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नवद्ताथथी नमत्रतांिो,
 इयतता बारा्वीचया ्वगा्णत तुमचे स्वागत आहे. स्वतंत्र न्वरय महरून इयतता अकरा्वीत ‘अ््णशासत्र’ ह्ा न्वरयाशी तुमही 

आता खऱया अ्ा्णने पररनचत झाला आहात.
 भारतीय अ््णवय्वस्ेतील अनेक महत््वाचया बिलांची मानहती अकरा्वीचया पुसतकात समान्वष् करणयात आली, 

तसेच अनेक अ््णशासत्रीय संज्ा ्व संकलपनांचा पररचयही तया पाठ्यपुसतकात तुमहांला करून िेणयात आला. सोपयाकडून 
कनठराकडे, मतूा्णकडून अमूता्णकडे, इतयािी शैक्षनरक उनि्िष्े बारा्वीचया पुनर्णनचत अभयासक्रमासाठी ननश्चत केलेली आहेतच, 
तयाच बरोबर ह्ा अभयासक्रमात ‘ज्ानरचना्वाि’ ह्ा स्वाांत महत््वाचया उनिि्ष्ाचेही पालन करणयात आले आहे.

महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुसतक नननम्णती ्व अभयासक्रम संशोरन मंडळ (बालभारती), परुे यांची नननम्णती असलेलया 
अ््णशासत्राचया ह्ा पुसतकात सूक्म अ््णशासत्र आनर स्ूल अ््णशासत्र ह्ा िोनहींचा परामर्ण घेणयात आला आहे. उपयोनगता, 
मागरी, पुर्वठा यांचे नसदांत, बाजारांचे प्रकार इतयािी सूक्म अ््णशासत्रीय संकलपनांचे न्वसतृत न्व्वेचन केले आहे. सा्व्णजननक 
न्वतत वय्वहार, भारतातील नारेबाजार ्व भांड्वल बाजार, न्विेशी वयापार ह्ा स्ूल अ््णशासत्रीय संकलपना या अभयासक्रमात 
प्र्मच न्वद्ारयाांसमोर ठे्वत आहोत. महत््वपूर्ण बिल महरजे संखयाशासत्रातील ननिदेशांक मापकाचा ह्ा अभयासक्रमात 
अंतभा्ण्व केला आहे. न्वद्ारयाांना पुढील अभयासक्रमासाठी ह्ा पाठाचा न्वशरे फायिा होरार आहे. मानहती आनर तंत्रज्ान 
तसेच सपरदे्वर आराररत आजचया युगातील न्वद्ारयाांना न्वन्वीन आवहानांना सामोरे जा्वे लागते. तया दृष्ीनेच संखयाशासत्राचा 
समा्ेवश करणयात आला आहे.

 ‘अ््णशासत्र’ हा िेशाची न्वकास प्रनक्रया समजणयाचया दृष्ीने अतयंत महत््वपूर्ण न्वरय आहे. न्वद्ारयाांना इयतता 
अकरा्वी ्व बारा्वी या िोनही ्वराांमधये या न्वरयाची न्वसतृत ओळख वहा्वी आनर तयात अनभरुची ननमा्णर वहा्वी, या प्रामानरक 
हेतूने या पुसतकातील पाठांची रचना केलेली आहे. यासाठी अकरा्वीचया पुसतकाप्रमारेच अ््णशासत्रीय भारेशी कुठेही तडतोड 
केलेली नाही. पाठातील न्वन्वर आकृतया हा अ््णशासत्र न्वरयाचा अन्वभाजय भाग आहे. न्वरयाचे आकलन होणयासाठी तयांची 
ननतांत आ्व्यकता आहे. पुसतकात अखेरीस पररनशष्ांचाही समा्ेवश केलेला आहे. तयामुळे अ््णशासत्रीय पाररभानरक शबि 
समजरे न्वद्ारयाांना सोपे जाईल. अनतररक्त मानहती ्व संिभा्णसाठी पाठ्यपुसतकात निलेलया कयु.आर. कोडचा ्वापर करा्वा.

