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ःवयंउ�ोजक बना  

डॉ. सु. �व. रानडे 

भारतात िश�णा
वषयी ूचडं जाग�कता िनमा�ण झाली आहे ह� चांगली गो! आहे. चांगले िश�ण िमळावे 

यासाठ& गर�ब पालकदेखील आप+या पोटाला िचमटा काढनू , भरमसाठ देण/या देऊन महाग1या शाळांत 

आप+या मुलांना घालतात.  
 

िश�णाची ह� ओढ व गरज ल�ात घेऊन 5यापासून केवल आिथ�क लाभ िमळ
व7या8या उ:ेशाने अनेक 

खासगी िश�णसंःथांचा उदय झाला. शासक=य वा 
व>ा
पठा8या िनयमानुसार लागणारा िश�कवग� कागदोपऽी 

दाखवून वा ता5पुरता नेमून या िश�णसंःथांनी मा@यता िमळवून घेतली. चांग+या इमारती, आधिुनक 

सुखसोयी व जाCहरातबाजी यां8या जोरावर अिधकािधक 
व>ाथD व 5यां8याकडून देण/या घे7यासाठ& चढाओढ 

सुE झाली. िश�ण हा Fयवसाय मान+याने व या Fयवसायाचे िगG हाईक Cदखाऊ गो!ीवर भुलते हे माह�त 

अस+याने यो/य पगारावर चांगले िश�क नेम7याकडेया िश�णसंःथांनी दल��ु  केले.  
 


व>ाIयाJच ेल�ह� ू5य� िश�णापे�ा नोकर�साठ& आवँयक ती पाऽता िमळ
वणे याकडे अस+याने 
व>ाथD 

केवळ पर��ाथD बनले आहेत. केवळ चांग+या पगाराची वा सरकार� नोकर� हेच Lयेय अस+याने शालेय 

िश�णानंतर महा
व>ालयीन पदवी िश�ण, नंतर पदFयुMर िश�ण व तेह� अशा पायG या पार करतात. मया�Cदत 

नोकG या व ूिशN�त 
व>ाIयाJची ूचडं संOया या मुळे ःपधा�पPर�ा, मुलाखती, अनुभवाची आवँयकता 

यासारOया पाऽता कसोQया पार कराFया लागतात आNण तर�ह� िश�णासाठ& >ाFया लागणाG या देण/यांूमाणे 

नोकर�साठ&ह� ॅ!ाचाराला िनमूटपणे मा@यता >ावी लागते. मग यदा कदािचत नोकर� िमळाली तर असे 

भा/यवान खच� झालेले पैसे वसूल कर7यासाठ& पुनः ॅ!ाचार सुE करतात. 
 

मLयंतर�8या काळात माCहती तंऽUान �ेऽात भारताची जी भरभराट झाली 5यामुळे या �ेऽात नोकर�8या फार 

मोWया संधी िनमा�ण झा+या. पदवी िश�ण पूण� हो7याआधीच भरपूर पगाराचे आXासन देऊन 
व>ाIयाJना 

आप+या कंपनीसाठ& करारबY कर7यासाठ& अनेक कंप@या पुढे आ+या. 5यामुळे या �ेऽात ूवेशासाठ& 


व>ाIयाJची झुंबड उडाली. गलेलWठ पगार घेऊन चनैीत राहणाG यांची संOया वाढली. 5याचा फायदा घेऊन इतर 

Fयवसायांनी व सेवा देणाG या संःथांनी व 
ब+डरनी आपले दर वाढवले. महागाई वाढली व कमकुवत पायावर 

उभी राCहले+या या ूगतीने भुलभुलैयाचे ःवEप धारण केले. अमेPरकेमLये इ. स.् २००० 8या सुमारास माCहती 

तंऽUान �ेऽास अशीच भरती आली होती. माऽ ३/४ वषा�तच केवळ भागभांडवला8या बाजारामुळे वर आलेले हे 

सारे उ>ोग कोलमडले व बेरोजगार�चे संकट उभे राCहले.  

सLया जागितक मंद�8या लाटेमुळे तशीच पPरNःथती भारतात िनमा�ण झाली आहे. या �ेऽातील 
व>ाIयाJनाच 

नोकर� िमळणे दरापाःत झाले आहे असे नFहे तर नोकर�तु  असणाG यांनाह� नोकर� गमाव7याची वा पगारकपात 
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िनमूटपणे ःवीकार7याची वेळ आली आहे. Fयवसाय कर7याचे Uान, धाडस नस+याने व कजा�चे ड`गर डोaय़ावर 

अस+याने नोकर� गमावणाG यांची फारच दैना झाली आहे. समाज या 
वल�ण पPरNःथतीने हादEन गेला आहे. 

आिथ�क cंQयाह� याचे सव� Fयवसायांवर ूितकूल पPरणाम होऊ लागले आहेत.  

आता सव�ऽ अिनNeतीचे वातावरण आहे. 
व>ाथD कोणते �ेऽ िनवडावे या संॅमात आहेत. आता खर� कसोट� 

िश�णसंःथांची आहे. ूचंड पैसा खच� कEन बांधले+या Cदखाऊ इमारती व सुखसोयी 
व>ाIयाJना आक
ष�त कE 

शकणार नाह�त. 
व>ाथD नसले क= या इमारती fहणजे आिथ�क बोजा ठरणार आहेत.  
 

