
 

डॉ. नीता धर्ााधधकारी                                                 1P a g e  

 

 

वाणिज्य शिक्षिासर्ोरील सर्स्या आणि त्यावरील 
उपाययोजना 

 

डॉ. नीता धर्ााधधकारी  

असोशसएट प्रोफेसर 

जी. एस. कॉलेज ऑफ कॉर्सा अ ॅण्डड ककॉनॉशर््स 

नागपूर  (र्हाराष्ट्र) भारत  

 

 

साराांश:- 

 आधनुिक यगुात सर्व नर्कनसत, नर्कसिशील र् अनर्कनसत दशेात र्ानिज्य नशक्षिाची निताांत 

आर्श्यकता आह.े र्ानिज्य नशक्षि ही नशक्षिाची अशी शाखा आह ेकी, जी र्ानिज्य, व्यापार आनि 

उद्योग याांिा यशस्र्ीपिे हाताळण्याकररता नर्द्यार्थयावमध्ये ज्ञाि, कौशल्य र् प्रर्तृ्ती र्ाढीस लार्ण्यात मदत 

करते. र्ानिज्य नशक्षि नह प्रचलीत असलेली पि इतर शाखेपके्षा निराळी शाखा आह.े म्हििू या शाखेि े

राष्ट्राच्या इच्छा आकाांक्षािसुार कायव करण्याकररता िर्ीि मागावचा अर्लांब करिे आर्श्यक आह.े 

 र्ानिज्य नशक्षिामळेु व्यापार, व्यर्साय, सरे्ा क्षेत्र, बँनकां ग क्षेत्र, नर्पिि क्षेत्र ई. मध्ये क्ाांतीकारक 

बदल झाल ेआहते. पि काही कारिास्तर् काही समस्या निमावि होतात, त्या का होतात र् त्या कश्या दरू 

करता येईल याच्या अध्ययिाकररता हा पपेर नलहण्यात आला आह.े  

मूळशब्द:- 

  व्यापार, र्ानिज्य, ज्ञाि, कौशल्य.  

प्रस्ताानाा:- 
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 मािर्ी जीर्िात अमलुाग्र बदल नशक्षिाद्वारा होतो. नदर्सेंनदर्स बदलिाऱ्या पररनस्ितीला सामोरी 

जाण्यासाठी र् नर्द्यार्थयावला सक्षम बिनर्ण्यासाठी र्ानिज्य नशक्षि महत्र्पिूव आह.े नशक्षि म्हिज े

मािर्ाच्या शारीररक, मािनसक गिुाांचा नर्कास होय. शाखानिहाय नर्चार करता यामध्य े सांख्याशास्त्र, 

अिवशास्त्र, आयकार, बँनकां ग, नर्मा प्रबांधकीय अिवशास्त्र, लखेाकमव, आांतरराष्ट्रीय पयावर्रि, मािर् सांसाधि 

नर्कास ई. नर्षय नशकनर्ण्यास यतेात. यरु्ा नपढीला स्र्ांयरोजगाराची सांधी र्ानिज्य नशक्षिातिूच नमळत.े 

बी. कॉम , एम. कॉम, एम.बी.ए, एम.सी.व्ही, सी.ए, सी.एस ई. कोससे यात नशकायला नमळतात. कुशल 

प्रशासक, उद्योजक याचद्वारेच निमावि होतात.भारतात औद्योनगकीकरिाची प्रनकयिे ेर् आनिवक धोरिाांमळेु 

खाजगीकरि, जागनतकीकरि यामळेु र्ानिज्य नशक्षिाच े महत्र् र्ाढत आह.े परांत ु र्ानिज्याकडे 

पाहण्याच्या दृष्टीकोि बदलिे जरुरी आह.े   

उदे्दश:- 

१. र्ानिज्य नशक्षिातील समस्याांचा अभ्यास करिे. 

