा िवषय प�ुतक �पाने एकि�त �हावा. 

ii) िवषयाचे िन�पण मराठीत �हावे. 

३) १९७८ पासून ’िश�णाचे अथ�शा�“ ही नवीन �ानशाखा महारा��ातील 
िव�ापीठाम�ये  M.Ed �या अ�यास�मात समािव� कर�यात आली. 

४) मानवी भाडंवल मोज�यास िश�णा�या अथ�शा�ाची गरज आहे. ह े मानवी भाडंवल 
मन�ुय बळात मोजले जाते. �हणून भारत, सरकारने िश�ण खा�यास मन�ुयबळ खाते व 
िश�ण मं�ालयास मानव ससंाधन िवकास मं�ालय असे नाव िदले. 

िश�णा�या अथ�शा�ाची �या�ी िस�ातंापे�ा (Theory)  पे�ा िव�ततृ आह.े टी. ड��यू 
श�टस बेकर वेझी. इ. नी �या�ंया सैघािंतक पाया घातला वैयि�क गरजा आिण अथ� 
या�ंया परीपूत� साठी अनेक �य�न केले गेले. �यासाठी िविवध �तरावर िनयोजनाचे नमुने 
(Models) तयार केले गेले. अथ�शा�ाचे वाडःमय मोठया �माणात िवकसीत केले आता 
अथ�शा�ाची मह�वपूण� शाखा िवकसीत होऊ लाग�या आहेत. 

भारतातील काही िव�ापीठाम�ये िश�णा�या अथ�शा�ाची �वतं� शाखा स�ु केलेली  
आहे. मुंबई िव�ापीठ हे एक �याचेच उदाहरण आहे. 

स�ा�या काळात िश�णा�या अथ�शा�ाचा दजा� : –  

प�दतीमधील हया िवषयाचे मू�य आिण हयाची उपयोगीता जाणून घेणे गरजेचे आहे. हया 
ठीकाणी एखादा िवषय िशकवताना िकंवा �याचा अ�यास करताना दोन गो�ी (वग�करण) 
समजून घेतले पाहीज.े 

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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२) �ा�यि�क गृहीतक : 

हया िवषयाम�ये ��यि�काचे फार मह�व आहे हया सवेंदनेतून परुसेा मह�वपूण� िनण�य 
��यि�क सम�या समजून घेऊन करता येतो.  

िश�णा�या अथ�शा�ासाठी ��य�ीक समाधान कारक आहे का ते पाह� या. 

माश�ल�या मते मानवाची काय��मता व गणुव��ा वाढावी �हणून आपण जे भाडंवल गुतंवतो 
ते फार मोलाचे आह.े तसेच माश�ल�या मते सव�साधारण �यावसाियक जीवनात मानवा�या 
कृत�ची अ�यास �हणजे अथ�शा� 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 गुतंवणूक कशा 
�कार ेकरतो. 

िश�णाचे अथ�शा� ही मूलभूत पायाभूत गरज आहे हयावर तो ठाम नाही. तसेच 
अथ�शा�ा�या िस�दातंामधील पायाभूत ग�धळा�या खलुासा कर�यासाठी हया िवषयाचे 
�ोत घेतले जातात हे तो नाकबूल क� शकत नाही. अथ�शा�ाचा िस�दातं 
सोडिव�यासाठी िश�णा�या अथ�शा�ामधील त�वाचंा उपयोग होतो. 

८.५.१ �व�प व काय�  (Nature & Function) : 

िवषयाची गरज / मह�व  

१) �ामीण भागातील मलुानंा मोफत व स��चे �थिमक िश�ण केलेले आह.े परतं ु�ामीण 
भागातील लोक मलुानंा शाळेत पाठवत नाही. स��चे �थिमक िश�ण अपयशी होत 
आहे कारण लोकाकंडून �यास परुसेा यो�य �तीसाद व सहकाय� िमळत नाही. हयाचे 
कारण इतर उप�मापे�ा �थिमक िश�णावर जा�त खच� केला जातो. हे लोकानंा 
माहीत आहे. 

२) �ामीण भागातील गरीब शेतकया��या मलुाचें गळतीचे �माण जा�त आहे. �थिमक 
िश�णावर जा�त खच� केला जातो. तेवढा परतावा िमळत नाही. 

३) िश�णाचे जा�त सधंी 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 जाणार े फाय�ामळेु शै�िणक खच� 
वाढून �याम�ये सामा�य गरीब व �ीमंत िव�ाथ� अशी समाजात दरी (तफावत) िनमा�ण 
झालेली आहे. तसेच गरीब �ीमंती राजकारण िश�ण �े�ात घसुले आहे. राजक�य 
वशीले बाजीने िश�णावरील खच� िदवसे िदवस वाढत आह.े शै�िणक सवलत ही फ� 
समाजातील काही राखीव वगा�साठी िदली जाते. ख�ुया गटातील िव�ा�या�साठी िदली 
जात नाही. हयाच कारणाने शालेय पातळीवर सरकारी शै�िणक खच� वाढत आह.े 
शालेय पातळीवर सरकारी खच� गरीब �ाrमंत भेदभाव क�न सवलतीने वाढत आहे. 
तसेच राखीव व खलुा �वग� हयामधील भेदभावाने देखील खच� वाढत आह.े िश�णाचा 
खच� वाढ�यामळेु उ�च िश�ण फ� �ीमंतच घेऊ शकतात. तसेच उ�च उ�प�न 
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असणार े 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 आह े �यास 
देखील हेच कारण आहे. 

६) आिथ�क फाय�ावर जा�त खच� होत अस�यामळेु उ�प�न व रोजगार (employment)  
चागंला िमळतो. �यावसाियक महािव�ालया�माणे हयाच कारणासाठी िश�ण 
घे�यासाठी िव�ा�या�ची गद� असते. 

७) सामा�य शाळेत �वेश घेत�यास रोजगार व उ�प�न कमी िमळते. तेच जर ता�ंीक 
(Tenchnical)  शाळेत �वेश घेत�यास आकष�क रोजगार व उ�प�न िमळते. 

८.६ �रेणेसाठी शै�िणक प�दती सुधारणेसाठी सूचना आिण आिथ�क 
 िवकास चालू ठेवणे 

खालील वेबसाईडस शै�िणक प�दती म�ये �ेरणा व सूचना व सधुारणेसाठी आिथ�क 
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) आिथ�क िवकासासाठी शै�िणक प�दतीम�ये सधुारणे साठी आिण �ेरणा व सूचनासाठी 
आिथ�क वाढी साठी तमुचे माग� व ��ीकोन काय असतील. नॉलेज कमीशन रीपोट�  
वाचा आिण सूचना �ा. 

सदंभ� :- �ेफेसर ज.े बी. टीळक 

८.७ िश�णा�या अथ�शा�ाची त�वे  (Principle of Economic of 
Education) 

अलीकड�या काळाम�ये िश�णा�या अथ�शा�ाचे िश�ण दे�याबाबत िवशेष भर िदलेला 
आहे. �यासाठी खालील घटक गहृीत धरले जातात. 

िनयोजन व अथ�शा� सामाईक अस�याचे िदसते – हे दो�ही ही उदभवणा�या 
आ�हानासाठी �तीसाद �ोताचंा अभाव आिण पया�यी श�यताचंा वापर आिण मया�िदत 
�ोताचा जा�तीत जा�त उपयोग व वापर करतात. 

आिथ�क िवकासासाठी जगात सव�� िनयोजनाची मूलभूतपणे आव�यकता असते.सामािजक 
व आिथ�क िवकासासाठी एकंदरीत शै�िणक िनयोजन हे एक िनयोजनाचा म�ुय भाग आहे. 
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शै�िणक उि��े सा�य कर�यासाठी मूलभूत पणे �यासाठी िनयोजन व योजना यासाठी अथ� 
(Finance)  परुिवणे गरजेचे आह.े सरकारसाठी इतर सेवा �माणे िश�ण ही एक आणखी 
एक सेवा आहे. हयाचे कारण –ज�माचा न बदलणारा दर, म�ृयू�या �माणात घट आिण ५ ते 
२४ वयोगटातील बालकाचंी वाढती लोकस�ंया आिण िश�णाची वाढती मागणी हे आहे. 

८.८ िश�ण आिण अथ�शा� हयाम�ये आतं�र�या (Interaction 
between Education & Economics)  

आिथ�क िवकास व शै�िणक िवकास सकं�पनेचा वग�करण क�न िश�ण व 
अथ�शा�ामधील सबंंध चागं�या �कार ेसमजून घेतला जातो. 

िश�ण ही मानवी वाढ  (Education As Human Groth) : 

सव�साधारणपणे असे आढळून येते क� आिथ�क ��्या िवकसीत देशाम�ये �गत िश�ण 
िदसते. �यानंा देशात शभंर ट�के सा�रता आढळून येते. शाळेत जाणा�या वयाची मलेु 
वगा�त न�दणी करतात. हया�या िव��द प�रि�थती आिथ�क ��्या मागासले�या देशाम�ये 
आढळून येते. परतं ु �यानंी आ�य�कारक शै�िणक �गतीची न�दणी केलेले िदसते. असे 
काही देश �हणजे चीन, �ीलंका, �यानमार (��हदेश) आिण िफलीपाई�स. 

काही देश आिथ�क ��्या पढुारलेले आहेत परतं ुशै�िणक ��्या मागासलेले आहेत. हयाचे 
उदाहरण �हणजे ग�फ देश (अरिेबयन देश) 

एकंदरीत उदयास येणार े आिथ�क ��्या �गत देशाम�ये उ�च �तरावर शै�िणक �गती 
झालेली िदसून येते. आिथ�क ��्या मागासलेले देश ह े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 आिथ�क गुंतवणूक (Education as Economic Incestment) : 

अलीकड�या काळाम�ये अथ�शा��ांची स�ंया वाढत आहे. आिण पूव� �यवसायाची त�वे 
ती �हणजे ’मानवी भाडंवल“ हया भाडंवलाचा उपयोग सव�� होत आह.े िश�ण हे केवळ 
सामािजक शातंता व उपयोग िनमा�ण आिण �वतःम�ये सधुारणा करतो. परतं ु�वतः मधून 
सपं�ी िनमा�णाची �ि�या स�ुदा आह.े 

िश�ण हा एक रा��ीय िवकास : 

िश�ण ही एक रा��ीय गुतंवणूक ही नवीन अथ�शा�ीय सकं�पना आहे. या न�या 
सकं�पनेने िश�णत� व अथ� त�ाचें ल� वेधून घेतलेले आह.े िश�ण आिण अथ�शा� 
पर�परावलंबी असावेत हा िवचार �कट होऊ लागला आहे. िवकसीत देशाम�ये िश�णामळेु 
भाडंवली उ�प�नाम�ये वाढ झालेली आह.े भाडंवली उ�प�नाचा वाढ�याचा दर हा �या 
देशातील शाळामंधील शै�िणक प�दती सकारा�मक बदल कर�याशी िनगडीत आहे. उ�च 
उ�प�न �ा� कर�यासाठी सामािजक व सा�ंकृितक मू�य व �याचंी िकंमत कशा �कार े
िनयोजन करणार हे ही मह�वाचे आहे. इतर सव� घटक समान आहेत. 
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उदाः- 

१) देशातील ठीकाण 

२) नैस�िगक साधन सपं�ी 

३) मानविनिम�त साधन सपं�ी इ. 

मह�वाचे कारण �हणजे िश�णाची चागं�या �कारची रचना जगातील कोण�याही देशातील 
उ�प�न प�रणामकारक श��शालीपणे वाढू शकते. 

िश�णा�या अथ�शा�ाचे मू�याची गरज मौखीक मह�वापे�ा ��य�ीक मह�व अिधक 
�माणात आहे. िश�णत�, अथ�शा�ा� आिण गणमा�य संशोधक हया सवा��या एकमताने 
अथ�शा� िश�णा िवषयी लोकाम�ये जागतृी िनमा�ण करणे गरजेचे आहे. 

८.९ �ोताचंी (साधनसपंतीची) मया�दा आिण �ोताचंी जमवाजमव  

उि�� े:- 

हा घटक पूण� वाच�यावर त�ुही क� शकाल. 

 �ोताचें (साधनसपं�ीचे) �व�प व मया�दा वातावरणातील �क�पा�ंया साधनसपं�ीचे 
िनयोजन हयाम�ये समािव� �वाह व पायया�चे �प�ीकरण . 

 �ोत (साधनसपं�ी) �यव�थापना�या फाय�ाचे �प�ीकरण 

८.९.१ �ोत (साधनसंप�ी ) मया�दा : 

�ोत मया�दा हया यो�य (साधन साम�ुीचा) �ोताचा अभावाशी सबंंधीत आहे. हयामळेु 
�मवार समातंर उप�म राबवले जातात. हया नेटवक�  बदलामळेु �यामधील सबंंधामळेु 
एकमताने �क�प पूत� वेळेवर पूण� हो�यास उशीर होतो हयाम�ये सशंय नाही. शै�िणक 
प�दती सबंंिधत �ोता�या मया�दाचे आपण परी�ण क� शकू. 

अ�यतं मह�वाचे �ोत �हणजे योजनाकत� आिण �टेक हो�डरस� ( भाग भाडंवल सभासद) 
योजना व �याचें �यव�थापन याचंी िश�ण प�दती�या काय��णाली म�ये गरज आह.े 
हयामळेु पढुील घटकाचंा समावेश होतो. 

१) लोक – �शासक 

२) �ाचाय� / म�ुय 

३) िश�क 

४) िव�ाथ� 

५) सहा�यक कम�चारी 
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६) पायाभूत सिुवधा (Infrastructure) 

७) साही�य व उपकरणे 

८) �योगशाळा व �थंालय 

९) खेळाचे मैदान 

१०) काया��मक भाडंवल 

अथा�तच कमी कालावधी�या �क�प सपंादनासाठी, परुशेा प�दतीची काय��णाली व 
उपल�ध �ोताचा वापर परुपेरु केला पािहजे. दसु�या बाजूस जर �ोताचंी मया�दा (पडली) 
असेल तर परीणाम कारक काय��णाली शै�िणक प�दती म�ये िनधा�रीत वेळेम�ये पूण� 
कर�यास अडथळा व तणाव िनमा�ण होतो. 

��येक �तरावर काळजीपूव�क िनयोजन हे फार गरजेचे आह.े एखादयाकडे मया�दीत 
�व�पाचे �ोत असतील तर �यास िदले�या �ोता�या गरजेसाठी वैचा�रक गिृहतक असले 
पाहीजे. योजने�या उपयोगीतेसाठी �या योजनेमधील भेसळ गरज असेल ते�हा काढून 
टाकणे हे ��यि�क आहे. 

योजना श�ुद कर�या�या ि��येचे परीणाम कारक �यव�थापन आिण िनधा��रत �ोत 
योजना चार �तरावर होते :- 

१) �ोताची �या�या 

२) �ोताची िवभागणी (allocation) 

३) �ोताची समंती 

४) �ोताची �तर 

भारतीय शै�िणक प�दती�या �ोता�ंया मया�दा व �याचंी सवी�तर माहीती खालील वेब 

साईडवर िदलेली आह.े 

http://www.ugc.ac,in/financial support/intro 1. html 

http://wwwdreduction.com/2009/12/2010-trends-indian-education-
sector.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 आिथ�क िवकास 
(Education & Economics Development in Rural & Urban 
Areas) 

स� ि�थतीत �ामीण व शहरी भागातील आिथ�क ि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-rural-
economics 

८.११ घटका�या शेवटी �वा�याय 

१) अथ�शा�ा�या िश�णाचा अथ� �प� करा?  

२) �याच� �व�प आिण �या�ी काय आह?े 

३) स� प�रि�थत अथ�शा�ा�या िश�णाची काय गरज आहे? 

४) अथ�शा�ा�या िश�णाचा काया�चा खलुासा करा? 

५) अथ�शा�ा�या िश�णाची त�वे काय आहेत. 

६) अथ�शा�ा�या िश�णा�या त�वाचंा िश�णाशी असलेला सबंंध िवषद करा. 

७) शहरी भागातील िश�ण व आिथ�क िवकास यावर अहवाल तयार करा? 

८) �ामीण भागातील आिथ�क िवकास शै�िणक िवकास �प� करा? 
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९.०. उि��्ये (Objective) 

या घटकाचा अ�यास के�यानंतर त�ुहाला- 

 िश�ण व आिथ�क िवकास यांचा सबंध सागंता येईल. 

 आिथ�क िवकासात िश�णाचे योगदान अ�यासणार ेउपागम सांगता येतील. 

 सहसबंंध उपागम, शेषघटक उपागम, मानवश�� उपागम, वेतन िभ�नता उपागम 

 खच� फलिन�प�ी िव�ेषण उपागम �प� करता येतील. 
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९.१ ��तावना (Introduction) 

िश�ण आिण आिथ�क �गती यांचा पर�पर संबंध : 

िश�ण �हणजे उपदेश करणे िकंवा बदल घडवून आणणे, �हणजेच िश�णातून �यि��या 
उपजत गणुानंा जागतृ क�न �याचंा अिव�कार करणे, िवकास करणे होय. �यि��या 
गणुव�े� व काय��मेतत वाढ होऊन रा��ीय उ�प�नात �यामळेु वाढ होते �यास िश�ण 
�हणतात. तर िश�णामळेु िनमा�ण होणार ेमन�ुयबळ व �या�ंयामळेु होणार ेरा��ीय उ�पादन 
याचा अ�यास करणार ेशा� �हणजे िश�णाचे अथ�शा� होय. 

मानवा�या उ��ातंी�या इितहासात एका ट��यातून दसु�या ट��यात वाटचाल करतानंा 
िश�णाने मह�वाची भूिमका बजावली आहे. िश�णाचे उि�� डो�यासमोर ठेवून कोण�याही 
रा��ाने आिथ�क िवकासास स�ुवात केली तर तो म�येच बंद पडत नाही कारण िश�णाने 
सामािजक िवकास होऊन आिथ�क िवकासासाठी पा��भूमी तयार होते. 

िश�ण व आिथ�क �गती यांचा पर�पर सबंंध असतो असे अनेक अथ�त��ानंी �हटले आहे. 
�िस� अथ�शा�� ‘माश�ल’ यां�या मते िश�णाने रा��ीय उ�प�न वाढून रा��ा�या सपं�ीत 
भर पडते. रा��ा�या िवकासासाठी काही िशि�त, कुशल �यि�ची गरज लागते अशी िविवध 
�े�ात िशकून तयार झालेले मन�ुयबळ यो�य स�ंयेत उपल�ध नसेल तर रा�� िवकासात 
अडथळा िनमा�ण होतो. �ा. सी. एफ. काट�र �या�ंया मते आिथ�क िवकास हा िश�णा�या 
पातळीवर आवलंबून असतो. सा�रता दर िजतका जा�त िततका आिथ�क िवकासाचा दर 
जा�त िदसून येतो. �वातं�यो�र काळात स�ुवातीस भारताचा सा�रता दर कमी होता 
�यामळेु आिथ�क िवकासही कमी होता परतं ु २१ �या शतका�या स�ुवातीस भारताचा 
सा�रता दर ७८% होऊन मोठ्या �माणात तािं�क, कुशल मन�ुयबळाची स�ंया वाढली, 
नािव�य ि�वकार�याची �व�ृी वाढली. यामळेु आिथ�क िवकासाला अनकूुल वातावरण 
तयार झाले. रिशयन शा�� ��� िमिलन या�ंया सशंोधनानसुार अकुशल कामगारानंा जर 
समान कालावधीची उमेदवारी िदली तर �ाथिमक िश�ण घेतलेला उमेदवार िनर�र 
उमेदवारापे�ा अडीचपट अिधक उ�पादन देतो. ह ेकेवळ िश�णामळेुच श�य होते. िश�ण व 
आिथ�क िवकास याचंा जवळचा सबंंध आपणास खालील म�ुा�ंया आधार े �प� करता 
येईल. 