 मूळ शैक्षनरक सूत्रे, उशदिष्े यांना कुठेही रक्का न ला्वता ना्वीनयपूर्ण परंतु वया्वहाररक महत््व असलेलया अ््णशासत्रीय 
संकलपना, संखयाशासत्र यांचा समा्वेश करून एकन्वसावया शतकातील न्वद्ा्थी हा सक्षम आनर सजग असा्वा, ह्ासाठी 
पाठांची नन्वड न्वचारप्ूव्णक केली आहे. न्वद्ारयाांनी सपरा्ण परीक्षा िेणयासाठी उद्ुक्त वहा्वे महरून ना्वीनयपूर्ण स्वाधयाय 
िेखील पाठाचया शे्वटी समान्वष् केले आहेत.

 अ््णशासत्र न्वरयाचया पुनर्णनचत अभयासक्रमाचा अंतभा्ण्व असलेलया बारा्वीचया ह्ा पुसतकाचे न्वद्ा्थी आनर 
नशक्षक ननश्चतच स्वागत करतील, असा न्व््वास आहे.

 आपरा स्वाांना मनःपू्व्णक शुभेच्ा!

पुरे
निनांक : २१ फेब्ु्वारी २०२०
भारतीय सौर : २ फालगुन १९४१

नववेक गोसतावी
संितािक

महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुसतक नननम्णती ्व
अभयासक्रम संशोरन मंडळ, परुे.

प्रस्ताविता



इयत्ता १२ वी अथमिशतासत्र

क्षम्ता नवधतािे
•  सूक्म अ््णशासत्र आनर स्ूल अ््णशासत्राचे न्वरय न्व्वेचन करतो.
• सूक्म अ््णशासत्र आनर स्ूल अ््णशासत्राची ्वैनशषटे सपषट करतो.
•  सूक्म अ््णशासत्र आनर स्लू अ््णशासत्राचे वय्वहारातील महतत्व सपषट करतो.
•  एकरू उपयोनगता ्व सीमानत उपयोनगतेची संकलपना सपषट करतो.
•  घटतया सीमानत उपयोनगतेचा नसि् रानत तकता ्व  आकृतीचया साहाययाने सपषट करतो.
•  क्रम्वाचक उपयोनगता दृनषटकोनाचे मूलयमापन करतो.
•  मागरीचया संकलपनेची वयाखया सांगताे.
•  मागरीचा ननयम तकता ्व मागरी्वक्राचया साहाययाने सपषट करतो.
•  नकंमत ल्वनचकता, उतपन्न ल्वनचकता ्व ्ेिक ल्वनचकता यांचया वयाखया सांगतो.
•  नकंमत ल्वनचकतेचे प्रकार योगय उिाहररांचया साहाययाने न्वशि करतो.
•  संखयातमक कौशलयांचा ्वापर करून मागरीचया ल्वनचकतेचे मापन करतो.
•  ‘पुर्वठा’ या संकलपनेची वयाखया सांगतो.
•  पुर्वठ्याचा ननयम तकता ्व पुर्वठा ्वक्राचया माधयमातून सपषट करतो.
•  प्राप्ी ्व खचा्णचया न्वन्वर संकलपनांचया वयाखया संागतो ्व तयाचंे मापन करतो.
• ‘बाजार’ या संकलपनेची वयाखया सांगतो.
•  पूर्ण सपरा्ण, मकतेिारी, अलपजनानरकार ्व मकतेिारीयकुत सपरा्ण या बाजाराचया प्रकारांची वयाखया सांगतो.   
•  न्वन्वर बाजार प्रकारांची ्वैनशषटे सपषट करतो.
• ‘समतोल नकंमत’ ही संकलपना उिाहररांसह सपषट करतो.
• ‘ननिदेशांक’ या संकलपनेची वयाखया सांगतो ्व तयांची ्वैनशषटे अभयासतो.
•  सारा ननिदेशांक आनर भाराशन्वत ननिदेशांक यांमरील फरक सपषट करतो.
•  ननिदेशांक रचनेचया पि् रती सपषट करतो.
•  संखयातमक कौशलयांचा ्वापर करून सारा ्व भाराशन्वत ननिदेशांकाचे मापन करतो.
•  राषटट्रीय उतपन्नाची वयाखया सांगतो.
•  स्ूल िेशांतग्णत उतपािन, स्ूल राषटट्रीय उतपािन, ननव्वळ िेशांतग्णत उतपािन ्व ननव्वळ राषटट्रीय उतपािन या संकलपनांचया वयाखया   सांगतो.
•  राषटट्रीय उतपन्नाचया उतपािन, उतपन्न ्व खच्ण पि् रती सपषट करतो.
•   सा्व्णजननक न्वततवय्वहाराचया रचेनेचे पररक्षर करतो.
•   सा्व्णजननक उतपन्न, सा्व्णजननक खच्ण आनर सा्व्णजननक कज्ण यांची वयाखया सांगतो.
•   सा्व्णजननक खचा्णचया कर आनर करेततर स्ोतांचे न्व्लेरर करतो.
•   भारतातील ्वाढतया सा्व्णजननक खचा्णचे परीक्षर करतो.
•   राजन्वततीय रोरर ्व अंिाजपत्रक यांचया वयाखया सांगतो.
•   ‘न्वततीय बाजार’ या संकलपनेचा अ््ण ्व ्वगथीकरर सपषट करतो.
•   भारतातील नारेबाजार ्व भांड्वल बाजारांचया रचनेचे सपषटीकरर करतो.
•   ‘वयापारी बँक आनर मधय्वतथी बँक’ संकलपना सपषट करतो.
•   भारतातील वयापारी बँक आनर मधय्वतथी बँकेची कायदे सपषट करतो.
•   भारतातील नारेबाजार आनर भांड्वल बाजाराची भनूमका आनर समसयाचंे परीक्षर करतो.
•   भारतातील नारेबाजार आनर भांड्वल बाजारातील सुराररा सपषट करतो.
•   भारतातील न्विेशी वयापाराची भनूमका सपषट करतो.
•   भारताचया न्विेशी वयापाराची संरचना ्व निशा सपषट करतो.
•   वय्वहारतोल आनर वयापारतोल या संकलपनांचया वयाखया सांगतो.