२. र्ानिज्य नशक्षिातील समस्याांचा अभ्यास करिे र् सधुारिा करण्याकररता उपाययोजिाांचा सचुनर्ि.े  

अध्यया पद्धाी:- 

१. पपेर पिूवत: दयु्यम मानहती स्त्रोतार्र आधाररत आह.े  

समस्तया:- 

१. प्रनाह:- नर्ज्ञाि, इांनजनियररांग, मनेडकल या सारख्या कोससे कडे नर्द्यार्थयाांचा कल जास्त आह.े या 

कोससेमळेु जीर्िात अमलुाग्र बदल होईल अस ेनर्द्यािांिा आनि पालकाांिा र्ाटते आह.े  

२. मार्गदशगााचा अभान:- नर्द्यार्थयाांिा या नर्षयात काय र्ेगळेपि आह ेयाची पयावप्त मानहती प्राप्त होत 

िाही.  

३. शाळा स्तारानर वनषय:-  शाळा स्तरार्र र्ानिज्य हा र्ौकनल्पक नर्षय िसतो. त्यामळेु या बाबतील 

मानहती शाळा स्तरार्र या नर्षयाांची नमळत िाही.  
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४. परांपरार्ा अभ्यासक्रम:- आजच्या पररनस्ितीला अिरुूप असा अभ्यासक्म िाही G.S.T र् 

टॅक्सशेि, कॉपोरेट लॉ नर्षयाच ेनर्शषे ज्ञाि दिे ेगरजचे ेआह.े त्याचा अभार् नदसिू येतो.  सर्वत्र ह ेनर्षय 

नशकर्तात अस ेिाही.  

५. पायाभूा सवुनधा:- महानर्द्यालयात पायाभतू सनुर्धाांचा अभार् नदसिू येतो. अद्यायार्त र्ाचिालय, 

सांगिक कक्ष, र्ानिज्य लॅब या सनुर्धाांचा अभार् आह.े निधी अभार्ी महानर्द्यालीि पायाभतू सनुर्धाांमध्य े

अभार् नदसिू येत.े  

६. खाजर्ी वशकनणी:- नर्द्यािी खाजगी नशकर्िी लार्तात र् महानर्द्यालयात येण्यास तयार होत 

िाही. म्हििूही त्याांिा महानर्द्यालयात आल्या नशर्ाय अभ्यासक्माची नर्शषे मानहती िसते. आनि त े

मागवदशविापासिू र्ांनचत होतात, 

७. वशक्षकाांची कमी सांख्या:- िर्ीि पदभरती ि झाल्याि ेपिूवकालीि नशनक्षत नशक्षकाांची सांख्या कमी र् 

नर्द्यािी सांख्या अशी नस्िती नदसत.े   

८. बदलत्या पयागनरणाची दखल:- अभ्यासक्मात व्यार्सानयक, सामानजक, साांस्कृनतक, राजकीय, 

भौगोनलक, जिांकीय पयावर्रिाची ई. दखल घेि ेआर्श्यक आह.े आनि ती दखल घतेी जात िाही.  

९ . रोजर्ाराा प्रध्याा:- र्ानिज्य कोसव केलेल्या नर्द्यार्थयाांिा रोजगारातही नर्शषे प्रध्याि नदले जात िाही. 

म्हििू शाखकेडे पाहण्याचा दृष्टीकोि बदलतो  

१०. उद्बोधा :- नििवय घिेे प्रनक्या, सांदशेर्हि कौशल्य प्राप्त होत िाही उद्बोधि र्गव र्ेळोर्ेळी घतेली 

जात िाही.   

उपाय:- 

१. उद्-बोधा न प्रात्यावक्षक कायाांनर वनशेष जोर :- पसु्तकी ज्ञािार्र अर्लांबिू ि राहता प्रात्यनक्षकर्र 

आधाररत अभ्यासक्म असार्ा र् तसा उद-्बोधिही करण्यात यार्े. आनि तस ेसरुूपि आह.े  
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 २. रोजर्ारवभमुख कोसे सरुु कराने:- महानर्द्यालयात नर्द्यािाांिा स्र्त:चा रोजगार सरुु करता येईल 

अशा अभ्यासक्मर्ार जोर द्यार्ा. कां प्यटूर अकाउांनटांग, सले्समिनशप, जानहरात, सचीर्ीय व्यर्हार ई. 