१) िश�णामळेु समाजात तािं�क व कुशल मन�ुयबळात वाढ होते. �यामळेु समाजात 
आधिुनक�करणाचा परु�कार होऊन, उ�पादकता वाढून आिथ�क िवकासास चालना 
िमळते. 

२) िश�णामळेु �ाना�मक भाडंवल व मानवी भाडंवल या दोघामं�ये वाढ होते.  

३) िश�ण व �िश�णामळेु �यि�त मलुभूत कौश�य, सा�रता व अिभव�ृी याचंा िवकास 
 होतो व याचा प�रणाम उ�पादन वाढीत पया�याने आिथ�क िवकासात होतो. 
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४) �यि��या राहणीमानाचा दजा�  िश�णावर अवलंबून असतो. राहणीमान चागंले असेल 
तर आरो�य चागंले राहते. चागंला आरो�यामळेु �यि��या उ�पादन �मतेतवाढ होऊन 
आिथ�क िवकास होतो. 

िश�ण व आिथ�क िवकास याचंा ��य� सबंंध आह े असे मान�यामळेु सपूंण� जगभरात 
िश�णा�या संधी सव��तरावर उपल�ध क�न दे�यात �ा�या�य िदले जात आह.े 

िश�ण एक उपभोग क� गुंतवणूक : 

�ाचीन काळापासून भारतात िश�ण व अथ��यव�था याचंा संबंध ��थािपत झालेला िदसून 
येतो. राजे-रजवाडे िश�णासाठी ग�ु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 
अन�ुपादक आहे अशी समाजात धारणा होती. याकडे गुतंवणूक �हणून पािहले जात न�हते. 

अथ�शा�� ‘ॲडम �मीथ’ यांनी आप�या संशोधना�ार े िस� केले क�, िश�णावर केलेली 
गुतंवणूक अन�ुपादक तर नसतेच, उलटप�ी उ�पादन वाढीसाठी ती आव�यक असते, 
िश�णातून �यि��या ब�ुीचा व काय��मतेचा जो िवकास होतो तो रा��ा�या आिथ�क 
िवकासास सहा�यभूत ठरतो, असा िवचार माडं�यानतंर समाज िश�णाकडे गुतंवणूक 
�हणून पाह� लागला. �हणूनच ‘ॲडम �मीथ’ यांनी रा��िनिम�ती�या काया�त िश�णास 
अ��म दे�याचा आ�ह धरला होता. भारतीय अथ�शा�� ‘�ा. �ही.के. राव’ या�ंया मते 
िश�णाकडे उपभोग व�तू न पाहता रा��ीय गुतंवणूक �हणून पािहले पािहज.े कोण�याही 
देशाची आिथ�क �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 सपं�ी 
वाढिव�यात होते. जे रा�� आप�या रा��ीय उ�प�नातील मोठा िह�सा िश�णावर खच� 
करते ते रा�� आिथ�क �गतीही अिधक करते. या उलट िश�णावरील खचा�त कपात 
करणार े रा�� उ�पादना�या व िवकासा�या ��ीने मागास राहते. �ा. हारिबसन व मायस� 
यानंी िश�ण व आिथ�क िवकासासबंंधी िव�ततृ मािहती गोळा क�न िश�ण िनद�शाकं व 
आिथ�क िनद�शाकं या�ंयातील पर�पर सबंंध �प� कर�याचा �य�न केला. यातून �यानंी 
िवदीत केले क� िश�ण िनद�शक जर उ�च असेल तर आिथ�क �गतीचा िनद�शकही वर�या 
पातळीवर असतो. 

कोण�याही देशाचा िवकास हा �या देशात उपल�ध असले�या गणु�पी भाडंवलावर 
अवलंबून असतो व हे गणु�पी भाडंवल िनमा�ण कर�याची जबाबदारी म�ु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�णामळेु �यि��या काय��मतेत वाढ होते, उ�पादन �मतेत वाढ होऊन 
रा��ास ��य� व अ��य�री�या फायदे होतात. �हणून रा��िवकासासाठी िश�णाकडे 
दलु�� क�न चालणार नाही आिण �हणूनच ‘आ�ेड माश�ल’ या�ंया मता�माणे िश�णावर 
होणारा खच� हा खच� नसून रा��ीय गुतंवणूक आहे हे मा�य करावे लागेल. 
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तुमची �गती तपासा- 

१) ‘िश�ण आिण आिथ�क िवकास एकमेकावर अवलंबून आहेत’ हे िवधान सोदाहरण �प� 
करा. 

२) ‘िश�ण एक रा��ीय गुतंवणूक आह’े या िवधानाचे समथ�न करा. 

९.२ आिथ�क िवकासात िश�णा�या योगदानाचे मापन  

कामगारा�ंया �मश��ची गणुव�ा ही आिथ�क िवकासावर प�रणाम करणारा मह�वाचा घटक 
आहे. िश�णामळेु कामगारानंा नवीन तं��ान, कौश�य, नािव�यता याचंी ओळख होते, 
िवचारात �ग�भता येते व याचा प�रणाम आिथ�क िवकासावर होतो. 

 आिथ�क िवकासात िश�ण खालील �कार ेयोगदान करते : 

१) िश�णामळेु �यि�ची मू�ये, अिभव�ृी, अिभ�ची, कौश�ये यांचे िवकसन होते. �यामळेु 
�याचंी काय��मता वाढते आिण नवीन सधंी, नवीन �कार, नवीन तं��ान यांना सामोर े
जा�याची, ते �वीकार�याची पा�ता िश�ण िनमा�ण करते. 

२) शासनातफ�  आप�या �ाथिमक गरजा अ�न, व�, िनवारा, भागिव�यासाठी काय��म 
आखले जातात, �यानंा िश�णाने पाठ�बा िदला जातो. 

३) शासन िविभ�न क�याणकारी योजना राबिवते (उदा. कुटंुब क�याण काय��म, 
लोकस�ंया िनयं�ण, सिुशि�त अस�याने �य��स लोकस�ंया िनय�ंणाची गरज पटते 
व तो अशा योजनानंा पाठ�बा देतो. 

४) िश�ण सात�याने �यि�स �िश�ण व �गत �ाना�या सिुवधा परुिवते आिण बदल�या 
जागितक वातावरणास सामोरे जा�यास �य��स िस� क�न समाजा�या िवकासास 
िवधायक भूिमका बजावत असते. 

९.३ आिथ�क िवकासाचे मापन करणार ेउपागम  

िश�ण ही एक रा��ीय गुतंवणूक �हणून मा�य केले तर, िविभ�न �� समोर िनमा�ण होतात. 
आिथ�क िवकासात िश�णाचे योगदान िकती? या िश�णा�या योगदानाचे मापन कसे करावे? 
उ�ोग िव�ात आिथ�क िवकासाचे मापन करणे अ�यतं सोपे असते तलुनेने िश�णात 
फलिन�प�ीचे मापन करणे कठीण असते. रा��ा�या िवकासात िश�णामळेु होणारी वाढ 
मोज�यासाठी खालील उपागमाचंा वापर केला जातो. 
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अ) खच� फलिन�प�ी िव�ेषण उपागम 

आ) सहसबंंध उपागम 

इ) शेषघटक उपागम 

ई) मानव श�� उपागम 

उ) वेतन िभ�नता उपागम 

९.४ सहसबंधं उपागम (Correction Approach) 

सहसबंंध उपागमाचा समावेश सकल रा��ीय उ��न (GNP) �ारा मोजलेली आिथ�क 
वाढीची पातळी आिण िश�णातील साव�जिनक खचा�त झालेली वाढ या�ंयातील गणुो�राशी 
होतो. िश�ण ही एक गुतंवणूक आहे हे िश�ण िनद�शक व आिथ�क �गतीचे िनद�शक या�ंया 
पर�पर सबंंधातून िस� झाले आह.े िश�ण व आिथ�क िवकास या�ंया सकारा�मक सबंंध 
आढळून येतो. �या रा��ाचे उ�प�न कमी �या देशात शाळेत जाणा�या िव�ा�या�चे �माण 
कमी असते, याउलट  जे रा�� िश�णावर अिधक गुतंवणूक करते ते अिधक �ीमंत होते. 
याव�न असे िस� होते क� िश�णामळेु सपं�ी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 
सहसबंंध ��थािपत होतो. िश�ण व आिथ�क िवकास यात सहसबंंध आहे हे �प� होते. 

िश�ण आिण आिथ�क िवकास याचंा सकारा�मक सबंंध असला तरी दोघामं�ये काय�कारण 
(cause and effect) सबंंध आहे असे �हणू शकत नाही. आिथ�क िवकासासाठी 
सा�रतेची आव�यकता असते, परतं ु १००% सा�रता झाली तरी ते रा�� पूण�पणे 
ि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 दरस�ुा कमी असतो. 
‘बोमन व अडँरसन’ यांनी ८३ देशातील सा�रते�या �माणाचे प�ृथकरण केले. �या�ंया 
सशंोधनात 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��ाचें उ�प�न सरासरी ५०० डॉलर�या जवळ होते. याव�न आिथ�क िवकासासाठी 
सा�रता हा मलुभूत आव�यक घटक आहे हे िस� होते. 

भारतातील िनवडक रा�याचंा िवचार करता सा�रता आिण दरडोई उ�प�न यातील 
सहसबंंध गणुक ०.७५६ आह े व तो सकारा�मक व िव�सनीय आहे. महारा��, गजुरात, 
पंजाब यासार�या अिधक सा�रता दर असणा�या रा�यांचे दरडोई उ�प�न जा�त आह ेतर 
िबहार, म�य�देश रा�याचे दरडोई उ�प�न सा�रतेचा दर कमी अस�याने कमी आहे, अस े
असले तरीस�ुा सा�रतेमळेुच आिथ�क िवकासात वाढ झाली असेल असे आपण �हणू 
शकत नाही. या दोन घटका�यित�र� ितसरा घटक या िठकाणी उपि�थत असू शकतो. 
रझेीन यांनी १९५०-६० �या दशकात ११ रा��ाचंी मािहती जमा केली. मा�यिमक 
िश�णात दाखल झाले�या मुलाचंी (१५ ते १९ वयोगट) स�ंया आिण रा��ीय दरडोई 
उ�प�न या�ंयात सकारा�मक सबंंध आहे असे सािंगतले. िजतके अिधक िव�ाथ� मा�यिमक 
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िश�णात दाखल होतील ितत�या �माणात रा��ीय उ�प�न वाढेल. परतं ु एखा�ा देशास 
लागू असलेला िनकष दसु�या देशास उपय�ु असेलच असे नाही. 

िश�ण आिण �िश�णामळेु रा��ीय उ�प�नात भर पडते. यामळेु िश�ण व आिथ�क 
िवकासात सहसबंंध ��थािपत झालेला िदसून येतो. परतं ु दो�ही घटकात काही 
काय�कारणभाव (cause and effect relationship) आहे का हे िस� होत नाही. एखा�ा 
रा��ाने िश�णात १०% वाढ केली तर �यामळेु रा��ीय उ�प�नात िकती भर पडेल ह े
सागंता येत नाही. तरीस�ुा सहसबंध उपागमा�या आधारे धोरण ठरिवणा�यानंा िश�ण 
योजना तयार कर�यासाठी िश�ण व आिथ�क सहसबंंधाचा उपयोग होतो. 

तुमची �गती तपासा- 

३) सहसबंंध उपागमाचे वण�न करा. 

४) िश�ण व आिथ�क िवकास यां�यात सहसबंंध असला तरी �या�ंयात काय�करण सबंंध 
नाही असे का �हटले जाते? सोदाहरण �प� करा. 

९.५ शेषघटक उपागम (Residual Approach)           

आिथ�क िवकासात कोणकोणते घटक िकती �माणात जबाबदार आहेत याचे मापन 
कर�यासाठी शेष घटक उपागमाचा वापर केला जातो. िनिव�ी (Input) �या तलुनेत 
फलिन�प�ीत (Out Put) झालेली वाढ मोज�यासाठी या उपागमाचा उपयोग केला जातो. 

कोण�याही देशा�या आिथ�क िवकासात होणारी वाढ मोज�यासाठी �ाम�ुयाने कामगारांची 
स�ंया, भाडंवल यांचा आधार घेतला जातो. फलिन�प�ीचे मापन करतानंा भाडंवल व 
�िमकाचंा िह�सा (Input) िवचारात घेता रा��ीय उ�प�नात झालेली वाढ तलुनेने जा�त 
असेल तर ही वाढ कशामळेु झाली असा �� िनमा�ण 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 सिुवधा, नवीन �ानाची िनिम�ती याचंा समावेश होतो आिण 
�हणूनच फलिन�प�ीचा सबंंध शेषघटकाशी जोडला जातो. 

फलिन�प�ी ही कामगार, भाडंवल व शेषघटक याचंा एकि�त प�रणाम असते. 

 Output =  F (LKR)  L – कामगार 

Output is a function of LKR + F (LKR)  K – भाडंवल 

       R - शेषघटक 

 Input     Out Put 

 भाडंवल + �मश��    फलिन�प�ी (आिथ�क िवकास) 

 12% +  50%    100%   
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या िठकाणी भाडंवल व �मश�� या�ंया तलुनेत फलिन�प�ी जवळजवळ ४०% अिधक 
िदसून येते. ही वाढ �या अ�ात घटकाने होते �यास शेष घटक �हटले आह.े 

 Input    Out Put 

 भाडंवल + �मश�� + शेषघटक   फलिन�प�ी (आिथ�क िवकास) 

 

      (िशि�त, कुशल कामगार, तं�िव�ान िवकास) 

शेष घटकामळेु फलिन�प�ीत वाढ होत अस�याने हा उपागम आिथ�क िवकास हो�यासाठी 
िश�णात अिधक गुतंवणूक कर�यास �व�ृ करतो. 

�वालो (१९५७) डेिनसन (१९६२) या�ंया मते कागमार श��त झालेली सधुारणा, 
िश�णात झालेली वाढ, तं��ानाचील बदल हे सव� शेष घटकाचे मह�वपूण� भाग असले तरी 
िशि�त मन�ुयबळ �हणजेच िश�ण हा शेष घटकाचा ल�िणय भाग आहे. अथ��यव�थेसाठी 
िश�ण मानवी भाडंवलाचा िवकास करते व या िवकिसत �मश��मळेु काय��मतेत वाढ 
होऊन उ�पादकता वाढते व आिथ�क िवकास होतो. याव�न असे ल�ात येते क� शेषघटक 
उपागम आिथ�क िवकासात िश�ण व �िश�ण याचंी भूिमका अधोरिेखत करतो व मानवी 
भाडंवलाचा िवकास कर�यासाठी िश�णात गुतंवणूक कर�यासाठी माग� �श�त करतो. 

फायदे : 

१) शेषघटक उपागमामळेु िश�ण व आिथ�क िवकास यातील सबंंध �प� होतो. 

२) शेषघटक उपागम िश�णिवषयक धोरण ठरिव�यास उपय�ु ठरतो. 

३) िश�णावर अिधक खच� कर�यास रा��ानंी �ाधा�य �ावे यासाठी पा��भूमी तयार 
करतो. 

मया�दा : 

१) शेषघटकाचे मह�व िवकासा�या िविवध �तरावर बदलत असते. �गत रा��ातं ते 
िवकसनशील रा��ापें�ा अ�यतं कमी आह.े 

२) स�ुवाती�या काळात काही भाडंवली घटकाचा समावेश शेष घटकात होतो. उदा. 
नवीन तं��ाना�या वापरासाठी य�ंसाम�ी खरदेी. 

३) सशंोधनाचे िन�कष� हे वषा��या िनवडीवर अवलंबून असतात. 

तुमची �गती तपासा- 

१) शेषघटक उपागमाचे मू�यमापन करा. 

२) शेषघटक उपागमानसुार िश�ण आिथ�क िवकासात कशा �कार ेयोगदान देते? 

३) शेष घटक उपागमाचे फायदे व मया�दा ि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 म�ुय उि�� आहे. खालील �माणे सव�साधारण गट क�न 
मानवश�� सबंंधी भाक�त करता येते. 

१) पढुील वषा�त ��येक �यवसायासाठी िकती �यि�ची गरज अथ��यव�थेस आहे.  

२) वत�मान ि�थतीत ��येक �यवसायात िकती मन�ुयबळ उपल�ध आहे. 

३) िविभ�न �यवसायात एका वषा�त िनव�ृी, बदली िकंवा म�ृयूमळेु ��येक �यवसायातील 
िकती मन�ुयबळ कमी होणार आहे. 

४) तं��ानात होणारा बदल व कामगारानंी �यवसायात बदल के�याने मन�ुयबळावर कसा 
प�रणाम होणार आहे. 

वरील गो��चा िवचारक�न भिव�यात आव�यक असणा�या िविभ�न कौश�य �ा� 
मन�ुयबळाचा अंदाज �य� करता येतो. यानसुार मानवश�� उपागम िश�ण व �यवसाय 
या�ंयात सबंंध��थािपत क�न, आपणास आगामी वषा�त कोण�या �े�ातील िकती 
मन�ुयबळ आव�यक आहे याचे िनयोजन क�यास सहा�यभूत ठरतो. 

मानवश�� उपागमात िश�णा�या िनरिनरा�या शाखामंधून �वेशासाठी मागणी िकती 
होईल? व ती मागणी िकती �माणात पूण� करता येईल या िवषयीचा अंदाज असतो. कुशल 
�मश�� िनमा�ण करणार ेिश�ण व आिथ�क िवकास यांचा सम�वय साध�याचा पायाभूत हेतू 
या उपागमात असतो. यामळेु 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 ध�ंातून िकती जागा उपल�ध होतील याचा िवचार के�यानतंर सदर उ�ोगास 
लागणार े कुशल मन�ुयबळ िवकिसत कर�यासाठी कोणता अ�यास�म आव�यक आहे, 
कोणती कौश�ये अ�यास�मात समािव� करावी याचा िवचार करावा लागतो. देशात 
वत�मान �मश�� िकती आहे, साधनसाम�ीची उपल�धता िकतीआहे, या �कारची मािहती 
सकंलीत के�यावर योजना काया�ि�वत करावी लागते. 

मह�व: 

१) मानव श�� उपागमा�ार े िश�णा�या िनरिनरा�या �तरावर िकती मन�ुयबळ सामवता 
येईल  याचा अंदाज करता येतो. 

२) भिव�यातील गरजा ल�ात घेऊन अथ��यव�थेस आव�यक मन�ुयबळ िवकिसत 
कर�यास मानश�� उपागमा�ार े �ा� िन�कष�/ माग�दश�क त�वे या�ंया आधार े िनण�य 
घेता येतो. 