- नशक्षकतंासताठी  -

 इयतता १२ ्वी च े पनुर्णनचत पाठ्यपसुतक आपलया हातात 
ितेाना आमहांला आनंि होत आह.े पाठ्यपसुतक बन्वताना 
अधययन-अधयापन सूत्राचंा ्वापर कलेा आह.े तयाचबरोबर 
ज्ानरचना ्वािाचा उपयोग  करून अधययन क्षमता ्वाढ्वणयाचा 
प्रयतन केला आह.े कृनतयकुत, प्रायोनगक ्व ना्वीनयपरू्ण नशक्षर ही 
काळाची गरज आह.े अभयासक्रम आराखडा हा न्वद्ारया्णला 
काय नशक्वले जात े्व न्वद्ा्थी बाहरेील जगातून काय अनभु्व 
घतेो, यातील एक ि्ुवा आह.े अधययन-अधयापन प्रनक्रया समि्ृ र 
करर े आनर अपनेक्षत अधययन पररराम साधय कररे यासाठी 
खाली निललेया माग्णिश्णक तत््वाचंा उपयोग होईल.

P	पाठ्यपसुतक प्र्म स्वतः समजून घया्वे.

P	सिर पाठ्यपुसतक रचनातमक पि् रतीने ्व कृनतयुकत 
अधयापनासाठी तयार केलेले आहे.

P	न्वद्ारयाांमधये आ्वड ननमा्णर करणयासाठी ्व ्वैचाररक 
कृतीला प्रोतसाहन िेणयासाठी नशक्षकांनी प्रतयेक पाठातील 
कृतींचे कौशलयप्ूव्णक ननयोजन करा्ेव.

P	योगय ननयोजन करून पाठांचे अधयापन करा्वे.

P	न्वरयाचया आकलनासाठी सुयोगय शैक्षनरक सारनांचा 
्वापर करा्वा.

P	पाठांचे न्वरय-न्व्वेचन सन्वसतर करा्वे.

P	अनुक्रमनरकेत निलयाप्रमारे पाठांचे अधयापन करा्ेव, 
कारर ज्ान सं्वर्णन सुलभतेने होणयासाठी घटकांचे 
ननयोजन क्रमबि् र केलेले आहे.

