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िश�ण व उ�ोग यांची सांगड घालणारे हॉव�ड� �व�ापीठ  

डॉ. सु. �व. रानडे 

अमे�रकेतील हॉव�ड� �व�ापीठाने िश�ण व उ�ोग यांची सांगड घालून एक उ$म आदश� िनमा�ण केला आहे. येथे 
िशकणारे �व�ाथ) आप*या िश�ण काळातच ःवतःचा मोठा उ�ोग उभा क/न उ�ोजक 1हणून बाहेर पडतात. 
�व�ापीठ 3यांना या कामात सव� ूकारच ेसाहा5य करते. 

 
 

हॉव�ड� �व�ापीठ १९५७ म:ये ःथापन झाले. �व�ापीठाचे शै�=णक शु*क देता यावे यासाठ? 3यावेळ@ अनेक 
�व�ाथ) आप*या राह3या खोलीत काह@तर@ Bयवसाय कर@त होते. अशा �व�ाCयाDना मदत 1हणून �व�ाCयाDचीच 
एक कंपनी सु/ करायची क*पना पुढे आली. �व�ापीठाने उ�ोगातून �वकास हे :येय मानून �व�ाCयाDना 
ःवतःचा उ�ोग काढFयास केवळ िश�ण व ूो3साहन न देता 3यांनी सु/ केले*या उ�ोगांGया �वकासासाठ? १३ 
IडसJबर १९५३ म:ये ७००० डॉलरGया भांडवलावर हॉव�ड� ःटडंट एजMसी नावाची कंपनी ःथापनु  केली. यावेळ@ 
जॉन मुो, डःट@न बक� , मेग ःटोन, जॉन Pयानेट@, िथओडोर एिलओट आ=ण हॅरो*ड रोजेMवा*ड हे �व�ाथ)च 
कंपनीचे ूवत�क होते. हॉव�ड� �व�ापीठाला कापडपुरवSयाचे काम या कंपनीने हाती घेतले. �व�ाCया�नी हॉव�ड� 
�व�ापीठातील इमारतीत सु/ केलेला हा उ�ोग हळू हळ वाढत गेलाू . 
 

या छोVया रोपVयाचे आता एका मोSया उ�ोग समूहात Wपांतर झाले आहे. आज 3यातील ‘लेटस गो’ ह@ हॉव�ड� 
�व�ापीठातील �व�ाCयाDनी चाल�वलेली जगातील सवा�त मोठ? कॉपXरेट कंपनी बनली आहे. या कंपनीत ५०० 
�व�ाथ) �व�वध ःतरांवर काम करतात. या कॉपXरेटचे नऊ मोठॆ उप�वभाग आहेत व ू3येक �वभागाचा ूमुख 
�व�ाथ) आहे. ‘लेटस गो’ ह@ कंपनी जगातील पय�टन ःथळां�वषयी माIहतीपूण� पुःतके ूिस] करते. यासाठ? 
�व�ाथ) जगभरातील �व�वध Iठकाणांना ू3य� भॆट देऊन माIहती गॊळा करतात. 
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आप*या भारतात पालक �व�ाCया�Gया िश�णाचा भार सोसतात. अमे�रकेत माऽ �व�ाCयाDना ःवतः 3यासाठ? 
झटावे लागते. �व�ाCयाDची प�र�ाथ) व$ृी कमी होऊन ःवावलंबन व ौम यांचे मह3व 3यांना कळावे तसेच 
उ�ोग �वकासाला चालना िमळावी यासाठ? भारतातील िश�णसंःथांना हॉव�ड� �व�ापीठाचा आदश� bयावयास हवा. 
माऽ केवळ फd व डोनेशन या मागाDनी पैसे िमळ�वFयापे�ा �व�ाCयाDना उ�ोजक बनवून व 3यांGया उ�ोगात 

सहभागी होFयासाठ? आवँयक पावले 3यांना उचलावी लागतील. नवीन उ�ोग सु/ होतांना येणाf या अडचणींवर 
सहज मात करता यावी यासाठ? बgकेकडून अथ� साहा5य िमळवून देणे, आपली इमारत, मंथालय, ू योगशाळा व 
वक� शॉप वापरFयास देणे, उ3पाIदत मालाला िगf हाईक िमळवून देFयास मदत करणे. ह@ कामे िश�णसंःथांना 
करावी लागतील. तसे पाहता या संःथांमधील बf याच सु�वधा वापरा�वना पडून असतात. �व�ाCयाDना ‘कमवा व 
िशका’ या धत)वर मंथालय, ऑIफस, बागकाम, डाटा एMश@ अशी अनेक कामे देता येऊ शकतात.आज शाळा 
कॉलेजात �व�ाCयाDची अनेक मंडळे असतात. 3यांचा उkेश करमणुकdचे काय�बम, खेळ वा ःपधा� घेणे वा 
सामा=जक काय� करणे असा असतो. उ�ोगासाठ? अशी मंडळे ःथापन झाली तर �व�ाCयाDGया काया�स नवे �ेऽ 
िमळेल व ःवतःGया पायावर उभे राहFयाची 3यांGयात �मता येईल.mानद@प फौFडेशन अशा उपबमांसाठ? 
िश�णसंःथांना माग�दश�न देFयास तयार आहे. 
 

mानद@प डॉट नेट या फoडेशनGया संकेतःथळावर �व�ाथ), िश�क व िश�णसंःथा यांचे परःपर सहकाया�साठ? 
समूह करFयाची योजना काया�=Mवत करFयात आली आहे. इंटरनेटGया मा:यमातून या घटकांची संलPनता 
क/न साव��ऽक �वकासासाठ? �वचार�विनमय करणे, प�रसंवाद आयो=जत करणे, ू क*प राबवणे वा संशोधन 
करणे असे काय� ूभावीपणे करता येईल. हॉव�ड� �व�ापीठाने केलेला यशःवी ूयोग आप*या िश�ण संःथात 

उ�ोगासह �व�वध कायाDसाठ? करणे देशाGया सवाDगीण �वकासाला साहा5यभूत ठरेल यात शंका नाह@् . 
संदभ� - http://www.harvardstudentagencies.com 

  