३) िश�णात केलेली गुतंवणूक अिधक आहे क� अितशय कमी आहे याचे �ान होते. 
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मया�दा : 

१) भिव�यकाळातील उ�ोगध�ंाचे �व�प बदलत अस�याने �िशि�त वग� उपल�ध 
�मश��  याचंा मेळ घालता येत नाही. 

२) आज अितशय कुशल असणार े मन�ुयबळ भिव�यात तं��ानातील बदलाने उपय�ु 
असेलच  असे नाही. 

याव�न असे �हणता येईल क� मानवश�� उपागम मािहती�या आधार ेभिव�यातील गरजाचें 
िव�ेषण करन िश�ण �यव�थेचे िनयोजन व �यव�थापन कर�यास उपय�ु होईल. 

तुमची �गती तपासा- 

१) मानवश�� उपागमा�या आधार े भिव�यातील मानवश�� गरजाचे िनयोजन कर�याचे 
माग� �प� करा. 

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�णामळेु �यि�स वरचा दजा� , �ित�ा याचंी �ा�ी होत असते. िश�णामळेु  
�यि��या उ�प�नात वाढ होते हे आपणास सहज ल�ात येते. परतं ु सारखीच �मता 
असतानंास�ुा सवा�ना समान वेतन िमळतेच असे नाही. सामािजक व शै�िणक दजा� या 
कारणावं�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 
सवा�त मह�वाचे कारण आह.े 

वेतन िभ�नता उपागम हा �ी-प�ुष, सघंटीत-असघंटीत कामगार िशि�त-िनर�र कम�चारी 
या�ंया वेतनातील फरकाची तलुना कर�यासाठी व वेतन िभ�नते�या कारणाचंा शोध 
घे�यासाठी उपयोगात आणला जातो. वेतन िभ�नतेची वेगवेगळी कारणे असली तरी एकाच 
काया�साठी असलेला वेतनाचा िभ�न दर हा म�ु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 दसुरा �ाथिमक िश�क 
मुंबईसार�या शहरात एकाच �कारचे काम करीत असला तरी भौगोिलक कारणामंळेु 
दोघानंा िमळणार े वेतन वेगवेगळे असते. उ�च �यव�थापक�य पदावंर काम करणा�या 
�य��म�ये �यव�थापनाची पुरशेी कौश�ये असतात. �यामळेु कामात जोिखम प�क�न 
जा�तीत जा�त उ�ादन कर�याची जबाबदारी �या�ंयावर असते, �यानंा िनयोिजत वेळेपे�ा 
अिधक वेळ काम करावे लागते. गलेल� वेतन िमळते. कामात िजतका जा�त धोका तेवढे 
वेतन जा�त असते तसेच कौश�याबाबतस�ुा �हणता येते. उदा. मोटार चालका�या 
तलुनेत वैमािनकास �िश�णा�ार े अिधक कौश�ये आ�मसात करावी लागतात व जा�त 
धोका प�कारावा लागतो. 
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देशात उ�च�मता �ा�, कुशल कामगाराचंी आव�यकता असते, िविश� कौश�ये, �िश�ण, 
गणुव�ा असणा�या �य��स रोजगार िदला जातो परतं ुयेथे स�ुा वेतनात िभ�नता आढळून 
येते. �य�� कोण�या उ�ोगात काम करते, रा��ीय कंपनी आहे क� बह�रा��ीय कंपनी आहे, 
लघउु�ोग आहे क� मोठा उ�ोग समूह आहे यावरस�ुा वेतनिभ�नता आढळून येते. रिशयन 
शा�� �टुिमिलन यानंी इंजीनीयर �य��चा अ�यास क�न �यानंा िविभ�न अ�थापनात 
िभ�न वेतन िमळते हे िस� केले आह.े 

�ी आिण प�ुष यानंा एकाच कामासाठी भी�न वेतन दे�याची प�त �ढ आहे, काळेगोर े
यामळेु स�ुा भेद असतो. वेतन िभ�नता ही िविभ�न कारणानंी असली तरी ती समाजात 
कायम �व�पी अ�ती�वात राहणार आहे. वरील चच�व�न असे िदसून येते क� वेतनातील 
फरक म�ुय�वे क�न िश�णामळेु होत असला तरी कामाचे तास, भौगोिलक �थान, 
कामाची जोिखम यावर स�ुा वेतन िभ�नता आढळून येते. 

तुमची �गती तपासा- 

१) वेतन िभ�नता ठरिवणा�या घटकाचंी चचा� करा. 

२) वेतन िभ�नता उपागमात िश�ण व �िश�ण याचंी भूिमका �प� करा. 

९.८ खच� फलिन�प�ी िव�ेषण उपागम  

एखा�ा �क�पावर झालेला खच� व �यामळेु झालेली फलिन�प�ी (नफा) याचें प�तशीरपणे 
गणन कर�याची �ि�या �हणजे खच� फलिन�प�ी िव�ेषण उपागम होय. 

एखादे अ�थापन जे�हा आधिुनक य�ं खरदेी (गुतंवणूक) कर�याचा िवचार करते, �यावेळेस 
�या य�ंा�ारा अ�थापनास िकती फायदा होईल, िकती उ�पादन काढता येईल या�या 
आधार े िनण�य घेतला जातो. या ऐवजी दसु�या िठकाणी गुतंवणूक कर�यापे�ा या य�ं 
खरदेीत गुतंवणूक के�यास तलुनेने िकती अिधक फायदा होईल याचा स�ुा िवचार केला 
जातो. कोणतेही खाजगी �यव�थापन गुतंवणूक�वर जा�तीत जा�त परतावा दणेा�या 
गो�ीवरच खच� करीत असते. परतं ु िश�ण�े�ात असा िवचार क�न चालत नाही. िश�ण 
�े�ाचा िवचार करता िश�णावर केले�या गुतंवणूक��ार े होणा�या िवकासाचे जर मापन 
करता येत असेल तर �याचा िमळणा�या परता�याशी सबंंध जोडला जाऊ शकतो, �या 
िश�णावर खच� के�यावर जा�तीत जा�त परतावा िमळेल अशा िश�णावर शासन जा�तीत 
जा�त गुतंवणूक क� शकेल, परतं ुिश�णावर केलेली गुतंवणूक ही सव� समाजासाठी असते 
�यामळेु खचा�चा परतावा िवचारात घेतानंा सामािजक ��ीकोनातून स�ुा िवचार करावा 
लागतो. तसेच िश�णावर केले�या खचा�वर िमळणा�या परता�याचे मापन दरुगामी असते व 
ते िविभ�न अंगानी करावे लागते. 

िश�णा�या फलिन�प�ीचे िव�ेषण करीत असतानंा सरकारने केलेला खचा�सोबतच 
पालकानंी मलुांना शाळेत नेणे-आणणे; प�ुतके,अ�यास घेणे यावर िकतीतरी वेळ व पैसा 
खच� केलेला असतो. याचा िवचार फलिन�प�ीचे िव�ेषण करतानंा केला नाही तर 
गुतंवणूक�वर िमळणारा परतावा िकती िमळाला याचे समाधानकारक उ�र आपणास िमळत 
नाही. िश�णा�या फलिन�प�ीचे मोजमाप करतानंा फ� िकती परतावा िमळावा हा एकच 
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िवचार नसतो. तर �यापलीकडे उ�चउदा� हेतू असतात. �हणूनच खाजगी �े�ातील 
फलिन�प�ीचे िव�ेषण िश�णा�या फलिन�प�ी�या तलुनेत सोपे असते. 

तुमची �गती तपासा- 

१) खच� फलिन�प�ी िव�ेषण िश�णा�या गुतंवणूक�वर कशा �कार ेप�रणाम करते. �प� 
करा. 

९.९ साराशं  

िश�णाने �य��चा िवकास होऊन रा��ाचा आिथ�क िवकास होत असतो, �हणूनच िश�ण व 
आिथ�क िवकास याचंा घनी� सबंंध असतो. िश�णाने आिथ�क िवकास होत अस�याने, 
आिथ�क िवकासात िश�णा�या योगदानाचे मापन कर�यासाठी सहसबंंध उपागम, शेषघटक 
उपागम, मानवश�� उपागम, वेतन िभ�नता उपागम याचंा उपयोग केला जातो. ��येक 
उपागम हा वेगळा असला तरी ��येकाचा एकमेकाशंी थोड्याफार �माणात सबंंिधत स�ुा 
आहेत. िनयोजन क�या�नी भिव�यातील गरजा, उपल�ध साधनसपंं�ी यांचा िवचार क�न 
िनयोजन कर�यासाठी वापर केला तर िश�णासाठी यो�य गुतंवणूक कर�यास उपयोग 
होईल. 
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१०.६  िश�णा�या िविवध �तरावरील गळती�या �माणाचा अंदाज 

१०.७ अप�ययाचे �कार, पैसा, वेळ, साधन ससंाधने, मानवी भाडंवल आिण 

िवचारसरणी 

१०.० उि�� े

या घटकाचा अ�यास के�यानंतर त�ुहाला खालील गो�ी समजू शकतील. 

 िश�ण�णालीतील उ�पादन�मतेचा अथ�, मह�व, चचा� , व वण�न. 

 िश�णाची उ�पादन�मता वाढिवणार े घटक व �याचंी अंतग�त व बाहय काय��मतेची 
�प�ता. 

 िश�ण �ि�येचा सयं�ु व समावेशक उपागम आिण िनिम�ती उपागमाचे वण�न. 

 िश�णा�या िविवध �तरावरील गळती�या �माणाची अंदाजे �प�ता. 

 िश�णातील अप�यया�या �काराचें वण�न 

 मानवी भाडंवलाचे मह�व आिण िश�णातील उ�पादकतेसबंंधी सव�सामा�य वैचा�रक 
िवषयाचें िव�ेषण. 
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१०.१ ��तावना 

या घटकाम�ये उ�पादन�मतेची सकं�पना व �या�या आिण उ�पादन �मतेक�रता िविवध 
अ�ययन उि��ाचंा सबंंध जोड�यात आलेला आहे. अंतग�मत व बिहग�मन सकं�पनेत 
अंतग�त व बाहय काय��मतेची सिव�तर माडंणी केलेली आह.े �थिमक, मा�यिमक व उ�च 
�तरावरील िश�ण�ि�येत िश�णाची भूिमका व मह�व ठळकपणे माडंत असताना 
िश�णां�या सयं�ु उपागम धोरणाबाबतची �ि�या व िन�पती ही शै�िणक स�ंथाची 
उ�पादन�म �ि�या �यानात घेऊन माडं�याची खबरदारी घेतलेली आह.े  

��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 सबंंधीत आह.े िश�णा�या िविवध �तरावरील गळती�या �माणाचा अंदाज घेणे 
तसेच पैशाचा अप�यय, वेळ व साधन सपं�ी�या हा�साची चचा� सिव�तरपणे करणार 
आहोत. आदश�वादी ��ीकोनातून शै�िणक स�ंथाचंा गणुा�मक दजा� उंचाव�यासाठी िश�ण 
�णालीची उ�पादन�मता  वाढिवणे आव�यक आहे. 

१०.२ उ�पादन�मता आिण िश�णाची  सकं�पना  

अथ�शा�� व िश�णत�� या दोह��या िवचारातूनच िश�ण �णाली ठरत असते. 
अथ��यव�थेतील िनिम�तीची �ि�या आिण औपचा�रक िश�ण �णाली यांची तलुना रचना, 
िनण�य �ि�या व उि��े या�ंयांशी केली जाते. दसुया� श�दात सगंावयाचे �हणजे औपचा�रक 
िश�ण �णाली ही औ�ोिगक �णाली �माणे िकंवा एखादया कारखा�या�या काया�शी तलुना 
करता ती �मब� असते. 

उदा. एका िठकाणाह�न �ा� होणा�या क��या व�तूचे लागोपाठ दसुया� िठकाणी प��या 
व�ततु �पातंर होते. दो�ही बाजूचा िवचार क�न �या व�तचेु मू�य ठरिवले जाते. याची 
तलुना औपचा�रक िश�णाशी करता येऊ शकेल. क��या माला�या �पात िव�ाथ� िश�ण 
�ि�येत �वेश करतात नतंर िश�क, प�ुतके व शै�िणक साधना�ंार े �या�ंयावर (मू�य) 
�ि�या होते आिण ��येक �तरावर �या�ंया िन�प�ीचे �ा�ाकंा�ार े व �माणप�ा�ंारे 
मू�याकंन केले जाते. 

अथ�शा�ात उ�पादन�मते�या सकं�पनेची ओळख ही कमीत कमी िकंमतीतून जा�तीत 
जा�त उ�पादन �मता ( िनिम�ती) अशी केली जाते. 

 कमीत कमी गुतंवणूक�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. अथ�शा��  
�यासाठी अंतग�मन  व बिहग�मनाचे िव�ेषण पढुील�माणे करतात. 

अंतग�तन (Input)                                  बिहग�मन (out Put) 
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उदा. 

साव�जिनक िश�ण स�ंथेतील उ�पादन �मता ही उ�पादीत कर�यासाठी कमीत कमी 
िकंमतीत जा�तीत जा�त साधनांचा वापर केला जातो. �यासाठी उपल�ध साधनसपं�ीचा 
गरजातं फेरबदल 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 

 

 

अंतगम�न       बिहग�मन 

(Input)             (Out Put) 

(��येक िव�ा�या�नसुार खच�)                        (उ�पादन खच� िव�ेषणा�या 

                                                             उपय�ुतेनसुार िव�ा�या�चे सपंादन) 

“उ�पादन �मता �हणज ेशाळे�या �पाने परुिवलेली चागंली मािहती व �भाव पाडणार ेइतर 
िविवध घटक िनयंि�त ठेवून �ा� झालेली शै�िणक िन�प�ी होय.” 

अथ�शा�ीय िश�णाचा �सार करतेवेळी इस १९६० समुारास जे�हा आपण उ�पादन �मते 
िवषयी बोलत होतो ते�हा शू�टझ (१९६३) याचंा असा िव�ास होता क�, लोक हे उ�पादक 
आहेत व �हक ह े गुतंवणूकदार आहेत ह े काय� ते �या�ंया �मतेनसुार करीत असतात. 
मानवी भाडंवलातील सवा�त मोठी गुतंवणूक �हणजे शाळा अशा वेळी उ�पादकता व िश�ण 
याचा सबंंध फ� गहृीत धरला जातो. असे असताना आज आपण परुशेा परुा�या�ार ेअसे 
िस�द क� शकतो क� मानवी भाडंवल क� ��थानी ठेवून जगाची अथ��यव�था बदलत आह.े 
जागितक व तं��ाना�या बदलामळेु व सगंणका�या सबंंधीत इंटरनेट, इ. लिन�ग, �ह�यु�अल 
�लास�मस ् (अभासी वग�) व इतर तं� िव�ाना�या बदलामळेु तसेच आधिुनक व उ�च 
तं��ानामळेु मानवी भाडंवलात ता�काळ बदल झालेले आहेत. अिलकडील अ�यासानसुार, 
वे�च (१९७०) आिण श�ुटझ (१९७५) यानंी असे िस�द केले क�, तं�िव�ान िकंवा �यात 
होणार े 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. परतूं उ�च िश�णमळेु 
औ�ोिगक कामगाराचंी उ�पादन�मता वाढलेली आहे असा कोणताच परुावा नाही.  

शाळामंधून 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 याचंा ताि�वक िकंवा �योिगक परुावा नाह� परतूं असे गिृहत 
धरले जाते क� िश�णामळेु चागंली िनण�य�मता आिण उ�च  उ�पादन �मते�या गरजा पूण� 
होतात. जेथे कामगार आहेत तेथे याची स�यता िदसून येते. िश�क हो�यासाठी िकंवा इतर 
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कामगारानंा अशा�कार�या जबाबदाया� िद�या जातात क� ते अनदुेशन रचना क� शकतात 
व वारवंार साधनाचंा अथ� सूचीत करतात. यासाठी मह�वा�या पाय�या पढुील �माणे आहे. 

 गरजाचें िव�ेषण 

 �येये आिण �धा�य 

 साधनाचें िव�ेषण 

जे�हा आपण अ�ययन उ�पादन�मतेचा िवचार करतो ते�हा आपणास चागंली अ�ययन 

िन�पती िमळ�या�या ��ीने खालील उि��े ल�ात  ठेवणे गरजेचे आहे. 

 उ�च मा�यिमक िश�ण आिण सवा�साठी �िश�ण यासाठी यो�य पया�याची खा�ी क�न 
घेणे. 

 रा�य भर �वास, िश�णास �वेश, स�ंथा�ंया गितशीलतेस �धा�य, तं�िव�ानास �वेश 
यासाठी िव�ाथ� अ�ययन क�या��या गितशीलतेत सधुारणा व वाढ करणे. 

िव�ा�या�ना उ�च�तरावरील �ान व कौश�य �ा� कर�यासाठी मदत क�न �याचंी 
अ�ययन उ�पादन �मता वाढीस लावणे. वरील सव� उि��े ही फारच एकाि�मक आहेत. 

 

परुवठाकर�यायो�य               अ�ययन   गितशीलता आिण   
                      अ�ययन उ�पादन�मता  
 

उ�पादन �मता,   हेतपु�ुपर न�दणी       पदवी सपंादन आिण  
�मतेनसुार मागणी,         आिण कौश�याची         कोण�याही वेळी  
यो�य �थळाला पाठवण      जलद �गती हो�याचे              शै�िणक सेवा 
                 तं��ान 
तुमची �गती तपासा 

१. अ�ययन उ�पादन �मता उि��ाचें सहा ओळीत वण�न करा. 

१०.३ िश�ण �णालीची अतंग�त आिण बाहय काय��मता 

िश�णातील काय��मतेची सकं�पना �हणजे बाहय व अंतग�त काय��मतेचे आकलन होय. 

अंतग�त काय��मता : ही सकं�पना शै�िणक खचा�शी संबंधीत आहे. शै�िणक खचा�चा 
�यवि�थत वापर केला तर उि��े लगेचच सा�य होतील. पदवीधरां�या िनिम�तीत गळतीचे 
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�माण, अप�यय आिण इमारत, �थंालय व �योगशाळेचा यो�य अयो�य वापर इ. चा समावेश 
होतो. 

बिहग�त काय��मता : ही सकं�पना शै�िणक �णालीशी सबंंिधत असून एकंदरीत सव� 
शै�िणक उि��ाचंी जाणीव, मानवी साधन कौश�याचंा िवकास आिण उ�पादन �मता व 
मानवी साधन कौश�याचा परुवठा इ. चा समावेश होतो. 