P	संखयाशासत्राशी संबंनरत सहावया प्रकररामधये 
आंतरनक्रयातमक दृनषटकोनाचया आरारे अधयापन करा्वे. 
न्वद्ारयाांना तयापुढील प्रकररांमरील 
अ््णवय्वस्ेसंबंरीचया समसया सोडन्वणयासाठी 
संखयाशासत्रीय ज्ानाचा ्वापर करता येईल.

P	संखयाशासत्रीय मानहती्वर आराररत प्र्न न्वचारा्वेत. 
तयांचया कल ्व प्रकारांनुसार पया्णयी प्र्न न्वचारा्वेत. 
अद्या्वत मानहती उपलबर करून िेणयाचा प्रयतन 
करा्वा. नशक्षकांनी न्वद्ारयाांना तरय संकलन ्व तरय 
न्व्लेरराचे महतत्व समजा्वून सांगा्वे.

P	अ््णशासत्राचया बहुतांश सकंलपना या शासत्रीय आरारा्वर 
्व अमतू्ण बाबीं्वर अ्वलबंनू असतात. गटकाय्ण, परसपर 
सहकाया्णन े नशकर े इतयािींना प्रोतसाहन द्ा्ेव तयासाठी 
आ्व्यकतनेसुार ्वग्णरचनते बिल करा्वा.

P	अधययन-अधयापनामधये अांतरनक्रया, प्रनक्रया यांमधय े
स्व्ण न्वद्ारयाांचा सहभाग आ्व्यक आहे आनर 
तयासाठी आपले सनक्रय माग्णिश्णन आ्व्यक आहे.

P	‘्ुमहतांिता मताही् आहे कता?’ हा भाग मूलयमापनासाठी 
न्वचारात घेऊ नये ्व तयाबि् िल न्वद्ा्थी अनरक मानहती 
नमळ्वतील  याची खातरजमा नशक्षकांनी करा्वी.

P	‘्ुमहतांिता मताही् हवं’  हा भाग मूलयमापनासाठी न्वचारात 
घया्वा.

P	पाठातील स्वाधयाय ्वेग्वेगळ्ा ननकरांनुसार बन्वलेले 
आहेत. उिा., ननरीक्षर, सह-संबरं, टीकातमक न्व्वेचन, 
न्व्लेररातमक तक्क इतयािी. प्रतयेक पाठाला समान 
भारांक आहेत. मलूयमापन योजना ही निलेलया ननकरां्वर 
आराररत असा्वी. प्र्नाचंया स्वरूपामधये ्वैन्वधयपूर्ण 
संयुकतीकरर असा्वे. तयाचप्रमारे एकाच प्रकारचया 
प्र्नाची पुनरा्वृतती टाळा्वी.

P	पाठ्यपसुतकात निलेलया QR कोडचा ्वापर करा्वा. 
अद्या्वत मानहती नमळन्वणयासाठी QR कोड सतत 
तपासत राहा्वा.

P	संिभा्णसाठी संकेतस्ळे निलेली आहेत ्व तयाचप्रमारे 
संिभ्णग्ं्ांची यािीिेखील निलेली आहे. याचा उपयोग 
नशक्षकांनी ्व न्वद्ारयाांनी अ्वांतर ्वाचनासाठी आनर 
न्वरय सखोल समजणयासाठी करा्वा.

P	पाररभानरक शबिसूचीमरील शबि पाठ्यपसुतकातील 
प्रतयेक प्रकररात ननळ्ा शाईने अरोरशेखत केलेले 
आहेत.

P	अ््णशासत्रात ्वापरलया जाराऱया सनंक्षप् रूपांची यािी 
पाठ्यपुसतकात श्ेवटी निलेली आहे, तयाचा उपयोग 
अनरक सपष्ीकररासाठी करा्वा.

  अधयापन अनुभूतीसाठी हानि्णक शुभेच्ा!
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  आठवून पाहू या!
	 	 तुम्ही	यापूर्वी	११	र्हीचया	र्रागात	वर्वर्ध	अरगातज्जाांनही			
	 	 विलेलया	वयाखयाांचा	अभयास	केला	आ्े.