यावर उपाय काय? माgयामते िश�णाचे उC:! पPर�ेपे�ा Fयवसायािभमुखता कर7याची वेळ आली आहे. 

ःवयंरोजगार िनिम�ती हे िश�णसंःथांनी आपले उC:! ठर
वले पाCहजे. सLया ू5येक शाळाकॉलेजात 


व>ाIयाJ8या 
व
वध कलागुणांना वाव दे7यासाठ& मंडळे काय�रत असतात. माऽ 5यांनी उ>ोजक बनावे यासाठ& 

माग�दश�न दे7यासाठ& फारच थोडे ूयi केले जातात. हॉव�ड� 
व>ा
पठाचा आदश� आप+या िश�णसंःथांनी 

घे7याची गरज आहे. हॉव�ड� 
व>ा
पठात केवळ उ>ोगास माग�दश�नच Cदले जात नाह� तर 
व>ाथD असतानाच 


व>ाIयाJना उ>ोजक बन7यास ूवMृ केले जाते. आज तेथे कॉपkरेट दजा�चा उ>ोग 
व>ाथD समथ�पणे चालवीत 

आहेत.  
 

साताG यात कै. भाऊराव पाट�ल यांनी रयत िश�ण संःथे8या धिनणी8या बागेत ‘कमवा व िशका’ योजना सुE 

केली होती. कॉलेजची पCहली दोन वषl माझे िश�ण सातार8या िशवाजी कॉलेजमLये झा+याने मला हे काय� 

जवळन पहायला िमळालेू . 5यावेळचे 
व>ाथD कोणतेह� काम हलके न मानता आनंदाने व अिभमानाने अशी 

कामे कर�त असत. अमेPरकेसारOया ूगत देशात 
व>ाथDच काय पण िश�कह� कोणतेह� काम कर7यात 

कमीपणा मानत नाह�त. ौमाब:ल कमीपणाची भावना आजकाल 
व>ाIयाJमLये Cदसते. याचे कारण Cदखाऊ 

Fयn=म5व जप7याकडे ूवMृी व ट�. Fह�., िसनेमा यांचा ूभाव असावा. ौमाला पूव�वत ूितoा िमळवून दे7याचे 

काम सLया8या िश�णसंःथांनी हाती pयावयास हवे. Fयवसायातील संधी शोधणे, 5याची पूण� माCहती घेणे, तशा 

उ>ोगात ू5य� काम करणे याला िश�णबमात मह5वाचे ःथान Cदले पाCहजे. जर िश�णसंःथा असे उ>ोजक 

बनवू शक+या तरच 
व>ाथD तेथे ूवेश घेतील अ@यथा इमारती व सुखसोयी Cकतीह� चांग+या अस+या तर� 


व>ाथD 5याकडे ढंकूनह� बघणार नाह�तु .  
 

सLया नोकर�त असणाG यांनीह� नोकर�ची अशाःवतता ल�ात घेऊन ःवयंउ>ोजक बन7याचे ःवrन बाळगले 

पाCहजे. चनै टाळून तसेच अनु5पादक वा अिनNeत लाभ पया�यात पैसे न गुतंवता 5यांचा उपयोग ःवतःचा 

भावी उ>ोग उभार7या8या c!ीने खच� केला पाCहजे. नोकर� चालू अस+याने ू5य� ःवतःला उ>ोग करणे 

शaय नसले तर� नोकर�8या शोधात असणाG यांना वेतन देऊन 5यांचेकडून Fयवसाय करवून घे7यासाठ& पैसे खच� 

केले तर फार फायदा झाला नाह� तर� गरज पडली तर ःवतः 5यात सहभागी हो7यासाठ& यो/य ती 

साधनसामुमी, माहकवग� व अनुभव यांची जुळणी होऊ शकेल. मग नोकर� जा7याब:ल भीती उरणार नाह�.  
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सLया परदेशात वाःतFय करत असणाG यांनी तर या गो!ीवर गांभीया�ने 
वचार कर7याची आवँयकता आहे व 

भारतात असा उ>ोग सुE कर7याचा 
वचार केला पाCहजे. कारण मंद�मुळे वाढले+या बेरोजगार�तून वंश
वtेषाचा 

वणवा वाढ शकतो याचाू  ू5यय येऊ लागला आहे. भावी काळात अशा परदेशी राहणाG या भारतीयांना नोकर� व 

सुरN�तता या
वषयी िचतंा वाढ शकतेू .यासाठ& भ
वंयात अशी वेळ आलीच तर आप+या पायावर उभे 

राह7यासाठ& आतापासूनच ूयi सुE करणे Cहतकारक ठरेल. भारतातील नोकर� गेले+या लोकांना मदतीचा हात 

देऊन सावर7याची व 5यातून ःवतःचा उ>ोग ःवदेशात उभार7याची सुसंधी परदेशःथ नोकरदारांना ूाu झाली 

आहे. 5यांनी जर असे केले तर सLया8 या बेरोजगार�8या कठ&ण पेचूसंगातून माग� िनघेलच, िशवाय 

परदेशःथांना ःवदेशात हaकाचा ःवयंउ>ोग उभारता येईल. 
  