ही एक शै�िणक साधना�या अंतग�मन व बिहग�मनाची तलुना आहे. अतंग�त साम�ुी सचंात 
िश�क, �टेशनरी, शै�िणक साधने, इमारत, फिन�चर इ. गो�ी अशा �कार ेएकि�त के�या 
जातात क� �याचा प�रणाम एका चागं�या िन�प�ीत होतो. िव�ा�या�साठी गणुव�ापूण� 
अ�यापनासाठंी शै�िणक साधनाचंा वापर  ( उदा. सगंणक व इतर आधिुनक साधने) केला 
जातो �यामळेु वग�अ�यापन प�रणामकारक होते. आव�यक शै�िणक साधने िव�ा�या��या 
अ�ययनास उपय�ु ठरतात. �हणून ��येक स�ंथेने एक प�रणामकारक �णाली िवकिसत 
केली पािहजे �यामळेु अंतग�त काय��मता वाढीस लागेल व स�ंथा ही एक उ�कृ� नमनु 
�हणून आकारास येईल. अतंग�त गणुव�ा िव�ास �णाली (IQA)  म�ये िव�ाथ� + 
कम�चारी+ �यव�थापन हे एकमेकाशंी समाधानी असतात. �याम�ये िश�णाची गणुव�ा 
सधुार�याची व िनयिं�त कर�याची य�ंणा असते. आय. �यू. ए. (internal Quality 
Assurance)  �हणजे एकूण �णाली होय याम�ये साधने, चाचणी�ार े �ा� झालेली 
मािहती, अ�यापनाची गणुव�ा, यो�य दजा� , िटकावूपणा व सधुारणा, िश�यव�ृी, सशंोधने 
आिण समाजसेवा इ. चा समावेश होतो. अंतग�त काय� �मता ही यो�य साधना�या �ारे 
स�ंथेचे मू�यमापन क�न व सतत देखरखे ठेवून िनयमीत ठेवली पािहजे. 

अंतग�त काय��मतेत खालील गो��चा समावेश होतो. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 स�ंथेची अंतग�त काय��मता ही �थंालय सिुवधा साधनसाम�ी आिण अ�ययन 
वातावरणास चेतावणी देणारी उपकरणे यावर अवलंबून असते. तसेच 

 सशंोधन मािहतीचे सात�य, गणुव�ापूण�, काय�, यो�य िदशेने िवकास, �थािनक मािहती 
गोळा क�न अथ� लाव�याची �मता इ. 

चांगले अ�यापन 
अ�ययन क�या�ची भाषा �णाली 

चांगला दजा� ससु�ज 
साधन साम�ुीसह 
म�ुयांकन क�न 

ठरिवलेले  
अ�ययन क� � 

चांगली �यव�थापक�य 
सं�था सबिंधत अ�यास�म 
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िन�प�ी सपंादनाचे वग�करण हे कृतीपूण� िन�पती असे केले जाते. याचा सेवेवर, समाजावर, 
िश�ण �ि�येवर व �यव�थापन आिण सहकारी कम�चा�यांचा िवकास आिण िनया�जन यावर 
प�रणाम होतो. 

जर गणुव�ेबाबत सव� अंतग�त गो��ची अंमलबजावणी केली तर बाहय काय��मतेतही 
सधुारणा होते. गणुव�े�या िन�प�ीत परी�ेचा िनकाल, िकंवा इतर मापनयो�य िन�प�ीचा व 
गणुव�ेचा समावेश होतो. 

तुमची �गती तपासा 

१) तमु�या अ�यापन – अ�ययन �ि�येतून त�ुही अंतग�त आिण बाहय काय��मतेचा 
िवकास कसा कराल? 

१०.४ सयंु� उपागम, �ि�या उपागम, िन�प�ी उपागम  

सव�साधारणपणे असे पाह�यात येते क� आिथ�क वाढीसाठी िश�णाचा सहभाग आिण 
िविवध उपागमासह सामािजक िवकसाचे मू�यांकन कर�यासाठी िनयोजक व 
सशंोधकाकंडून उपागम आिण प�दतीचा वापर कर�यात येतो. सयं�ु उपागमात �ि�या व 
िन�पती �ार ेिश�ण �णालीतील अ�यापन – अ�ययनाची गणुव�ा उंचाव�यात येते. 

सयं�ु उपागमात सामा�यतः दोन घटक  समािव� असतात ते �हणजे ' एकूण िकंमत कमी 
करणे आिण िन�प�ीत जा�तीत जा�त वाढ करणे. ही प�दत औ�ोिगक आिण आिथ�क 
�े�ात �याचबरोबर �यव�थापन व शै�िणक �े�ात मोठया �माणात वापर�यात येते.  

िश�ण�ि�येत अ�ययनाला चेतावणी देऊन चागंली अ�ययन िन�प�ी �ा� कर�यात येते. 

संयु� उपागम  (Dual Approach )  

सयं�ु उपागमात तलुना�मक ��या दोन उपागम एक� येतात. �याचे मह�व िश�ण 
�णालीत अिधक असून �याची �ि�या तसेच िनिम�ती. एकि�तपणे होत असते. �ि�या व 
िनिम�ती एकि�तपणे होत अस�यामळेु जा�तीत जा�त िन�प�ी �ा� होते. 

 

 

 

�ि�या �हणजे आिथ�क उ�पादनाची मािहती घेणे, अथ�शा�म�ये  �ि�या �हणजे िन�प�ी 
कशी �ा� होते ते दश�िवणारा माग� होय. 

अ�यापन-अ�ययन, सशंोधन िकंवा लेखन अ�यापनात �ि�या व िनिम�ती या उपागमातंा 
कमी �थान आह.े भाषा रचनेवर िनिम�ती उपागमाचा �भाव पडतो तर �ि�या उपागमाचा 
�यि�गत हावभाव व एकि�त �भाव पडतो. अशा �कार ेअ�ययनकता� िश�काने िदले�या 

�ि�या िनिम�ती 
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नोटस ् िलह�न घेतो. अनकुरण करतो  व स�ंिमत करतो. �ि�या व िनिम�ती उपागमाचा 
िश�ण शा�ातील कृती सशंोधनात उपयोग क�न सम�येचे उ�र गणुा�मक आिण 
स�ंया�मक �व�पात �ा� केले जाते. 

�ि�या उपागम (Process Approach) 

अ�ययन क�या��या सज�नशीलतेला व �याने िवमष� मागाने केले�या �वयसंशंोधनावर 
�ि�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. काया�त म�न असतो �याच वेळी िश�क व िव�ाथ� याना 
ि�तसादाची गरज असते. 

उदा. सशंोधन पेपर िलिहत असताना, सशंोधन �ंबधासाठी �वतः िवषय िनवडून 
िनयतकािलकात लेखन व प�र�ण िलिहत असताना अ�ययनकता� �वतः ताण घेत असते. 
या �ि�येतील घटक एकमेकाशंी आंतरि�या करीत असतात आिण ही �ि�या प�ुहा 
�या�ंया िठकाणी घडत असते. म�ये म�ये ि�थर राह�न अ�ययनकता� िवमष� िचतंन करीत 
असतो आिण वारवंार ��याभरण घेत असतो. 

अ�यापनशा�ा�या ��ीकोनातून �ि�या उपागम चागं�या �कार े�वीकार�या गेला नाही. 
यात काही सामािजक घटक व िश�काची भूिमका या बाबतीत दोष आहेत. असे असले तरी 
सशंोधना�या काही उपल�ध िन�कषा�नसुार सशंोधन पेपर कसा िलहावा, भाषा कशी 
असावी, येथे भाषा लेखना�या प�दतशीर �ि�येम�ये �ि�या उपागमाचा अंतभा�व होतो. 
परतूं लेखकाचे सामािजक –सा�ंकृितक घटक, वग�, िलंग व �या�या लेखन �ि�येवर 
सा�ंकृितक वार�याचा होणारा प�रणाम याकडे दलु�� केलेले आहे. 

िनिम�ती उपागम  (Product Approach) 

िनिम�ती उपागमाम�ये सशंोधन पेपर िलिह�यास िशकत असताना िकंवा भाषेचे लेखन करीत 
असताना िम� �ान व कौश�यावर िनय�ंण ठेवून वा�यातील �याकरण, श�द, रचना इ. वर 
भर देऊन लेखन केले जाते. मूं�याकन करताना वा�याचा �कार व वा�यातील �याकरण 
श�ुदतेवर भर िदला जातो. अ�ययना�या�कडून सशंोधनाचे व भाषेचे िनयम �यानात घेऊन 
लेखन करणे अपेि�त असते. 

भाषेतील गुतंागुतं टाळून अचकु लेखन कर�याची सवय �हावी या ��ीने िनिम�ती उपागमाचे 
मह�व अिधक आहे.  

सयं�ु उपागमाम�ये �ि�या व िनिम�ती उपागम या दो�हीचे एकि�करण होणे अपेि�त 
असते.  �ि�या उपागमात िश�णाची �येये व उि��ानंा अिधक मह�व आह े तर िनिम�ती 
उपागमात कृती व ता�काळ िन�पती अपेि�त आह.े  

कृती सशंोधन करीत असताना वरील उपागमानंा वग� प�रि�थतून वगळता येत नाही. 
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मािहती संकलन कर�यासाठी संयु� उपागमाचा उपयोग होऊ शकतो. 

 

 

 

 

 

 

शालेय �णालीत मलेु िकती �माणात उपि�थत राहतात याव�न गळती�या �माणाची 
�या�या करता येते. गळतीचे �माण काढाया�या अनेक प�दती आहेत. मन�ुयबळ िवकास 
मं�ालयाने गळतीचे �माण काढ�यासाठी पढुील प�दतीचा वापर केला. 

इ.१ली ते ५वी �या वगा�तील एकूण गळती काढ�यासाठी १ वजा इ. ५वी �या वगा�त �वेश 
घेतलेले िव�ाथ� भािगले चार वषा�पूव� इ.१ ली�या वगा�त �वेश घेतले�या िव�ा�या�ची 
स�ंया. 

 
 
 


 


F. 5 Jeer ®³ee Jeiee&le He´JesM e Iesleuesueer efJeÐeeLeea ( meboYe& Je<ee&&vegmeej)

1 -
®eej Je<ee&HetJeea F.  1 ueer ®³ee Jeiee&le He´JesM e Iesleuesu³ee efJeÐeeL³ee¥veer mebK³ee

 

DISE माफ� त दोन शै�िणक वषा�तील पनुरपरी�ाथ� वगा�नसुार / िलंगानसुार मािहती �ा� 
आ�यानतंर �या�या आधार ेसधुा�रत त�ा तयार क�न �याचा उपयोग िव�ाथ� गळती�या 
�माणाची स�ंया ठरिव�यासाठी केला जातो. 

DISE कडून �ा� झालेली मािहती ही शाळानंसुार तयार केलेली असते. दोन शै�िणक 
वषा�साठी �या शाळा सामाियक आहेत �या�ंयासाठी या मािहतीचा वापर केला जातो. नवीन 
मािहती तयार क�न या आधार े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 पढेु २००४ – ०५ म�ये १२% एवढे कमी झाले. गळती�या �माणात 
सधुारणा होत असली तरी �याचा उपयोग पढुील 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 त�ुही कोण�या �कार�या उपागमाची 
अंमलबजावणी कराल? 

 

मािहती संकलन 

गणुा�मक उपागम सं�या�मक उपागम 

 

मलुाखती 
 

िनरी�ण 

 

सव��ण, सं�याशा�ीय तं�ाचा उपयोग 
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१०.५ िश�णातील अप�ययाचा अथ�, �या�या आिण मह�व 

पनुप�री�ाथ� व िव�ाथ� गळतीमळेु 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 आह.े शै�िणक �णाली�या प�रणामकारक 
�यव�थापनासाठी शै�िणक अप�यय कमी क�न धारणे�या �माणात सधुारणा करणे 
आव�यक आहे. यो�य खचा�तून (Input)  �णालीची गणुव�ा आबािधत ठेवली पािहजे. 

 शै�िणक अप�यय ही एक अथ�शा�ीय स�ंा आहे. पनुरपरी�ाथ� व गळतीने खच� 
झाले�या वषा�तील एकूण िव�ाथ� स�ंया �हणजेच शै�िणक अप�यय होय. 

 पूव��या शै�िणक वषा�तील जे िव�ाथ� पढुील शै�िणक वषा�त एकाच इय�ेत राहतात 
�यानंा पनुरपरी�ाथ� (Repeater) असे �हटले जाते. तसेच शाळेचे अंितम वष� 
सपं�यापूव� जे शाळा सोडून जातात �यानंा गळती असे �हणतात िकंवा शै�िणक वष� 
पूण� हो�यापूव� शाळा सोडून इतर� दसुरीकडे �वेश घेतात �याला गळती अस े
�हणतात. 

 जे िव�ाथ�  पनुरपरी�ाथ� असतात �या�ंयासाठी शाळेत अिधक वेळ खच� क�न �याचंा 
फायदा क�न िदला जातो. तसेच शाळासोड�यापूव� �या िव�ा�या�ना शाळेचा फायदा 
होतो �या सदंभा�त 'अप�यय' हा श�द वापरला आहे. 

 एकूण अप�यय = पनुराव�ृीचा ि�तिबंिबत एकूण आकार आिण िश�ण �णालीतील 
बढती�या ओघातील गळती. 

 पनुरपरी�ाथ� : सव�साधारण काळापे�ा अिधक काळासाठी वगा�त राहणे �यामळेु  
�वेशाची �मता कमी होते. 

 अप�यय आिण गळतीची कारणे –  

गळती ही स�ंा शै�िणक �यव�थेत वारवंार वापरली जाते. जे सबंंिधत िव�ाथ� 
अ�यास�माला �वेश घेतात परतूं तो अ�यास�म �या�ंयाकडून पूण� होत नाही. 

 स�ुवात करीत नाहीत              आजारीपणा               कुटंुबाकडून अ�य�प मदत      
काहीही कारण दाखिवत नाहीत               अपयश              वेळेची कमतरता. 

 

ODL  �णाली म�ये जे िव�ाथ� काया�लयीन माघार घेतात / �वा�याय जमा करतात परतूं 
परी�ा देत नाहीत व या उलट अपूर ेकौश�य              बौि�दक अडचणी 

�शासक�य कारणे. 
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सव� अप�ययाम�ये नाकप�पणाची मू�ये �ितिबंिबत होतात िकंवा नापास िव�ाथ� उपल�ध 
िश�णाचा फायदा घेतात. 

      
 
 
 
 
आंतररा��ीय �तरावरील अप�यय काढ�यासाठी ही प�दती वापरता येत नाही. रा��ीय 
�तरावरील शै�िणक अप�ययाची तलुना करताना एक मोठी काळजी �यावी लागते तेथील 
शै�िणक �णाली, रचना, बढतीची धोरणे, सपंादनाचे िनयम याम�ये बरीचशी तफावत 
असते. जे�हा आपण गळती व पनुरपरी�ाथ� िवषयी बोलतो ते�हा िव�ा�या�ची अप�ययाची 
एकूण वष� िवचारात घेतली पािहजेत. पनुप� �र�ाथ� िवषयी बोलतो ते�हा िव�ा�या�ची 
अप�ययाची एकूण वष� िवचारात घेतली पािहजेत. पनुप� �र�ाथ�नी व गळती मधील एकूण 
िव�ा�या�नी िकती वष� खच� केली �याचे ट�केवारीत �पातंर केले पािहज.े 
 
िव�ा�या�ची मनोव�ृी, पनुराव�ृी व गळती यावर खालील गो��चा मोठया �माणात �भाव 
पडतो. 

 सामािजक  -आिथ�क प�रि�थती / पा��भूमी 

 शै�िणक घटक 

 घर कामात अ�ययना�या�ला अिधक सामावून घेणे. 

 पालकाचंा िवरोध, पालकाचंा शै�िणक दजा�. 
 
शै�िणक घटकाचंा िवचार करता, ि�थरता िकंवा समाजाची आिथ�क गरज व शै�िणक 
प�दत या�ंयात सबंंध, नसण.े चकु�चे �वेश धोरण गरीब स�ंथेत भौितक सिुवधांचा अभाव, 
स�ंथेतील वातावरण इ. कारणामळेु पनुराव�ृी व गळती होत असते. पालकाचे िनधन, 
अ�ययनाचा कमकुवत दजा� या घटाकामंळेु स�ुदा िव�ा�या��या �ेणीत पनुराव�ृी व गळती 
होत असते. 
 
तुमची �गती तपासा 
 
१) “�ाथिमक �तरावरील गळती ह े पढुील िश�णाला अडथळा  आहे” या िवधानांची 

तमु�या अनभुवातून चचा� करा. 
 

१०.६ िश�णा�या िविवध �तरावरील गळती�या �माणाचा अदंाज 

िश�णाला िमळणार े परता�याचे �माण व मानवी ससंादनाने सपंादन केले�या िश�णाची 
पातळी यात घना�मक सबंंध 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 ह ेनेहमी अंदाजे जा�तच 

        एकूण अनकूुल वष�          
= I –            
            एकूण ��य� वापरलेली वष� 
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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 
वषा�खालील सव� बालकानंा िश�ण मोफत दे�यात येते. उ�च �तरावरील िश�णापे�ा 
खाल�या �तरावरील िश�णाला अिधक सूट दे�यात आली आहे. �यामळेु ि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 सदंभा�त अनेक सशंोधने झालेली आहेत. 

साताराम�ये बालवगा�त �वेश घेतले�या बालकामं�ये (अंदाज)े ३६.२०% गळती झाली तर 
आिथ�क अप�यय (अंदाजे) २८% ऐवढा झाला. 

महािव�ालयीन �तरावर (कामत आिण देशमखु १९६३), फ�यु�सन का@लेज पणेु, येथे 
कला शाखेत १००० िव�ा�या�नी �वेश घेतला �यापैक� ४९३ िव�ा�या�नी महािव�ालयीन 
िश�ण पूण� केले. याव�न अंदाजे अप�यय २८% झाला. गजुरातम�ये झाले�या 
सशंोधनानसुार कोठारी आयोगाने सूचिव�यानसुार शाळा व महािव�ालयात जा�तीत 
जा�त िव�ा�या�ना �वेश दे�यात आला. ि�तगमन िव�ेषणाव�न असे िनदश�नास आले क� 
शाळा व महािव�ालयीन �तरावर मोठया �माणात अप�यय झाला. याम�ये मलुी आिण 
आिथ�क मागास व सामािजक मागासवग�य िव�ा�या�चा समावेश होता. 

शालेय �तरावरील िश�णात गळतीचे �माण अिधक आहे. ( भारतात इय�ा १ ली ते ७वी 
�या वगा�तील १९९५- ९६ मधील मलुामं�ये गळतीचे �माण ५४.९९% व मलु�मधील 
गळतीचे �माण ६१.७०%) होते. 