आकृती १.१
प्रसतावना ः
	 	 आधुवनक	 अरगाशास्ताचया	 सूक्ष्म	 अरगाशास्त	आवि	 स्रूल	
अरगाशास्त	या	ष्मुखय	िोन	शाखा	आ्ेत.	सूक्ष्म	म्िजे	ल्ान	वकंर्ा	
िशलक्ार्ा	 भार	 ्ही	 सां्जा	 ‘ष्मायक्ोस’(Mikros)	 	 या	 ग्हीक	
शबिापासून	आलही	आ्े.	स्रूल	म्िजे	ष्मोठा.	्ही	सां्जा	‘ष्मॅक्ोस’	
(Makros)	या	ग्हीक	शबिापासून	आलेलही	आ्े.	या	शबिाांचा	
र्ापर	 १९३३	 ष्मधये	 ओस्लो	 वर्द्ापहीठातहील	 नॉर्वेवजयन	
अरगाशास्त्ज	रॅग्नर	वरिश	यांानही	केला.

अर्थशासताचया मुखय शाखा 

सूक्ष्म	अरगाशास्त	 	 											स्रूल	अरगाशास्त

  तुम्ाांला मा्ीत आ्े का?

रॅग्नर	ॲन्टन	 वकट्हील	 वरिश	(१८९५-१९७३)	्े	 नॉर्वेचे	
अरगावष्मतही	 र्	अरगाशास्ताचे	 तज्ज	 ्ोते.	
तयाांना	 १९६९	 सालही	 अरगाशास्तासाठही	
प्ररष्म	 नोबेल	 	 स्ष्ममृतही	 	पुरस्कार	 जॅन	
व्टांबरजेन	 सोबत	 प्राप्त	 झाला.	 ते	
अरगावष्मतही	 शास्ताचे	 जनक	 ्ोते.	

अरगावष्मतही	शास्ताष्मधये	रवितहीय	प्रारूपे	र्	सांखयाशास्तहीय	तांते	
याांचा	र्ापर	अरगाशास्तहीय	साष्मग्हीचया	आवि	वसि्	धाांताचया	

वर्शलेषिासाठही	 करणयात	 येतो.	 रॅग्नर	 वरिश	 याांनही	 अनेक	
अरगाशास्तहीय	 सांकलपनाांचही	 सर्गाप्ररष्म	 ष्माांडिही	 केलही.	 
तयाांचया	वयापार	चक्ार्रहील	लेखाांष्मधये	सर्गाप्ररष्म	रै्यव्तक	
उद्ोर	र्	(उतपािकाांचया)	अभयासाला	‘सूक्ष्म	अरगाशास्त’	
म््टले	आवि	सष्मग्	अरगावयर्स्रेचया	अभयासाला	 ‘स्रूल	
अरगाशास्त’	असे	म््टले	आ्े.

तुम्ाांला मा्ीत ्वां!

सूक्म अर्थशासताची ऐतत्ातसक वाटचाल :
	 	 सूक्ष्मलक्ही	आवरगाक	वर्शलषेि	प्ररष्म	वर्कवसत	केले	
रेले	असून	्ा	एक	पारांपररक	दृष्टिकोन	आ्े.	या	वर्शलेषि	
पि्	धतहीचा	प्रारांभ	सनातनर्ािही	अरगाशास्त्जाांचया	कालखांडात	
झालेला	विसतो.	यात	ॲडष्म	वस्ष्मर,	डेव्हीड	ररकाडडो,	जे.
एस.	 वष्मल	 इतयािींचा	 सष्मार्ेश	 ्ोतो.	 नर्सनातनर्ािही	
अरगाशास्त्ज	प्रा.	ष्माशगाल	याांनही	सूक्ष्मलक्ही	आवरगाक	वर्शलषेि	
लोकवप्रय	 करणयाच	े काष्म	 केले.	 प्रा.	 ष्माशगाल	 याांचा	
‘अरगाशास्ताचही	षू्मलतततर्’े	्ा	ग्ांर	१८९०	ष्मधये	प्रकावशत	
झाला.	इतर	अरगाशास्त्ज	जसे	प्रा.वपरू,	जे.आर.व््स,	प्रा.	
सॅॅमयूलसन,	श्हीष्मतही	जोन	रॉवबनसन	इतयािही	शास्त्जाांनही	सूक्ष्म	
अरगाशास्ताचया	वर्कासात	ष्मोलाचे	योरिान	विले.