कोससे नशकर्ण्यात यार्े.   

३. अभ्यासक्रमाा सामााा:- र्ेगर्ेगळा अभ्यासक्म असला तर नर्द्यार्थयांिा दसुरीकडे प्रर्ेश घेण्यास 

त्रास होईल म्हििू सर्वत्र सारखाच अभ्यासक्म असार्ा. सांगिक पद्धती, ई-कॉमसव, ई-व्यर्साय, 

टेलीशॉनपांग च ेप्रनशक्षिही नमळार्े. 

४. अॅडवमशा धोरण:- प्रर्ेश धोरिामध्य े परीस्तीतीिसुार बदल करि े आर्श्यक आह.े जेिकेरूि 

नर्द्यािाांिा र्ैकनल्पक नर्षय निर्डिे सोप ेजाईल. अॅडनमशि प्रनक्या मध्येही काही त्रटुी असतात. त्याांिा 

त्याांच्या इच्छािसुार  प्रर्ेश नमळत िाही.  

५. पायाभूा सवुनधा:- प्रसस्त र्गव खोल्या, फनिवचर, सनुर्धायकु्त र्ाचिालय कॉमसव लॅब आर्श्यक आह.े  

८. चचागसत्राचे आयोजा:- िर्ीि प्रर्ाहाची मानहती दिे,े कररयर बद्दल मानहती साांगिे याकरीता चचाव 

सत्र र् कायवशाळा आयोजि करि ेआर्श्यक आह,े कारि यात नर्चाराची दरे्ाि-घेर्ाि होते  

९. मूल्यमापा:- सदोष मलू्यमापिामळेु नर्द्यािाांमध्ये आत्मनर्श्वास निमावि होईल. म्हििू मलू्यमापि 

पद्धतीत बदल करिे गरजेच ेआह.े  

१०. पयागप्त वशक्षक सांख्या:- नर्द्यािी जास्त र् नशक्षक कमी अशी अर्स्िा होऊ िये. ग्रामीि भागात 

अशी अर्स्िा नदसते. त्यामळेु नशक्षकाांची सांख्येत र्ाढ करार्ी. 

११. उपलब्ध वाधी:- पयावप्त निधी उपलब्ध असल्यास नर्द्यार्थयाांिा नर्नर्ध आर्श्यक सनुर्धा प्राप्त होतील 

आनि दृकश्राव्य साधिाांचानह उपयोग करता येईल.  

१२. प्रवशक्षण:- नर्षयाचा उत्कृष्ट सादरीकरिाकररता प्रनशक्षि नदल्यास अध्यापि प्रनक्या प्रभार्ी होईल. 

आनि नर्द्यार्थयाविाचा कल शाखेकडे र्ाढेल. 
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१३. प्लेसमेंट सेल:- महानर्द्यालयात प्लेसमेंट सलेची स्िापिा करूि पदर्ी नमळतातच त्याांच्या हातात 

िोकरी राहील.  

वाष्कषग:- 

 भारत हा तरुिाांचा दशे आह.े हीच आपली शक्ती आह.े हचे तरुि उद्याचा भारत घडनर्िार आहते. 

दशेाचा नर्कास आनि प्रगती अखेर मािसाच्या क्षमतरे्र अर्लांबिू आह.े नर्द्यार्थयाांिा नशकण्याची प्रनक्या 

सकुर व्हार्ी अशी व्यर्स्िा केल्यास नर्द्यािी नशक्षक र् पालक ह ेअनधक जर्ळ येतील र् त्याांच्यातील 

सांर्ाद उत्कृष्ट होईल. नर्द्यािी र् पालकाांिा र्ानिज्य नशक्षिाच ेमहत्र् कळेल.  

 

सांदभगसचूी:- 

१. दनैिक लोकमत  

२. र्ानिज्य अध्यापि पद्धती, श्री र्ैभर् प्रकाशि, िागपरू.  

३. मानसक  

४. उत्तम अध्यापि रहस्य, डॉ. केळकर र् डॉ. नकपावद  

    मराठी अिरु्ाद डॉ. सांध्या काि.े  

 
 