भारता�या संदभा�त शाळेची गळती : 

शाळाचंी उपल�धता नस�यामुळे भारतात शाळेबाहेर राहणा�या मलुाचंी सं�या १० – ते 
१५% एवढी आहे. जवळपास िश�णाची सोय असूनही अिधक मोठया �माणात बालके 
शाळेत घेत नाहीत कारण मूलभूत गरजा भागिव�यासाठी घरात चालणा�या छोटया –मोठया 
�यवसायात मदत �हणून लहान मलुानंा कामाला लावले जाते. बरीचशी मलेु पैसे 
िमळिव�यासाठी इतर� नोकरी  करीत असतात. यात �ामीण भागातील मलुाचंी स�ंया 
अिधक आहे. �यामळेु शहरातील मलुापें�ा खेडयातील मलेु िश�ण पूण� क� शकत नाहीत. 
�यामळेु गळतीचे �माण वाढलेले िदसून येते. 
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१९९९ ते २००४ – ०५ मधील �थिमक आिण उ�च �थिमक �तरावरील गळतीचे �माण. 
�तर १९९९ - 

२००० 
२००० - 
२००१ 

२००१ - 
२००२ 

२००२ - 
२००३ 

२००३ -
२००४ 

२००४ - 
२००५ 

वग� १ते ४       
मलेु ३८.७ ३९.७ ३८.४ ३५.९ ३३.७  ३१.३७ 
मलुी ४२.३ ४१.९ ३९.९ ३३.७ २८.६ २४.८२ 
एकूण ४.३० ४०.७ ३९.० ३४.९ ३१.५ २८.४९ 
       
वग� १ ते ७       
मलेु ५२.० ५०.३ ५२.९ ५२.३ ५१.८ ५०.१० 
मलुी ५८.० ५७.७  ५६.९ ५३.४ ५२.९ ५०.७६ 
एकूण ५४.५ ५३.७ ५४.६ ५२.८ ५२.३ ५०.३९ 

 

बढती, पुनरावृ�ी आिण गळतीच े�माण २००२-०३, २००३-०४, आिण २००४-०५ 

 २००२ - २००३ २००३ - २००४ २००४ - २००५ 
िलंग बढती पनुराव�ृी गळती बढती पनुराव�ृी गळती बढती पनुराव�ृी गळती 

          
मलुे ४ ८१ ५ १५ ८२ ५ - १३ ८३ 

  १३        
          
          

मलुी ४ ८० ५ १५ ८२ ५ - १३ ८३ 
  १३        

एकूण ४ ८० ५ १५ ८२ ५ - १३ ८४ 
  १२        

    

अ�यास रचना (Study Design) 

िश�णा�या �थिमक ते उ�च�थिमक �तरावरील स�ंिमत �माणाव�न असे दश�िवले आहे 
क�, बह�तेक रा�यात हे �माण अिधक आह.े �थिमक िश�णाचा िव�तार झा�यानतंर उ�च 
�थिमक �तराचा िव�तार कर�याची मागणी वाढली ते�हा �याचे स�ंिमत �माण सारखेच 
होते. काही बाबतीत �थिमक िश�णाचा िव�तार झा�यानतंर स�ंि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 आहते ितथे �थिमक �तर पूण� के�याचे �माण जवळ 
जवळ १००% आहे. जी रा�ये शै�िणक ��या कमी �गत आहेत. ितथे �थिमक �तर पूण� 
केलेले �माण १००% �या जवळपास आहे परतूं  अंतरस�ंमनाचा दर १००% �या फारच 
जवळ आहे. शै�िणक��या मागास रा�यातील पूव� -�ाथिमक पूण� कर�याचा दर आिण या 
�तरावरील स�ंिमत दर हा जी रा�ये शै�िणक ��या �गत आहेत �या�ंयापे�ा जा�त आह.े 
�हणून उ�च �थिमक �तरावरील िश�णाचा िव�तार करणे आव�यक आहे.  

अंतग�मन व बिहग�मन �मान हे �णालीची प�रणामकारकता दश�िवते. उ�च �थिमक 
�तरावरील अप�यय हा �थिमक �तरावरील अप�ययापे�ा कमी आहे. मालापरुमचे 
अंतग�मन, बिहग�मन �माण १:२.२४ िबलासपूरचे १:१.४१, औरगंाबाद १:१.११ आिण 
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मोरादाबाद १:१.२० आहे. ह े अंतग�मन बिहग�मन �माणाव�न असे िदसते क� िबलासपूर 
वगळता उ�च �थिमक शाळेतील अप�यय कमी झाला आहे. अिधक अप�यय हा 
पनुराव�ृीत झालेला असून तो गळतीपै�ा तीन पटीने अिधक आह.े 

तुमची �गती तपासा : 

१)   �ामीण भागात िव�ा�या�ची गळती हो�याचे घटक दहा ओळीत �प� करा. 

१०.७ अप�ययाचे �कार, पैसा, वळे, साधन ससंाधने, मानवी भाडंवल 
आिण िवचारसरणी 

पैसा हे एक गुतंवणूक�चे दश�क आहे. िशि�त कामागार हे अिशि�त िकंवा अकुशल िकंवा 
कमी शै�िणक पा�ता असले�या कामगारापें�ा अिधक पैसे िमळिवतात �हणून पैशाचा 
िश�णाशी अिधक जवळचा संबंध आहे. उ�प�न आिण सपं�ी यांची लोकामं�ये असमान 
वाटणी होत अस�यामळेु िश�ण पैसा यातील सबंंध मह�वाचा आहे. पैशा�या �पात 
होणा�या अप�ययातून काय�श�� िदसून येते. पढुील उपय�ुतेसाठी जोपय�त मानवी िमळकत 
व शारी�रक ससंाधनाचा वापर करीत नाहीत तोपय�त आिथ�क ससंाधनाला अथ� नसतो. 
िश�णाचा �तर ही एक वैयि�क िमळकत आहे. अनेक वष� यश�वी िश�ण �ा� के�यानतंर 
�यावसाियक �े�ात कामगार �हणून �वेश िमळतो. िश�णा�या वेगवेगळया पातळीनसुार 
कामगाराचें पगार / िमळकत ठरत असते.  

िश�णपातळी व कामगाराचंी कमाई यासदंभा�त खालील वैिश�ये समािव� करता येतील. 
पैशा�या अप�ययातून अयो�य िन�पती �ा� होते.  

 सव� कामगाराचंी कमाई सव�साधारण असते. 

 शै�िणक सपंादनाची उ�च पातळी 

 �या कामगाराचें िश�ण उ�च �तरावरील असते �याची कमाई कर�याची �मता ही 
अिधक जलद असते. 

पैशाचा अप�यय हा िश�णा�या गणुव�ेवरच नाही तर आिथ�क िवकासावरही अडथळा 
आणतो. 

सािह�याचा अप�यय 

िश�ण �णालीम�ये साधनानंा अप�यय हा  एक मह�वाचा पैलू आहे. साधन ससंाधना�या 
अप�यायातून, अप�ययी अमानवी साधने तयार होतात अप�ययी साधन संसाधनाम�ये 
भौितक आिण आिथ�क ससंाधनाचा समावेश होतो. 

अमानवी संसाधना�या अप�ययाम�ये इमारत, �शासक�य दालन, �या�यान क�, �थंालय, 
सगंणक क�, वसतीगहृ इमारत, प�ुतके, शै�िणक साधने, नमनेु, तं�वै�ािनक सािह�य, 
रिेडओ, टी. �ही, टेपरकेॉड�र, ओ�हरहेड �ोजे�टर, िफ�म �ेजे�टर, �लाईड �ोजे�टर जर 
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हे सािह�य वारवंार वापरले गेले नाही. तर मोठा अप�यय होतो. यािशवाय उपय�ु ठरणारी 
उपभो�य साधने, िवज, िप�याचे पाणी, वत�मानप�े, �टेशनरी, मािसके  याचंा िश�क व 
िव�ाथ� या�ंयाकडुन अयो�य वापर होत असेल तर मोठा अप�यय होईल. �हणून िश�क व 
िश�केतर कम�चा�याकंडून स�ंथेतील व�तूंचा यो�य वापर केला गेला पािहज े कोण�याही 
व�तूचा अप�यय होऊ देऊ नये. 

मानवी भांडवल 

मानव �ाणी आपली गुतंवणूक िश�ण व �िश�ण घे�यासाठी आिण आरो�य चागंले 
राह�यासाठी करीत असतो. मानवी भाडंवलाला स�ंया�मक व गणुा�मक बाजू आहेत. 
गणुा�मक  बाजूम�ये �ा� केलेली िविवध कौश�ये, अ�याबाबत �ान घे�याची �मता, 
मानवी �मतेवर परीणाम करणार े इतर घटक क� �या�ार ेतो अिधक उ�पादक काय� क� 
शकतो. याचंा समावेश होतो.  

स�ंया�मक बाजू �हणजे  अनेक लोक  एखादे काम करीत असणे. जे लोक एखादया 
काया�म�ये सहभागी होतात ते तेथे वेळ खच� करतात �यामळेु �याचा �यानंा फायदा होतो. 
मानवी भाडंवलाम�ये खालील घटक अंतभू�त असतात. 

िश�ण       आरो�य सेवा                   कामाचे �िश�ण    
अनौपचा�रक िश�ण            तािं�क िश�णाचे आधिुनक�करण 

वरील पैलूं�या आधार ेजर  मानवी भाडंवल यो�य तह�ने उपयोगात आणले नाही तर, िश�ण 
�े�ात �याचा अप�यय होतो. हया अप�ययाची िकंमत अिधक कमी होत जाते. एकूण 
लोकस�ंयेमधून सव�च �य��नी जर �थिमक, मा�यिमक व उ�च िश�ण पूण� केले तर उ�च 
िशि�त मानव ससंाधनाचा साठा तयार होईल. �याचा प�रणाम असा होईल क� मानवी 
भाडंवलाचा जा�तीत जा�त अप�यय होईल व गणुव�ापूव� िश�णाला  अडथळा िनमा�ण 
होईल. िश�णातील कम�चारी, तािं�क कम�चारी व �यावसाियक कम�चारी यांचा समावेश 
होतो. 

िवचारसरणी ( वादा�या पायाभूत क�पनेिवषयी) 

िवचारसरणी सबंंध 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 आह?े �याला मह�वा�या गटात के�हा �थान िमळेल? 

िवचारसरणीम�ये �यि�गत अ�यास�म, सहशालेय उप�म, पाठयाशंासबंधी िवचार, 
शै�िणक बात�या इ. चे िव�ेषण केले जाते. ह ेिव�ेषण �हणजे जे गिृहत धरले जाते व ज े
िश�णातून ��य� िमळते यातील स�य असते. 

जर आव�यक िवचारसरणी िश�ण प�दतीम�ये आणली नाही तर तं�िव�ानातून िकंवा 
िश�णातून बाहेर पडणार ेआव�यक �ान �ा� होऊ शकणार नाही. 
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िवचारसरणीचा घटक �हणून अप�ययाचा िवचार केला तर असे �हणता येईल क� 
अप�ययाचा केवळ गणुव�ा वाढिव�याचा उपयोग होत नाही, अप�यय ही िव�ाथ� समूहाशी 
सबंंधीत स�ा आहे. अ�यापन –अ�ययनाम�ये िश�काने अशा �कारचे घटक �प� क�न 
घेणे गरजेचे आहे. अशा�कार े �यवहारात िवचारसरणी हा घटक उपय�ु आहे नाहीतर 
शै�िणक अंतग�मन / बिहग�मन याबाबतीत उतार िदसून येईल. 

तुमची �गती तपासा : 

१) गणुव�ापूण� िश�णाला अडथळा आणणार ेइतर �कारचे अप�यय कोणते आहेत? 
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११.० उि�� े

या घटकानसुार 

 िश�ण संधीत िनमा�ण होणारी असमानता समजून घेणे 

 िश�ण समानता अथ� व सकं�पना समजून घेणे. 

 शै�िणक संधीचा समानतेतील काही िवशेष �य�न समजून घेणे. 

 सधंी आिण साव�जिनक खच� यातील समानतेचा िनकष �प� करणे. 

 िश�णातील मू�य नफा यामधील समावेशीत मू�याचें समजून घेणे. 

 �मतेनसुार दे�या�या िनकषामधील सम�या समजून घेणे. 

 लॉर�ेझ व� �प� करणे. 

 िगनी गणुक �प� करणे. 

 िगनी गणुक काढणे 

 असमानतेचे प�रमाण �हणून िगनी गणुकाचे फायदे, तोटे आिण सम�या �प� करणे. 

११.१ ��तावना 

िश�णातून समानता िमळते का? खरतर िश�ण ह े 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. 

आिथ�क, सामािजक सा�ंकृितक िवकासाची उि��्ये सा�य कर�यासाठी िश�णाम�ये 
िविश� तरतदु करणे आव�यक आहे. िश�ण सधंी अप�ुया िमळत असतील िकंवा जर 
िश�ण अपरु ेघेतले असेल तर सामािजक, आिथ�क अि�थरता िनमा�ण होऊ शकते. पण जर 
यो�य �या �कार े िश�ण घेतले तर सामािजक व आिथ�क िवकास सा�य करता येणे श�य 
होते. िश�ण सिमती अहवालानसुार, िश�ण हे असे साधन आहे क� �यामळेु आपण 
शातंपणे समाजाम�ये प�रवत�न घडवून आणू शकतो. 

मनोिवकास करणार ेउदा� िश�ण हे भारतीय सिंवधाना�या राजक�य व आिथ�क घटकाचंा 
पाया आह.े ��येक �य��ने िश�णाचा लाभ घेणे हा काय�ाने िदलेला अिधकार आह.े 
(माश�ल:३८) समानातील मागसवग�य जाती-जमातीतील लोकानंा िश�ण संधीचा लाभ 
घेता यावा व �याचें समाजातील �थान उंचावता यावे यासाठीची िवशेष तरतूद िश�णा�या 
मा�यमातून आप�या सिंवधानात कर�यात आली आह.े 



 

 

िश�ण समानतेतील  
उपाययोजना 

123 

आिथ�क ि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 
सबंंध आहे. रा��ीय िवकास घडवून आण�यासाठी वरील सव� घटकामं�ये िवकास घडवून 
आणणे अ�यतं गरजेचे आहे असे मत काही अथ�शा��ानंी मांडले आहे. 

डॉ. माश�ल या�ंयामते, िश�ण ही मन�ुयाम�ये केलेली उ�म भाडंवली गुतंवणूक आहे. 

िश�ण व �यवसाय या दो�ही घटकाचंा फार जवळचा एकमेकाशंी सबंंध आहे. 
�यवसायाम�ये होणार े बदल हे केवळ िश�णामळेु होऊ शकतात. कारखानदारी �े�ाम�ये 
घडून आलेला तािं�क बदल हा केवळ िश�णामळेु श�य आहे. थोड�यात �हणजे सव� 
�कार�या �यवसायाम�ये िश�ण हे अ�यतं गरजेचे आहे. 

आिथ�क िवकासावर िश�णाचा फार मोठा प�रणाम होतो. अथ��यव�थेला एक �कार�या 
कौश�यपूण� �म परुवठ्याची गरज आह.े असा कौश�यपूण� �मपरुवठा केवळ िश�णामळेु 
होऊ शकतो. �िमकामं�ये नािव�यपूण� बदल घडवून आण�याची ताकद केवळ िश�णाम�ये 
आहे. आिथ�क वाढ व आिथ�क िवकास या सकं�पनेम�ये िश�ण हे मह�वपूण� भूिमका 
बजावते. िश�णामळेु आिथ�क िवकास जलद गतीने सा�य हो�यास मदत होते. 

११.२ िश�ण सधंीतील असमानतेची कारणे  

१) िश�ण संधीतील असमानता : 

िविवध कारणे जबाबदार ठरतात. िश�ण सधंीत असमानता िनमा�ण हो�यासाठी. आजही 
काही िठकाणी �ाथिमक, मा�यिमक व उ�च मा�यिमक स�ंथा उभार�या गेले�या नाहीत. 
�यामळेु तेथील लोकानंा िश�णा�या समान संधी उपल�ध अस�या तरी काही आिथ�क 
��्या �या मागास असले�यांना सधंीचा लाभ घेता येणे श�य होत नाही, कारण बाहेरगावी 
िश�ण घे�यासाठी राह�याची सोय करणे गरजेचे असते, यो�य ते वाहतकु साधणे उपल�ध 
होणे गरजेचे असते, प�रणामता िश�ण सधंीत असमानता िनमा�ण झालेली िदसून येते. 

२) गरीबी : 

काही वेळेस िश�ण स�ंथा जवळ�या िठकाणी उपल�ध झाले�या असतात परतं ुगरीबीमळेु 
या सधंीचा लाभ घेता येत नाही. �या�ंयाकडे मबुलक पैसा आहे �यानंा िश�ण सधंीचा लाभ 
घेता येतो. गरीब घरातील मुलानंा ि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 या�ंयातील बदलता दजा� िश�णातील संधीवर प�रणाम क� शकतो. 
�यवसाियक िश�णासाठी दज�दार शाळा व कॉलेजमधून पदवी सपंादन करणे गरजेचे असते. 
�ामीण भागात यो�य �या �माणात शै�िणक साधनांचा परुवठा होऊ शकत नाही. �यामळेु 
�ामीण व शहरी भागातील िश�ण सधंीत असमानता िदसून येते. 
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४) घर�या वातावरणातील फरक : 

�ामीण भागातील िव�ाथ� व शहरी भागातील झोपडपट्यामं�ये राहणा�या िव�ा�या��या 
घरगतुी वातावरणाचा प�रणाम िश�णावर झालेला िदसून येतो. अिशि�तपणा व गरीबी या 
दो�ही कारणामंळेु यो�य �या सधंी या िव�ा�या�ना उपल�ध होऊ शकत नाही. �ान 
सपंादनासाठी यो�य वातावरणही अ�यतं मह�वाचे आहे, �यामळेु यो�य �या �कार ेवाचनालये 
उपल�ध क�न या सम�येचे िनराकरण करता ये�यासारखे आहे. 

५) सव�साधारण िश�णातील असमानता : 

सव�साधारणपणे मलुगा व मलुगी या ल�िगक भेदाचा परीणामही िश�णा�या सधंीवर झालेला 
िदसून येतो. मलुाना ं िश�ण सहज उपल�ध होते. तर मलु�ना िश�ण सधंीचा लाभ 
घे�यासाठी बरचे क� करावे लागतात. �हणून आज�या काळात मलु�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 या�ंयात सहसा िश�ण िवकासात बरचे अंतर पडलेले िदसून 
येते सामािजक �ान या संक�पने अंतग�त सवा�ना ं समान िश�णा�या सधंी देऊन या 
सम�येचे िनराकरण करता ये�यासारखे आहे. 

७) ‘समान संधी’ या उि�� पूत�तेसाठी �य�नांची कमतरता : 

सवा�ना िश�णाची पूण� सधंी उपल�ध क�न देणे किठण आहे. पण सवा�ना समान सधंी 
उपल�ध kहावी यासाठी मनापासून �य�न करणे हे अ�यतं गरजेचे आह.े �यासाठी सवा�त 
आधी कोण�या कारणामळेु असमानता िनमा�ण होते हे जाणून घेणे अ�यतं गरजेचे आहे व 
नतंर 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 सधंी एक� स�ु होते, एक� फायदा देते, सार�या 
मागा�ने चालते आिण समान िवकास करते. 

NPE १९८६ या�ंयानसुार िश�णातील सधंीची समानता �हणज,े सवा�ना समान शै�िणक 
सधंी उपल�ध न करणे, तर समान यश सपंादन करणे होय. 

सव� भागात समान शै�िणक साधनाचंी िनिम�ती क�नही समान िश�ण संधीची िनिम�ती 
करता येते. यामळेु सव� �तरावर लोकानंा िश�णाचा यो�य फायदा घेता येतो. 