सरूल अर्थशासताची ऐतत्ातसक वाटचाल :
  सूक्ष्म	 अरगाशास्ताचया	 उतक्ाांतहीअरोिर	 स्रूल	
अरगाशास्त	्ा	दृष्टिकोन	अष्स्ततर्ात	्ोता.			१६	वया	र्	१७	
वया	शतकात		वयापारर्ािही		वर्चारर्ांताांनही			(Mercantilists)	
राष्टट्हीय	उतपन्न	आवि	सांपततही	या	सांकलपनेच	ेवर्शलषेि	केले	
आ्े.	 १८	 वया	 शतकात	 वनसरगार्ािही	 वर्चारर्ांताांनहीसिु्	धा	
(रिरेंच	वर्चारर्ांत	-Physiocrats)	राष्टट्हीय	उतपन्न	आवि	
सांपततही	 या	 सांकलपनाांचे	 वर्शलेषि	 केलेले	 आ्े.	 तसेच	
शासनाला	 जया	 वशफारशही	केलया	 र्	 धोरिे	 सुचवर्लही	 तही	
स्रलू	अरगाशास्ताचया	आधारार्र	्ोतही.	तसेच	सनातनर्ािही	
अरगाशास्त्ज	प्रा.	ॲडष्म	वस्ष्मर,	प्रा.	ररकाडडो,	प्रा.	जे.	एस.	

 सूक्म आति सरलू अर्थशासताचा परिचय
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वष्मल	याांचया	वसि्	धाांतात्ही	राष्टट्हीय	उतपन्न	र्	राष्टट्हीय	सांपततही	
याांचही	चचागा	केलेलही	आ्े.	परांतु	तयाांचे	सष्मग्लक्ही	वर्शलेषि	
्े	 सूक्ष्मलक्ही	 वर्शलषेिात	 वष्मसळून	 एकत	केलेले	 विसते.	
तयाांचया	 सूक्ष्मलक्ही	 आवरगाक	 	 वर्शलेषिाने	 १९३०	 चया	
जारवतक	ष्म्ाष्मांिहीपययंत	अरगाशास्ताचया	जरात	राजय	केले.	
जारवतक	ष्म्ाष्मांिहीनांतर	लॉडगा	जॉन	ष्मेनाडगा	केनस	याांचे	‘पैसा,	
वयाज	 र्	 रोजरारवर्षयक	 साष्मानय	 वसि्	धानत’	 ्े	 प्रवसि्	ध	
पुस्तक	 १९३६	 ष्मधये	 प्रकावशत	 झाले.	 लॉडगा	 केनस	 याांनही	
आवरगाक	सष्मस्याांचा	अभयास	सष्मग्लक्ही	वर्शलेषि	पि्	धतहीने	
केला.	तयाष्मुळे	सष्मग्लक्ही	दृष्टिकोनाचया	वर्कासाचे		श्ेय	
्े	 लॉडगा	 केनस	 याांनाच	 विले	 जाते.	 लॉडगा	 केनस	 याांचया	
वयवतरर्त	ष्मालरस,	वर्कसेल,		र्ॉलरा,	आयवर्यंर	वफशर	
इतयािही	 अरगाशास्त्जाांचे	 स्रलू	 अरगाशास्ताचया	 वर्कासात	
ष्मोलाचे	योरिान	आ्े.

सूक्म अर्थशासताचा अर्थ :

	 	 सूक्ष्म	म्िजे	र्स्तचूा	ल्ान	भार	वकंर्ा	व्स्सा	्ोय.	सूक्ष्म	
अरगाशास्त	 राष्टट्हीय	 अरगावयर्स्रेचया	 ल्ान	 भाराशही	 सांबांवधत	
आ्े.	 सूक्ष्म	 अरगाशास्तात	 रै्यव्तक	 उपभो्ता,	 रै्यव्तक	
उतपािक	 वकंर्ा	 पेढही,	 वर्वशष्ट	र्स्तूचही	 वकंष्मत	 वकंर्ा	 घ्टकाचही	
वकंष्मत	 याांसारखया	 रै्यव्तक	 घ्टकाांचया	 आवरगाक	 वक्या	 र्	
र्तगानाचा	अभयास	केला	जातो.