िश�ण सव�� उपल�ध हो�यासाठी वेगवेग�या �कार े �य�न करणे गरजेचे आहे. उदा. 
जवळ�या िठकाणी िव�ा�या�साठी शाळेची िनिम�ती, वसाहती गहृाचंी िनिम�ती, सव� जातीय 
िव�ा�या�ना समान सधंी, िव�ा�या�चे गळतीचे �माण कमी क�न ते वाढिव�याचा �य�न 
करणे, �या िव�ा�या�ना ��य� िश�ण घेता येणे श�य नाही �या�ंयासाठी म�ु िव�ािपठाची 
िकंवा िश�ण क� �ाची िनिम�ती करणे. खरतर हे फ� माग� सचुिव�यात आले आहेत. समान 
सधंी वाटपासाठी 
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गरीबी हे एकमेव कारण नाही �यामळेु िव�ा�या�ना िश�णाचा लाभ घेत येत नाही, तर 
सामािजक व मानिसक घटकाचंा प�रणाम िव�ा�या�वर झालेला िदसून येतो. जर िश�कानंी 
यो�य �या मागा�ने िश�णाचा िवकास केला, तर सवा�ना ंसमान यश िश�ण �े�ात िमळवता 
येईल. 

�ाथिमक �तरावरील िश�ण संधीतील समानता : 

�ाथिमक िश�ण हे ��येक �ी व प�ुष या�ंयासाठी गरजेचे आहे. �यामळेु भारतीय 
सिंवधानानसुार कलम ४५ नसुार ‘‘१४ वषा�खालील सवा�ना मोफत िश�ण दे�यात यावे’’ 
सवा�ना िश�णाची समान सधंी �ायची असेल तर �यासाठी �ाथिमक िश�ण हे स��चे व 
मोफत करणेच गरजेचे आहे. 

१४ वषा�खालील मलुाचंा वापर कामगार �हणून करणे हे काय�ाने ग�ुहा �हटले जाते. 
आिथ�क व सामािजक प�रि�थतीमळेु अशा बालमजरुीवर बंिद आणणे किठण जाते. 
जवळपास ८० ट�के सरकारमा�य शाळामंधून �ाथिमक िश�ण सव� देशात िदले जात 
आहे. 

साधन साम�ीचा अपरुा परुवठा व कमी �माणातील राजक�य बळ यामळेु भौितक शै�िणक 
साधनाचंा तटुवडा भासत आहे. २००१ काय�ाअंतग�त मोफत व स���या िश�ण मोिहमेत 
६ ते १४ वषा�खालील िव�ा�या�ना मोफत िश�ण िदले जात आह.े 

१९९४ साली तालकुा �ाथिमक िश�ण काय��म स�ु कर�यात आला या काय��माचा 
म�ु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 केली जाते. या 
काय��मातंग�त १६००० नवीन शाळाचंी िनिम�ती कर�यात आली असून �यात पया�यी 
८४००० पया�यी शाळाचंा समावेश कर�यात आला आह.े �या�या अंतग�त ३.५ िमिलअन 
मलुानंा ळ��प्�  इ व आंतररा��ीय काय��मातंग�त मदत केली जाते. या �ाथिमक िश�ण 
योजणे अंतग�त �थूल भरती �माण ९३.९५ ट�के मागील तीन वषा�त रा�यात िदसून आले 
आहे. �ाथिमक िश�णात मलु�ची भरती हा स�ुा या योजनेचाच एक भाग आहे. ‘‘सव� िश�ा 
अिभयात’’ या मोहीमे अंतग�त सवा�ना िश�णाचा समान लाभ घेता येणे श�य आहे. 

ि�तीय �तरावरील िश�ण संधीतील समानता : 

‘‘िश�णाची समान सधंी’’ िह जागितक मागणी आहे. ही मागणी दोन घटकामळेु िनमा�ण 
झाली आह.े 

१) कलम २६(१) नसुार ‘‘िश�ण ह�क’’ हा एक ‘‘मानवी ह�क’’ आह.े 

२) लोकाचंी िश�णाची मागणी ही सामािजक, आिथ�क िश�णा�या बदलामळेु वाढलेली 
 आहे. 
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नॅशनल पॉलीसी ऑफ ए�यकेुशन १९८६ (NPE) �ार े पया�वरण जागतृी 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 मलुाचंी 
जनगणना कर�यात आली आहे. २००१-२००२ �या अहवालानसुार जवळ-जवळ ३१ 
िमिलअन मलेु अशी आहते िक जी ��य� शाळेत उपि�थत राहत नाहीत. मा�यिमक िश�ण 
�णालीचे वैिश�्ये �हणजे दलु�भ घटकानाहंी याचा लाभ घेता येणे श�य होते. दसुर ेवैिश�्ये 
�हणजे कौश�यानसुार �यवसाय िनवडीची पा�ता िव�ा�या�म�ये िनमा�ण होते. ‘‘मा�यिमक 
िश�ा अिभयाना’’ अंतग�त सवा�ना िश�णा�या सधंी उपल�ध क�न िद�या जात आहे. 

१९७४ म�ये बौि�क��्या अिवकिसत असणा�या मलुांना िवशेष काय��माची तरतदु 
कर�यात आली. �थमत: ती �ाथिमक �तरावर कर�यात आली व नतंर मा�यिमक �तरावर 
�याचा समावेश कर�यात आला. थसेच १९६५ साली सरकारने क� ि�य िव�ालय 
�क�पाची �थापना केली. 

तृतीय िकंवा िव�ापीठीय िश�ण : 

आप�या महािव�ालयीन �णालीम�ये ब�याच �टुी िदसून येतात. जवळपास दोन ततृीआशं 

िव�ापीठाम�ये ९० ट�के कॉलेजचा दजा� सरासरीपे�ा कमी आह.े २००७ साली पंत�धान 

मनमोहन िसगं यानंी देखील िव�ािपठीय िश�ण �णालीवर भा�य केले होते. 

मागसवग�य जाती व जमातीतील िव�ा�या�ची शै�िणक �गती : 

१९८१ �या जनगणनेनसुार 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 �ीयाचंा 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 आिथ�क बाजू कमकुवत झा�या आह.े 

मागासवग�य जात जमातीतील िव�ा�या�ना िश�णा�या समान संधीची उि�� े: 

१) शै�िणक मागासलेपणामळेु मागासवग�य जाती व जमाती यांची समाजाम�ये िपळवणूक 

 होते, �यामळेु �यानंा ब�याच आिथ�क सम�यानंा त�ड �ावे लागते. �यामळेु हे दूर 

कर�यासाठी यो�य ती उपाय योजना राबिवणे अ�यतं गरजेचे आहे. 

२) मागासवग�य जाती-जमाती व इतर जाती या�ंयातील असमानता कमी करणे. 

३) मागासवग�य जाती-जमातीतील िव�ा�या��या वत�णकु�त बदल घडवून आणणे. 

४) िश�कांना यो�य �या �कारचे माग�दश�न करणे, जे या िव�ा�या�ना िशकवणार आहेत. 
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५) मागासवग�य जाती-जमातीतील लोक व पालक या�ंयाशी सवंाद साधणे व �यानंा 
मलुानंा िश�ण दे�यासाठी उ�ेजीत करणे. 

 

६) मागासवग�य जाती-जमातीतील असानता दूर कर�यासाठी िविवध काय��माचंी 
आखणी करणे. 

११.४ �ी िश�ण समानतेसाठी तरतुद 

िश�ण असे साधन आहे �यामळेु ि�यामं�ये प�रवत�न घडवून आणता येणे श�य होते. 
िश�णामळेु ि�यांची ताकद वाढते. 

�ी सा�रते�या �माणात वाढ �हावी यासाठी �ाथिमक िश�णा�या तरतदुी िनमा�ण 
कर�यात आ�या आहेत. �ीयानंी �यावसाियक िश�णाचा लाभ �यावा तसेच तािं�क 
िश�ण �यावे यासाठी िवशेष �य�न कर�यात आले आह.े 

११.५  दुब�ल/ कमकुवत िव�ा�या�साठी िश�ण समानतेची तरतूद 

दबु�लता, कमकुवता, िवकलागं यासार�या सकं�पना नाहीत. दबु�लता ही जीवशा�ीय व 

शार�रक कमकुवतेचा �य��चा भाग आह.े िह दबु�लता िपिठअतंग�त घटकामळेु िनमा�ण होऊ 

शकते. �यामळेु �य��म�ये ब�याच मानिसक सम�य�ची िनिम�ती होते. 

कमकुवतपणा ही भावना �य��म�ये कालातंराने िनमा�ण होणारी प�रि�थती आह.े या 
प�रि�थतीत िव�ा�या�म�ये �ाम�ुयाने नकारा�मक भावनेची िनिम�ती होते. िवकलाशं/अपंग 
�हणजे शार�रक��्या िनमा�ण झालेली दबु�लता उदा. आंधळेपणा, बहीरपेणा, कमी बौि�क 
िवकास जवळपास १० �तरा�ंया घटकाचंा समावेश यां�याम�ये केला जातो. 

१)आंधळेपणा २)कमी आंधळेपणा ३)बहीरपेणा ४)कमी एकायला येणे ५)शै�िणक��्या 
अि�थर ६)अप�मार ७)प�रि�थती समायोजनातील असम�थता ८)शाररीक��्या अपगं      
९)भाषेय कमकुवता १०)नाजकुता. 

या बौि�क��्या कमकुवत िव�ा�या�नास�ुा िश�णा�या समानसधंी उपल�ध क�न देणे 
गरजेचे आहे. जर या मलुानंा िश�णा�या समान सधंी उपल�ध क�न िद�या तर आप�या 
रा��ाचे �यैय पूण� होईल. �या या िव�ा�या�ची सधुारणा व िवकास घडवून आणणे अ�यतं 
गरजेचे आहे. यासाठी, पालक, िश�ण स�ंथा, �शासनाने एक� येणे अ�यतं गरजेचे आहे. 

१९८६ म�ये NPE नसुार सव� बौि�क��्या कमकुमतु िव�ा�या�ना समान संधी उपल�ध 
क�न देणे गरजेचे आहे. NPE चे उि�� आहे अशा िव�ा�या�ना शाररीक व मानिसक��्या 
प�रप�व बनिवणे, �या�ंयात आ�मिव�ासाची िनिम�ती करणे व �यानंा इतरासंारखे आय�ुय 
जग�याचा �ि�कोण िनमा�ण करणे. यासाठी पढुील काही बाबी िवशेष ल�ात घे�यात आ�या 
आहेत. 
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१) तालकुा पातळीवर �पेशल शाळा व वसतीगहृाचंी िनिम�ती करणे. 

२) �यवसायीक िश�णासाठी यो�य �कारची िवशेष तयारी करणे. 

३) या िव�ा�या�ना िशकवणा�या िश�कासंाठी यो�य �िश�णाची िनिम�ती करणे. 

४) म�ुयाचंा ��य� सहभाग वाढिवणे. 

११.६ िश�ण समानता सधंीसाठी िवशेष �य�न  

सवा�ना समान िश�ण दे�यासाठी िवशेष �य�न केले जात आहेत. कोण�याही �य��ने 
िश�ण घे�याची सधंी सोडू नये समाजात वेगवेग�या िठकाणी या सधंी उपल�ध क�न 
दे�यात आ�या आहेत. �ाथिमक �तरावरती सवा�ना िश�ण घे�यासाठी �व�ृ केले जात 
आहे. काही अशा ही खाजगी शाळा आहेत. िजथे लोक िश�णासाठी जातात, पण ितथे 
िश�ण घेणा�यांची स�ंया कमी आहे. सरकारी शाळास�ुा ि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 स�ंथाकंडे िदले जातात. 

सव�साधारण िश�ण क� �ाम�ये असेच म�ुय आहेत जे �ीमंत घरातून आलेले आहेत. या 
शाळा व �या�ंया फ� या म�यम वग�य लोकांना परवडणा�या नसतात. �यामलेु म�यम वग�य 
यावर जा�त खच� क� शकत नाहीत, पण या शाळामं�ये वेगवेग�या �कार�या सिुवधा 
िनमा�ण कर�यात आ�या आहेत, �याचंा लाभ घेऊन एक िश�तब� व स�ंकारीत 
नाग�रकांची िनिम�ती होईल. 

दसु�या बाजूला रा�यामं�ये िविवध शाळाचंी िनिम�ती कर�यात आली आह ेजी लोकावंरच 
अवलंबून आह.े या शाळामंाफ� त गरीबानंा िश�णाचे मह�व पटवून िदले जात आह.े 

पण भारतीय काही स�ंकार असे आहेत जे रीत�म�ये अडकलेले आहेत. �यामळेु सव� 
वगा�तील लोकानंा पढेु आणता येणे श�य होत नाही. पण आता हा �� िनमा�ण झाला आह े
क� िकती जणानंा िश�णासाठी एक� आणता येईल व �याचे काय प�रणाम होऊ शकतात. 

आपण नेहमी भारतीय स�ंकारािवषयी बोलत असतो भारतीय सिंवधानानसुार सवा�ना 
िश�णाची समान सधंी आहे. भारतीय सिंवधानसुार सवा�ना आपले मत �य� कर�याचे 
�वातं�य आहे, पण या सग�या स�ंकाराची गरीबानंा अ�यतं गरज आह,े �यासाठी गरीबानंा 
वेगवेग�या शै�िणक सिुवधा देणे अ�यतं गरजेचे आहे. 

सामािजक व आिथ�क घटकाचा प�रणाम काही वेळेस िश�ण �णालीवर झालेला िदसून 
येतो. काही वेळेस काही िश�क उ�च वगा�तील असतात. शाळेत येणार े िव�ाथ� वेग�या 
दजा�तील असतात. काही वेळेस िश�क �या�ंया इ�छेवरती िवशेष ल� क� ि�त करतात.  

१५ फे�वुारी १९८४ म�ये बंगलोर मध�या इंडीयन ए�स�ेसम�ये अशी बातमी होती क� 
िश�का�ंया सागं�याव�न इय�ा ७ वी �या िव�ा�या�ना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरावंर 
आधारीत असले�या घटकाचंी पाठ्यप�ुतकातून पाने काढली होती.  
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तसेच काही िश�क विंचत गटातील िव�ा�या�ना स�ुा वगा�म�ये दलु� ि�त करताना िदसतात, 
�या िव�ा�या�म�ये खरतर िश�कानंी �याचंी �मता ओळखून, बल�थाने शोधून 
�या�ंयाम�ये �वत:चा िवकास कर�याची �मता िवकिसत करणे अपेि�त.  

यािशवाय एक �े� �हणजे वाचकानंसुार विंचत िकंवा दलु� ि�त गटाला स�ुा गणुव�ा पूण� 
िश�णाची संधी िमळायला हवी. हे मानवतावादानसुार होणे अपेि�त आह.े जर हे घटक 
तपासून लाभ घेवू शकत नाही तर �यानंा वैयि�क अपयश, सामािजक आिथ�कतेचे वा�तव 
व एक�कारणे अशी कारणे केली जात. 

जर आपण िश�णाची भूिमका पािहली तर ते �ातंी घडवून आणू शकते आिण सरुि�त ही 
ठेवू शकते. मा�स� आिण एजंेल या�ंया १८४८ मधील रे�य ुए�यकेुशनम�ये याचा दाखला 
िमळतो.  

�वा�याय - 

खालील ��ाचंी उ�र े१५० श�दापय�त �ा. 

१) शै�िणक संधीची समानता �हणजे काय? मा�यिमक व उ�च मा�यिमक �तरावरील 
िव�ा�या�ना शै�िणक संधीची समानता कशा�कार ेदे�यात येईल? 

२) एस.सी. व एस.टी. िव�ा�या�साठी शै�िणक संधी�या समानते�या उि��ाचंी चचा�  करा. 

३) मलु�ना शै�िणक सधंीची समानता कशा�कार ेदे�यात येईल? 

४) अकाय��म बालके कोणती? अकाय��म बालकांना शै�िणक सधंी कशा �कार ेदे�यात 
येईल. 

ब) मू�य आधा�रत िनकष : 

११.७ िश�ण समानतेची तरतुद  

बह�तेक समाजाम�ये पगार, पैसा व मानधन याचें समान वाटप होणे मह�वाचे मानले जाते. 
िश�णाचा या वाटपावर नैसिग�क �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 आह ेपण ��येक िठकाणी समानतेचा �� 
िनमा�ण झालेला िदसून येतो. तो खालील �माणे - 

१) आज�या काळात िश�ण हे फायदेशीर नजरतूेन बिघतले जाते. म�ुय ल� क� �ीत केले 
जाते. वेगवेग�या �कार�या िश�ण सवलत�वर ही सवलत समानते�या �ि�कोनातून 
बिघतली जाते. उदा. पालकाचंा सामािजक आिथ�क दजा� , िलंग, जात, धम� असा 
कोणताही भेद केला जात नाही. 

२) िश�णाचा खरा अथ� फ� सिुशि�त लोकानंा समजू शकतो. �यावेळी �य�� िशकेल 
�याचवेळी �य��ला िश�णाचा खरा अथ� समजेल. 
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३) िश�णातून आपणास बरेच काही िमळत असते. लोक िश�णा�ार े जनजागतृी होऊ 
शकते. िश�ण �य��ला आय�ुयभर परुवणार ेअसते. 

वरील तीनही �ि�कोनातून िश�ण समानतेचे िव�ेषण करता येणे श�य होते. िश�ण 
िकतीजण घेतात? यापे�ा िकती जणानंा फायदा होतो?  हे मह�वाचे आहे. 

a) समान संधी िनकष 

लोकस�ंयेतील िविवध गटातील िश�ण समानतेचे मापन वेगवेग�या �कार े केले जाते हे 
मापन �ाम�ुयाने िव�ा�या�चा सामािजक आिथ�क �ि�कोणातून केले जाते. 

को�क ११ a-१ िलंगानसुार �ाथिमक िश�ण िवभागणी 
िव�ा�या�ची लोकसं�या ट�केवारी (१) / (२) मलु�चा िनद�शांक =१ 

मलुी ४० ५० ०.८ १.० 
मलु ६० ५० १.२ १.५ 

 

वरील को�कानसुार मलु व मलुी याचें �ाथिमक िश�णातील ट�केवारी दश�िवली आहे. 
िनद�शाकं रका�याचे िनर�ण के�यास असे िदसून येते क� मलुाचंा िनद�शाकं हा जा�त आहे. 
१.५ आहे. �ाथिमक िश�णात मलुाचें सहभाग हो�याचे �माण जा�त आह.े 

को�क ११ a-२ �ाथिमक ते मा�यिमक िश�ण (Region.) 

�देश 
(Region) 

�ाथिमक 
(%) 

मा�यिमक  
(%) 

�माण संबंिधत 
िनद�शांक 

(१) (२) २/१ उ�र = १ 
उ�र १५ ६ ०.४ १ 
दि�ण २५ ३० १.२ ३.० 
पूव� ४० ५० १.२५ ३.१ 

पि�म २० १४ ०.७ १.७५ 
एकूण १००.० १००.० १.०  

  

को�क ११ अ २ नसुार देशातील िविवध �देशानसुार मुले व मलुी याचंी �ाथिमक व 
मा�यिमक िवभागणी केली आहे. या को�कानसुार असे िदसून येते क� उ�रकेडे �ाथिमक 
िश�ण घेणा�या िव�ा�या�ची स�ंया कमी आह े इतर �देशा�ंया तलुनेने हा �ादेिशक 
असमोतोल शोधणे किठण आहे. 

११.८ लोक िवभाजनानुसार दे�यात येणारी िश�ण समानता  

लोकानंा दे�यात येणा�या समानतेचे िवभाजन हे �यांना िमळणा�या िश�ण पातळीव�न 
समजते. ��येक मलुानंा िमळणारी सवलत ही वेगवेगळी असते. 
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जोपय�त लोक िश�ण �यव�थेत आह ेतोपय�त लोक साधनांचा वापर िदघ�काळपय�त करता 
येणे श�य होते. िदघ�काळपय�त साधनसाम�ी गोळा करता येणे श�य होते, लोकानंा दे�यात 
येणा�या समानतेची िवभागणी �हणजे ��येक िव�ा�या�ला दे�यात येणारी िश�ण पातळी 
नसून तर यो�य ती िश�ण रचना उभारणे हा होतो. 

को�क ११ अ-३ �या िनरी�णानसुार िश�ण घटकावर होणारा खच� व न�दणी�माण हे अ, 
ब, क या देशाकंरीता आहे. ��येक देशातील शाळेतील लोकस�ंया ही समान आहे, �यानंा 
िमळणा�या िश�ण लोक अथ�सकं�पा नसुार पण हे देश वेगळे ठरतात �या�ंया शै�िणक 
वैिश�्यामंळेु  

को�क ११ अ-३ 
न�दणी रचना व तीन देशांचा घटक खच� 

न�दणी �माण (%) ‘अ’ देश ‘ब’ देश ‘क’ देश 
�ाथिमक ६० ४० ४० 
मा�यिमक २५ २५ २५ 

उ�च मा�यिमक ३ १० १० 
लोक घटक खच�    

�ाथिमक १०० १०० ७० 
मा�यिमक २०० २०० २०० 

उ�च मा�यिमक ६०० ६०० ९०० 
   

‘अ’ व ‘ब’ देशाचा िव�ा�या��या िश�णावर होणारा खच� समान आहे. ‘अ’ देशाचा 
िव�ा�या��या िश�णावर होणारा खच� समान आह.े ‘अ’ देशाची �ाथिमक न�दणी ‘ब’ 
देशापे�ा जा�त आहे. �हणून देशाचा �ाथिमक िश�णावर होणारा खच� जा�त आह.े 

आता ‘ब’ व ‘क’ देशाकडे वळू, दो�ही देशाचंी न�दणी ही यो�य आह.े ‘ब’ व ‘क’ देशाची 
साम�ी दश�िवते. ‘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) स�ंया�मक न�दणी �माण समानते�या िवशाल िच�ावर न�दणीचा 
प�रणाम होतो. 

को�क ११ ब-४ 
लोकिवभाजनानुसार होणा�या खचा�ची िवभागणी 

जा�त 
शै�िणक खच� 

�मांक िव�ा�या�वरचा 
खच� 

सरासरी ��येक 
िव. खच� 

एकूण सम� 
खच� 

शाळे �यित�र� ४० ० ० ०.० 
�ाथिमक ३५ १०० ३,५०० २९.७ 
मा�यिमक २० २६० ५,२०० ४४.१ 

उ�च मा�यिमक ०५ ६२० ३,१०० २६.२ 
सव� १०० - ११,८०० १००.० 



  

 

िश�णाचे अथ�शा� 

132 

शालेय�तरावर िमळालेली एकूण र�कम पढुील �कार े काढली जाते. ��येक गटातील 
��येक �य��ने केले�या खचा�चा गणुाकार, या उदाहरणात ८ ट�के लोकस�ं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 लॉर�ेस व�ा�ार े आलेखावर िबंदू ��थािपत क�न व� काढ�यात 
येतो. लॉर�ेस व�चा ��येक िबंदू िश�णावर होणारा खच� दश�िवतो. उदा. ब िबंदू ७५ ट�के 
(४०+३५) लोकस�ंया शालेय पातळी दश�िवते व �याचंा खच� २९.७ ट�के (०+२९.७) 
िश�णावर होतो. 

ब) मू�य लाभ िनकष : 

कोण आप�याला खर ेि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� केले तर �याचा फायदा भारतालाच होतो. 

इतर िवकसनशील देशा�ंया तलुनेत भारतात कमी सा�रता आह,े असे जरी असले तरी 
भारतातील डॉ�टर, �थाप�यशा��, शा�� हे जगभरात गेले आह.े याचे �ेय भारतीय 
शालेय रचनेला जाते. पण गरीबासंाठी ही िश�ण �णाली कुठेतरी कमी पडते. 

मी �वत: बरचे वष� भारतीय शालेय �णालीम�ये घालवले आहे आिण मी खा�ीने सागंतो क� 
येथे उ�म िश�ण िमळते. माझी ११ वष� हे नागपरुमधील ि�ती शाळेत गेली आहेत. मला 
�थापतशा� ही पदवी घेताना �कॉलरशीप ही िमळाली आह.े 

सगंणक शा�ातील मा�टर पदवी िमळव�यासाठी कानपूर येथे सव�साधारण खच� करावा 
लागला. मी मा�या सपूंण� भारतातील िश�णाचा खच� मोजला तर तो US$100 पे�ा कमी 
आहे. 

गरीब लोक कसे काय �यां�या मलुानंा मोफत िश�ण देऊ शकत नाहीत? मी �वत: म�यम 
वग�य कुटंुबातला तरी मला िश�णासाठी जा�त खच� करावा लागला नाही. 

नागपूर हे भारतातील म�यम आकाराचे शहर आह.े तेथे ब�याच चागं�या शाळा आहेत, जर 

त�ुहाला चागं�या स�ंथेत �थाप�यशा�ाम�ये �वेश �यायचा असेल तर �यासाठी त�ुहाला 

�पध�त उतरणे गरजेचे आहे. भारतातही उ�म िश�ण िमळते �यासाठी त�ुहाला प�ुहा 

अमे�रकेत जा�याची गरज नाही. 

१९७०, ८० �या काळात बाहेर�या देशातून येणा�या डॉ�टर, शा�� व इंिजनीअस�चे 
�माण बदलते आहे. भारताम�ये बिु�म�ेची कमतरता नाही. भारताम�ये १०० ���गद्हे ह�न 
जा�त लोकाकंडे बिु�म�ा आहे. ही मया�िदत साधनसाम�ी सपेंल �यावेळी लोका�ंया 
बिु�मतेचा वापर केला जाईल. 
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भाडंवलाचे �थलातंर जसे एका िठकाणाह�न दसु�या िठकाणे करणे खिच�क असते तसेच 
कौश�य �ा� इंिजनीअस�ला अमेरीकडे �थलातंरीत करणे �हणजे �यानंा िमळालेले ते एक 
िगपÌट असते, ळए�्१००,००० भारताकडून अमे�रकेला. 

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 आह.े 
�ाथिमक िश�णाचा होकारा�मक प�रणाम अथ��यव�थेवर झालेला िदसून येतो. 

थोड�यात �हणजे �ाथिमक िश�णावर िवशेष ल� देणे गरजेचे आह.े 

उदास / भयान / सं�याशा�: 

कलम (८) भारतीय सिंवधानानसुार ४१ ट�के मलुानंा ५ दजा� भारतात िमळू शकला नाही. 
याची तलुना इतर देशाबंरोबर पढुील�माणे. 

गॅ�बीआ  २०% 

माली   १८% 

सीनेगल  १५% 

टाझंानीया  १७% 

बरुक�ना फॅसो  २५% 

१९९९ UNDP �ोत (मानव िवकास िनकालानुसार) 

उदा. इंडोनेिशया ११% मुलानंी ५ चा दजा� पार केलेला नाही. मॅि�सकोम�ये ही 
आकडेवारी १४% आह,े तर �ीलंकेत ती १७% आहे. 

भारता�या ६० वषा��या राजक�य �वातं�यानतंर १७५ देशामं�ये भारताचा १२६ वा �. 
लागतो; मानव िवकास िनकालानसुार. 

भारतातील �ौढ सा�रता दर ६१%, ॲनगोला, क�गा, युगंाडा (६७%) खदंा ६५% व 
मालवी ६४% याचा अथ� जवळपास ६०% लोकानंा �ा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 कौतकु केले आह.े सव�च गो�ीचे 
डॉलर व पैशाम�ये मापन करणे चकु�चे आह.े भारताम�ये भरपूर मापन साम�ी आह.े पण 
�याकडे दलु�� केले जात आहे. 
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कोण देत आहे माल/ िश�ण? बरचे गरीब िव�ाथ� आहेत जे कमी िशक�यामळेु �यांना 
सधंीचा लाभ घेता येत नाही. यावर उपाय काय? पूण� िश�ण घेणे ही उपाय होऊ शकतो. 
िव�ा�या�ने कज� घेऊन िश�ण पूण� केले पािहज.े सरकारनेही आिथ�क सहा�य केले पािहज.े 

११.९ कुवतीनुसार / �मतेनुसार दे�याच िनकष  

सरकारमा�य स�ंथेतून ब�याच �कार ेफायदा होऊ दे�याचा िनकष शकतो. पण या सवा�तून 
खरच ंसमानता िनमा�ण होऊ शकते का हा एक मोठा �� आहे. सरकार व एन.जी.ओ.माफ� त 
बरचे �य�न हे िश�ण दे�यासाठी केले जात आह.े िश�णाचा उ�म लाभ घेऊनही अजून 
नोकरीम�ये अिनि�तता िदसून येते. 

िश�णातील खाजगीकरणामळेु ब�याच �माणात चागंले फायदे व तोटे झाले आहते. लोन न 
िमळू शक�यामळेु भारताम�ये िश�ण घेताना ब�याच सम�या उ�वत आह.े भारतीय 
सिंवधानात िश�णासारखे िवशेष तरतदु करणे गरजेचे आहे. पण �ीमंत व गरीब या�ंयातील 
दरी िदवस�िदवस वाढतच आहे. हे कमी करणे अ�यतं गरजेचे आहे. 

तुमची �गती तपासा- 

१) कोण�या िविवध प�त�चा वापर िश�ण समानता मोज�यासाठी केला जातो? 

२) समान सधंी िनकष कशा प�तीने िलंग भेदात अडकले आह?े 

३) भारतीय िश�णात पि�लक फंड कशा प�तीने िवभागला जातो? 

४) त�ुही कोणता उपाय सचुवू शकता �यामळेु पि�लक फंडस समानतेने वाटला जाईल. 

५) िश�णात समानता िनमा�ण हो�यासाठी िविवध माग� सचुवा. 

११.१० लॉर�ेझ व�  

लोकस�ंयेतील िविवध भागाकडून राि��य उ�प�न क�या�कार े िमळते हे दाखिव�यसाठी 
लॉर�ेस व�ाचा वापर केला जातो. सपं�ी वाटपाचे हे एक उ�म साधन आहे. मया�िदत 
साधन साम�ीत कोणताही अथवा िविश� देश �या�ंया गरजा पूण� करतो, ते दाखिव�यासाठी 
या व�ाचा वापर केला जातो. रा��ीय उ�प�नातील बदल वेगवेग�या �कार े दाखिवला 
जातो. उदा. आलेख, चाट� , परतं ुमािहती िव�ेषणाची ही एक नसुती सरुवात आहे. आिथ�क 
त�व �णालीनसुार आकडेवारी �िस� क�न आपण आिथ�क प�रि�थतीचा अ�यास करता 
येतो. 

अथ�शा�� लॉर�ेझ व�ाचा वापर सपं�ी वाटपातील बदल मोज�यासाठी करतात. १९४७ 
नसुार उ�प�नातील वाटप पिुढल�माणे होतो. 

को�क �. - १ 

कमीत कमी २०% िमळकत ५०% राि��य उ�प�नात 

पढेु २०% िमळकत १७.०% 
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पढेु २०% िमळकत २३.१% 

जा�तीत जा�त २०% िमळकत ४३.०% 

आकडेवारी ११.d.१ 

वरील आकडेवारीनुसार लॉर�ेस व� पुढील �माण े

 
 

उ�प�नाची िवभागणी दाखिव�यासाठी समानता रषेा काढली आहे. जर उ�प�नाचे समान 
वाटप झाले तर २०% लोकस�ंया २०% रा��ीय उ�प�न, ४०% लोकस�ंया ४०% 
रा��ीय उ�प�न, लॉर�ेझ व�ा�ार े उ�पनाची समानता व उ�प�नाचे िवतरण या�ंयातील 
फरक दश�िवता येतो. लॉर�ेझ व�ा�ार े कमीत कमी ६०% लोकस�ंयेला फ� ३३.९%  
राि��य उ�प�न िमळते तर जा�तीत जा�त ४०% लोकस�ंयेला ६६.१% एकूण राि��य 
उ�प�न िमळते याचाच अथ� उ�प�नाचे समानरी�या होत नाही. 
 

१९४७ व २००५ या�ंयातील तलुना के�यास, लॉर�ेझ व�ा�ार े कळते क�, वैयि�क 
उ�प�न वाटपात कमी समानता आह,े हे असे का आह?े इतके जा�त का? असे �� 
उ�भवतात, पण लॉर�ेझ व�ा�ार ेआप�यासमोर खया� प�रि�थतीचे दश�न होते. 
 

आकडेवारी ११.d.२ 

१९४७ व २००५ उ�प�न वाटपाची तुलना 
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आकडेवारी ११.d.३ 
लॉर�ेस व�, भारत 

 
 
आकडेवारी ११.d.४ 
लॉर�ेझ व� व िगिन गणुक अ / (अ+ब) 

 
 
स�या�या/ आज�या काळात �थलु अथ�शा�ात लॉर�ेझ व� स�ंये�ार ेमोठी आकडेवारी 
दश�िवत आहे. अमे�रकेचे �थलु रा��ीय उ�पादन जवळपास �्१५+ आहे. (�हणजे 
�्१५,०००,०००,०००,०००) एवढ्या मोठ्या आकडेवारीचे िवभाजनक�न िव�ेषण 
करणे किठण आहे. अशावेळी िगनी गणुक वापरले जाते. 
 

११.११ िगनी गणुक : 

इटािलयन स�ंयाशा�� कोरॅडो िगनी यानंी स�ंयाशा�ीय मापनासाठी िगनी गणुकाचा 
शोध लावला. 

िगनी गणुका�ार ेिवभाजनातील िवषमता मोजता येणे श�य होते. शू�या�या मू�या�ार ेएकूण 
समानता दश�िवली जाते. तर एक या मू�या�ार े जा�तीतजा�त असलेली असमानता 
दश�िवली जाते. िगनी गणुकाचे मापन ० ते १ या मापा�ार ेहोते. सवा�त जा�त िगनी गनुक 
याचा अथ� सवा�त जा�त िविभ�नता. अंशी�या दर�यान भारताचे िगनी गणुक ०.३२ होते, व 
२००० म�ये ते वाढून ०.३६ झाले. �यामळेु आता असमान वाटपासाठी असणा�या 
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घटकाचंा अ�यास करणे गरजेचे आहे. िगनी गणुक हे �ाम�ुयाने उ�प�न वाटपातील 
िवषमता मोज�यासाठी वापरले जाते. �वीडनम�ये िगनी गणुका�ार ेमापन केलेली उ�प�न 
पातळी जवळपास ०.२३ आह ेतर ०.७० नॅिमबीम�ये आहे. 

�या�या : 

िगनी गणुक हे �ाम�ुयाने बीजगिणता�ार े दश�िवले जाते व ते लॉर�ेझ व�ावर आधारलेले 
आहे. अय अ�ावरील िबंदू लोकस�ंयेतील शेकडा एकूण उ�प�न दश�िवतो. ४५० चा कोन 
दश�िवणारी रषेा उ�प�न वाटपातील समानता दश�िवते. िगनी गणुका�ार ेउ�प�न वाटपातील 
समानता व लॉर�ेस व� यातील फरक दश�िवला जातो. 

िगनी गणुकाची पातळी ० ते १ पासून चालू होते. काही वेळेस १०० ने गणुले जाते व 
पातळी िनधा��रत केली जाते ० ते १०० कमी िगनी गरुक ते�हा दश�िवले जाते, समान 
िवभागणी तर ० िगनी गणुका�ार ेदश�िवले जाते पूण� असमानता. 

िगनी गणुका�ार ेपूण� सरासरी बदल दश�िवता येणे श�य होते. सरासरी फरक �हणजे अशी 
सरासरी क� िजथे दोन घटक �माने िनवडले जातात व �यातील फरकाला िनरपे� फरक 
सबंोधले जाते. सापे� सरासरी फरक �हणजे असा फरक जो यो�य मापन दश�िवतो. 

११.१२ िगनी िनद�शाकं मोजमाप  

िगनी िनद�शाकंा�ारे, लॉर�ेस व� या आकृतीतील िविश� भागाचा बदल दश�िवला जातो. जर 
िविश� भाग हा पूण� समानता रषेे�या मधोमध असेल, नतंर लॉर�ेस व� ‘अ’ व �या�या आत 
लॉर�ेझ व� ‘ब’ असेल तर िगनी िनद�शाकं = अ / (अ + ब). �हणून  अ + ब = ०.५, िगनी 
िनद�शाकं ग = अ/(०.५) = २अ = १.२ब, जर लॉर�ेझ व� उ�प�नाचे फलन दश�िवत असेल 
तर y = L(x)  �यामळेु ‘ब’ मू�य मोज�यास श�य होते. 

िगनी गणुका�ार े िनरपे� सरासरी बदल दश�िव�यासाठी कोण�याही �कार�या िविश� 
सरासरी स�ंयाशा�ीय �णालीचा वापर केला जात नाही. 

काही वेळेस पूण� लॉर�ेस व� न देता फ� िविश� मया�देचे मू�य िदले जाते. अशावेळेस िगनी 
गणुक उपय�ु ठरतो. िविश� �णाली वाप�न रािहलेले सव� मू�य िवचारात घेतले जातात. 
जर (Xk, Yk) हे लॉर�ेझ व�ावरील िबंदू आहेत, Xk तर िनद�शाकं वाढतो. (Xk-1, Yxk) 

िगनी गणुका�ार ेलोकां�या उ�प�नाची सरासरी िवभागणी क�न �याचे मोजमाप केले जाते 
याम�ये ��येक �य��ला िमळणा�या उ�प�नाची मोजणी केली जाते. ि��सटन िवकास 
अथ�शा� ॲगस डेटन (१९९७, १३९) दश�िवतो साधे िगनी गणुक स�ु- 

समजा हे लोकस�ंयेचे सरासरी उ�प�न आह,े P1 हा उ�प�न �माकं P या �य��चा i, 
�याते उ�प�न x, �यामळेु �ीमंत �य��ला १ �माकं िदला जातो आिण गरीबानंा N �माकं 
िदला जातो. �यामळेु परीणामकारकरी�या उ�प�नाचे िवभाजन कर�याचे काम िगनी 
त�वा�ार ेकेले जाते. 
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११.१३ सव�साधारण िनद�शाकं असमानता  

िगनी गणुाकता व इतर असमानता दश�िवते िक इतर भागात असामनता िनमा�ण झाली आहे. 
पूण� समानतेम�ये कुठेही असामनता िदसत नाही �यावेळी असमानतेचा शेकडा बदल y 
लोकस�ंयेतील j या घटकासाठी  १�या समान असतो उदा. �यावेळी ��येकाचे उ�प�न xj 
�यावेळी उ�प�न वाटपात समानता असते �यामळेु ��येकासाठी xj = 1=1 या प�तीने 
मापन केले जाते. सरासरी िवचलन जा�त असेल ते�हा असमानतेचे �माण जा�त असते. 

जे�हा Pj या घटकाचे मू�य लोकस�ंये�या शेअस� व f(rj) हे िवचलनाचे कलमे असेल ते�हा 
��येक घटक rj =1 असतो व तो समानता दश�िवतो. या�या अंतग�त असणारी सव�साधारण 
असमानता ही असमानतेत होणा�या शेकडा बदला�ार ेदिश�वली जाते. 

िगनी गुणका�ार ेउ�प�नाचे िवभाजन : 

पूण� िवकिसत यरुोप व कॅनडा या रा��ामं�ये िगनी गणुक हा २४ व ३६ �या मधोमध आहे. 
अमेरीका व मॅि�सको या रा��ाम�ये तो ४० �या वरती आहे. �यामळेु या रा��ामं�ये सवा�त 
जा�त उ�प�नातील िवषमता िदसून येते. िगनी गणुका�या वापराद�्शर ेस�ंया�मक मापनाचा 
अ�यास करणे श�य होते, �याच�माणे पया�यी पॉलीसी व त�व�ानाचा अ�यास करणे श�य 
होते. जे�हा राजक�य��्या लहान व मोठा असा भेद केला जातो; ते�हा या िगनी गणुकाचा 
वापर करणे कठीण जाते. 

११.१४ िगनी गणुका�ार ेअसमानता मापनातील फायदे  

१) िगनी गणुकाचा मह�वाचा फायदा �हणजे लोकस�ंयेतील उ�प�न वाटपातील शेकडा 
बदलाचे मापन करता येणे श�य होते. �याव�न देशाचे दरडोई उ�प�न व �थलु रा��ीय 
उ�पादन समजते. 

२) या गणुकाचा उपयोग लोकस�ंयेतील वेगवेग�या �े�ातील उ�प�न िवभाजनता, 
�याच�माणे देशातील उ�प�न िवभाजनता कर�यासाठी केला जातो. उदा. �ामीण 
भागातील िगनी गणुक हा शहरी भागापे�ा ब�याच देशात वेगळा असतो. 

३) या गणुका�ार ेिविवध देशातील उ�प�नाची तलुना करता येणे श�य होते. �थूल रा��ीय 
उ�पादना�ार े सपूंण� लोकस�ंया दश�िवली जात नाही. पण िगनी गणुका�ार े गरीब व 
�ीमंत या दोघा�ंयाही उ�प�नात जसा बदल होत जातो याचे मापन करता येणे श�य 
होते. �थूल राि��य उ�पादनाबरोबर िगनी गणुकात बदल होत असेल �हणजेच तो 
वाढत असेल तर याचा अथ� गरीबी ही वाढत चालेली आहे असा होतो. 

४) िगनी गणुका�ार े एखा�ा देशाचे उ�प�नाचे वाटप कशा प�तीने बदलते ते समजते, 
�यामळेु असमानता वाढत आहे क� कमी होत आह ेयाचा अंदाज घेता येणे श�य होते. 
िगनी गणुक हे पढुील चार त�वावर अवलंबून आहे. 

१) समानता कोण जा�त व कोण कमी कमवतो हा म�ुा समानते�या पातळीव�न 
बिघतला जातो. 
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२) मापन �वातं�य – िगनी गणुका�ार ेअथ��यव�थेचे भाग ल�ात न घेता फ� अशा 
प�तीने मोजमाप केले जाते क� �या�ार ेसमजते जा�त �ीमंत सरासरी व गरीब 
देश कोणता आहे. 

३) लोकस�ंया �वातं�य – लोकस�ंया िकती आहे हे मह�वाचे नसते. 

४) त�वाचे �थानातंर – जे�हा उ�प�न हे �ीमंत �य��कडून गरीब �य��कडे 
�थलातंरीत होते ते�हा िवभाजनात समानता असलेली िदसून येते. 

११.१५ िगनी गणुका�ार ेअसमानता मापनातील अडचणी  

१) िगनी गणुका�ार े फ� उ�प�न वाटपातील असमानता मोजता येते. सधंीतील 
असमानता मोजता येत नाही. उदा. काही देशामं�ये वेगवेगळी समाज वग� रचना असते. 
�यामळेु मोजमापाम�ये अडथळे िनमा�ण हो�याची श�यता जा�त असते. 

२) जे�हा दोन देशामंधला िगनी गणुक समान असतो. पण एक दशे �ीमंत व एक गरीब तर 
तो दोन वेग�या घटका�ार े मोजला जातो. गरीब दशेाम�ये िगनी गणुक रहा�या�या 
दज��ार े ठरवला अथवा मोजला जातो. याउलट �ीमंत दशेामं�ये मह�वा�ंया गरजा 
�यित�र� कोण�या सखु सोइ�कर गरजाचंा उपभोग घेतला जात आहे याव�न ठरवला 
जातो. 

३) लोका�ंया गटानसुार उ�प�नाचे मापन िगनी गणुका�ार े के�यास फ� सरासरी मापन 
समजू शकते. िगनी सहा�यका�ार े ��येक �य���या उ�प�नाचे मोजमाप के�यास तो 
नेहमी ० असतो. आिथ�क��्या िभ�नता असणा�या देशामं�ये सवा�त जा�त 
उ�प�नातील िभ�नता िदसून येते. �याचे मोजमाप ह े िविश� भागातील खरदेी श��वर 
अवलंबून असते. 

४) काही वेळेस लॉर�ेझ व�ा�ार ेअचूक असमानतेचा अंदाज घेता येणे श�य होत नाही, 
जे�हा �ीमंत कुटंुबस�ंथा गरीब कुटंुब स�ंथेपे�ा जा�त उ�प�नाचा वापर करते �यावेळी 
दसु�या अथा�ने �हणजे कुटंुबस�ंथेचा जा�त-कमी �माणात होणारा उ�प�नाचा वापर 
जो असामनतेचा िनकाल दश�िवतो. 

५) काही वेळेस उ�प�न समान असते व िगनी गणुका�ार े वेग�या �कार े उ�प�नाचे 
िवभाजन केले जाते. याचे कारण �हणजे लॉर�ेझ व�ाचा बदलता आकार उदा. 
समाजातील अधा� भाग असा आहे क� ितथे वैय��क उ�प�न नाही तर दसु�या भागात 
समान उ�प�न िदसून येते. 

६) या�ार े फ� उ�प�नाचे मोजमाप होऊ शकते. सपं�ीचे नाही. समाजात ��येकाला 
िमळणार ेउ�प�न जरी आय�ुयभरासाठी समान असले तरी ��येक ट��यातील उपभोग 
मा� बदलता असतो. िगनी सहा�यका�ार े एक िवचलनातील िवतरणही मोजले जाते. 
उदा. एकूण सपं�ी. 
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७) िगनी सहा�यकाम�ये गुतंवणकु उ�प�नही िमळवले जाते. िगनी गणुक हा नेट उ�प�नावर 
बसलेला आह.े �यामळेु �याचा प�रणाम सपं�ी िवभाजनावर झालेला िदसून येत नाही. 
उदा. �वीडनमधील उ�प�न वाटपातील िगनी सहा�यकता कमी िदसून येते पण 
सपं�ीम�ये जा�त िगनी सहा�यकता िदसून येते. 

८) ब�याच वेळेस िगनी गणुका�ारे यो�य ते मापनाचे साधन दशा|वले जात नाही. �यामळेु 
मोजमापावर प�रणाम झालेला िदस्ून येतो. 

९) िगनी गणुका�ार े समानतेचे मोजमाप करताना िवशेष काळजी घेणे गरजेचे असते, 
उ�प�नाचे िवतरण यो�य �या�कार ेमोजणे आव�यक असते. उदा. दोन समान ह�ला 
देणा�या देशामं�ये वेगवेग�या अंतग�त �थलातंर पा@लीसी वापरली जाते. �यामळेु 
देशाला कमी उ�प�न असणा�या भागालाही गहृीत धरावे लागते. 

१०) िगनी गणुका�ार ेफ� एक िविश� काळातील समानता मोजली जाते. �यामळेु इतर 
काळातील उ�प�नातील बदलाकंडे दलु�� होते. लोकस�ंयेतील त�ण व व�ृ 
�य��चे �माण समाजात वाढले तर समानतेम�ये बदल हो�याची श�यता असते. 

११.१६ सव�साधारण मापनातील सम�या  

देशातील उ�प�न िवभाजनात फरक करणे ह े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�ार.े काही अथ�शा�� व सशंोधक उ�प�न या �ि�कोनातून घेतात. लॉर�ेझ 
व�म�ये, �यामळेु िगनी गणुकात याचा समावेश करता येत नाही. अमे�रकेम�ये उ�प�न हे 
फायदा िमळ�या�या आधी मोजले जाते, तर �ा�सम�ये फायदा िमळ�यानतंर उ�प�न 
मोजले जाते. �यामळेु अमे�रका व �ा�स यां�या उ�प�नात बराच फरक असलेला िदसून 
येतो. दसुर ेउदा. – सॉवेट यिुनयनम�ये जा�त �माणात उ�प�नात िवषमता िदसून येते असे 
१९७० �या मोजनीम�ये िदसून आले. तेथील िगनी गणुक शहरी भागातील जा�त �हणजे 
०.३८१६ जो आज�या काळातील इतर पाि�मा�य देशां�या तलुनेत जा�त आहे. या 
आकडेवारीमळेु सॉवेट यनुीयम�ये रहाणा�या लोकानंा िमळणा�या सवलत�वर प�रणाम 
झालेला िदसून येतो. �याम�ये पिह�या दोन मिह�यात लहान मलुाचंी घे�यात येणारी 
काळजी, �ाथिमक, मा�यिमक, उ�च मा�यिमक िश�ण, औषध सवलत व वसाहती सवलत 
याचंा समावेश होतो. उदाहरणाम�ये १९७० मधील सॉवेट यिुनयन व पाि�मा�य देशातील 
उ�प�नात फरक केलेला िदसून येतो. 

 इतर समाजातही लोकाकंडे वेग�या�पात उ�प�न असते, जे पैशा�या �व�पात नसते. 
उदा. व�तू�या �व�पात केलेली 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 गणुका�ार ेदाखिवणे कठीण जाते. 

 वैय��क उ�प�न मापन व कुटंुबस�ंथा उ�प�न मापन या�ंया मोजणीत बराच फरक 
असलेला िदसून येतो. िविश� लोकस�ंया िनवड�यािशवाय उ�प�नातील मोजमाप 
करणे व िवभाजन करणे श�य होत नाही. 
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 ��येक स�ं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 देशामं�ये 
वेगवेग�या�कार ेमािहती गोळा केली जाते. �यामळेु स�ंयाशा�ीय मािहतीचे िव�ेषण 
करणे कठीण जाते. 

११.१७ इतर उपयोग  

अथ�शा�ात िगनी गणुक हा अ�यतं लोकि�य आहे. कोणताही िनयम अथवा िस�ातं 
��ययास आण�यासाठी, कोण�याही शा�ात िवभाजनावर भर िदला जातो. उदा. 
जीवश�ात िगनी गणुकतेचा वापर जैविविवधतेचे मापन कर�यासाठी केला जातो. 

१) आरो�य �वा�थाम�ये िगनी गणुकाचा वापर आय�ुयातील िविवध गणुा�ंया मापणासाठी 
केला जातो. 

२) िश�ण �े�ात िव�ापीठातील असमानते�या मोजमापासाठी िगनी गणुकाचा वापर केला 
जातो. 

३) �थाप�यशा�ात िगनी गणुकाचा उपयोग िविवध घटकाचें मू�यमापन कर�यासाठी 
होतो. 

४) स�ंयाशा�ातही िगनी गणुकाचा उपयोग दोन घटकातील मापनातील मापनासाठी केला 
जातो. 

५) िगनी गणुकाचा वापर लोकशाही श��चे मोजमाप कर�यासाठीही केला जातो. 

 लॉर�ेझ व� व िगनी गणुक यांचे उदाहरणे- 

खालील िदले�या को�काचे िनरी�ण करा. या को�काम�ये सव�साधारणपणे लोकाचंा १०० 
िव�ा�या�वर होणारा शै�िणक खच� दाखिवला आह.े जो ��येक शै�िणक ट��यात वेगळा 
असलेला िदसून येतो. 

को�क ११d – २ लोकांनी िश�णावरती केले�या खचा�ची िवभागणी (�पये) 
सवा�त जा�त 
िश�णावर 

होणारा सम� 
ट�केवारी खच� 

 
िव�ा�या�ची 

स�ंया 

 
लोकाचंा ��येक िव�ा�या�वर 

होणारा खच� 

 
सम� सिंचत 

खच� 

शाळे �यती�र� ४० ० ० ० 

�ाथिमक ३५ १०० ३,५०० २९.७ 

मा�यिमक २० २६० ५,२०० ४४.१ 

उ�च मा�यिमक ०५ ६२० 
 

३,१०० २६.२ 

सव� १०० - ११,८०० १००.० 
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शालेय�तरावर िमळालेली एकूण र�कम पढुील �कार ेवाढली जाते. ��येक गटातील ��येक 
�य��ने केले�या खचा�चा गणुाकार या उदाहरणात ५ ट�के लोकस�ं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 लॉर�ेस व�ा�ार े (आकडेवारी ११ व ६) 
दाखिवला आहे. लोकस�ंयेचा िश�णानसुार दजा� ठरवून आलेखावर िबंदू ��थािपत क�न 
व� काढ�यात येतो. लॉर�ेस व�ाचा ��येक िबंदू लोकस�ंयेचा िश�णावर होणारा खच� 
दश�िवतो. उदा. १ िबंदू ७५ ट�के (४० + ३५) लोकस�ंया शालेय पातळी दश�िवते व 
�याचंा खच� २९.७ ट�के (० + २९.७) िश�णावर होतो. 

Fig.११.d.६. Lorenz curve and Gini coefficient: 

 
स�ंयाशा�ाचा सारांश दश�िवतो लॉर�ेझ व� हा लॉर�ेझ व� area (OABCD) व ि�कोण 
OED दश�िवतो. िगनी गणुकतेचे माप आहे. ० ते १ याचें मापण पढुील�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 गणुकता  = area OABCS / area OED 

   = (5000-1989.25) / 5000 

   = 0.60 
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िगनी गणुकतेचा उपयोग दोन देशातील फरक दाखिव�यासाठी केला जातो. �ा फरकाचे 
मापन िलंग, धम�, शहरी-�ामीण प�रि�थती सामािजक-आिथ�क गट इ. �ार ेकेले जाते. जे�हा 
ित�ही गटातील साम�ी उपल�ध होते ते�हा मापन करणे श�य होते. 

िगनी गुणकतेचा भारतीय �परखेेवर प�रणाम  

जे�हा लोक अ�यतं मोक�या मनाने काम करतात, �यावेळी �वातं�याचा प�रणाम 
असमानतेवर झालेला िदसून येतो. समाजवादी देशाचंा म�ुय उ�ेश एकूण िनय�ंणा�ार े
समानता ��थािपत करणे असतो. पण या िनय�ंणाम�येस�ुा असमानता िनमा�ण झालेली 
िदसून येते. कारण काही लोक िनयम तयार करतात तर काही िनयमाचें पालन करतात. 
�यामळेु याहीम�ये असमानता िनमा�ण झालेली िदसून येते. 

�वातं�य व समानता या दो�ही सकं�पना वेग�या आहेत, काही देशाचंा म�ुय उ�ेश सवा�ना 
समान सधंी िनमा�ण क�न देणे हा असतो. �यामळेु बह�तेक देशात असमानतेचे मापन 
अथ�शा� हे िमळाले�या सधंी�ार ेन करता िमळकती�ार ेकेले जाते. 

खालील को�काम�ये सहा समान व असमान रा�यांचा होणारा खच� िदला आहे. 

िगनी गुणक मह�वाचा रा�यांकरीता शहरी �ामीण 
२००४-२००५ 

िबहार ०.१७ ०.३१ 
आसाम ०.१७ ०.३ 
झारखडं ०.२ ०.३३ 
राज�थान ०.२ ०.३ 
उ�र �देश ०.२३ ०.३४ 
म�य �देश ०.२४ ०.३७ 
गजुरात ०.२४ ०.३२ 
पंजाब ०.२६ ०.३२ 
तािमळनाडू ०.२६ ०.३४ 
महारा�� ०.२७ ०.३५ 
केरळ ०.२९ ०.३५ 
ह�रयाणा ०.३१ ०.३५ 
सपूंण� भारत ०.२५ ०.३६ 
साधणे – आिथ�क अहवाल २०१०-११   
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वरील को�कानसुार, सव� खच� समानता ही कमी आहे. िबहार आिण आसाम या रा�याची 
िगनी गणुकता समान आहे. ०.१७ 

नकुतेच िबहार हा आिथ�क वािढचा सा�ीदार ठरला आहे. २००९-२०१० ची साम�ी 
िबहारमधील वाढ�या खचा�ची असमानता दश�िवते. खरतर या रा�यामं�ये संधीम�ये ब�याच 
सधुारणा कर�यात आ�या आहेत �यामळेु समानता िनमा�ण हो�यास �य�न होत आह.े 

�ामीण भागात िदसून येणारी असमानता जा�त आहे. हरीयाना ०.३१, केरळ (०.२५), 
गरीब रा�यातील खच� समानता ही भारतात सरासरी ०.२५ व �ीमंत भागात �यापे�ा 
जा�त आहे. 

�ामीण भागातील बरचे लोक शहरी भागाकडे �थलातंर करत आह.े गावातील बरचे लोक 
शहराकडे जात आहे. जरी ितकडील खच� जा�त असेल तरीस�ुदा. गरीब व शहरी भागात 
जेवढी दरी तेवढे लोकांचे �थलातंराचे �माण जा�त मानले जाते. या �थलातंरामळेु 
लोकानंा ब�याच सधंी उपल�ध होत आहेत. 

केरळ हे दसुर ेरा�य आहे, िक िजथे �ामीण खच� असमानता िदसून येते. (०.२९) िबहार व 
उ�र �देशम�ये मा� या खचा�चे �माण अ�यतं वाईट आह.े 

केरळ रा�याचा बराच िवकास झाला आहे. केरळ ह ेभारतातील सामािजक मोजमापाचा एक 
उ�म िनद�शाकं आहे. ब�याच सधंी या रा�यात उपल�ध होत आहेत. �यामळेु िबहार, उ�र 
�देश या रा�या�या तलुनेत केरळम�ये, सधंी वाटपात समानता असलेली िदसून येते. 
िविवध कौश�यपूण� सधंी 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 नसुती सधंी वाढेल, पण इतर 
प�रि�थती ि�थर नसतील तर नसुती सधंी वाढेल, पण असमानता जा�त �माणात िनमा�ण 
होईल. या असमानता मापनासाठी िगनी िनद�शाकं अ�यतं मह�वाचा आहे. 

�वा�याय- 

१) लॉर�ेस व� �प� करा. 

२) िगनी गणुाकता �प� करा. 

३) िगनी सहायकता कशी मोजली जाते? उदाहरण �ा 

४) िगनी गणुकतेचे फायदे सागंा? 

५) िगनी गणुकतेचे तोटे सागंा? 

 

 