सूक्म अर्थशासताची वयाखया :

	 	 तुम्ही	 यापूर्वी	 सूक्ष्म	 अरगाशास्ताचया	 का्ही	 ष्म्ततर्ाचया	
वयाखया	 अभयासलया	 आ्ेत,	 अजून	 का्ही	 वयाखयाांचही	 चचागा	
करूया.

	 १)	 ष्मॉररस	डॉब	- “अरगावयर्स्रेचे	सूक्ष्मिशवी	अधययन	म्िजे	
सूक्ष्म	अरगाशास्त	्ोय.”

	 २)	 ए.पही.	लनगार	-	“सूक्ष्म	अरगाशास्ताि्	र्ारेे,	अरगावयर्स्रकेडे	
जिू	का्ही	सूक्ष्म	िशगाकाि्	र्ारेे	पाव्ले	जाते.	अरगावयर्स्रारूपही	
शरहीरातहील	 लाखो	 पेशही	 म्िज	े वय्तही	 आवि	 कु्टुांब	े
उपभो्तयाचया	 रूपाने	 आवि	 वय्तही	 र्	 उतपािनसांस्रा	
उतपािकाचया	 रूपाने,	 अरगावयर्स्रेचया	 सांचलनात	 कशा	
प्रकारे	भूवष्मका	पार	पाडतात	्े	अभयासणयासाठही	सूक्ष्मलक्ही	
अरगाशास्ताकडे	जिू	का्ही	सूक्ष्मिशगाकातून	पा्ते.”

सूक्म अर्थशासताची वयाप्ी : 
	 	 खालहील	 त्तयाि्	र्ारे	 सूक्ष्म	 अरगाशास्ताचही	 वयाप्तही	 स्पष्ट	
करता	येते.

सूक्म अर्थशासताची वयाप्ी

र्स्तूांचया	वकंष्मत	
वनष्शचतहीचे	वसि्	धानत

उतपािन	घ्टकाांचया	वकष्मतही	
वनष्शचतहीच	ेवसि	्धाांत

ष्मारिहीचे
वर्शलेषि

पुरर्ठ्ाचे
वर्शलेषि

खांड
र्ेतन
वयाज
नफा

आवरगाक	कलयािाचे	
वसि्	धाांत

	उतपािन	क्ेतातहील
	कायगाक्ष्मता

	उपभोर	क्ेतातहील
	कायगाक्ष्मता

	एकूि	आवरगाक	
कायगाक्ष्मता  

 अ)  वसतूांचया तकंमत तनश्चतीचे तसद ्धानत : रै्यव्तक	
र्स्तूांचया	 वकष्मतही	 बाजारपेठेतहील	 ष्मारिही	 र्	 पुरर्ठ्ाने	
वनष्शचत	 केलया	 जातात.	 सूक्ष्म	 अरगाशास्त	 ष्मारिही	
वर्शलेषिाशही	 सांबांवधत	आ्े.	 त	े रै्यव्तक	 उपभो्तयाचे	
र्तगान	आवि	र्ैयव्तक	उतपािकाचे	र्तगान	म्िजे	र्ैयव्तक	
उतपािकाचया	र्तगानाशही	सांबांवधत	आ्े.

 ब)  उतपादन घटकाांचा तकंमत तनश्चतीचे तसद ्धानत : सूक्ष्म	
अरगाशास्तात	 भूष्मही,	 श्ष्म,	 भाांडर्ल,	 सांयोजक	 ्े	 घ्टक	
उतपािन	 प्रवक्येत	 स्भारही	 ्ोतात.	 सूक्ष्म	 अरगाशास्त	
भूष्महीला-खांड,	श्ष्माला-रे्तन,	भाांडर्लाला-वयाज	आवि	
सांयोजकाला-नफा	 या	 ष्मोबिलयाांचही	 वनष्शचतही	 करणयास	
ष्मित	करते.

 क) आतर्थक कलयािाचे तसद् धानत  :	आवरगाक	कलयािाचा	
अभयास	्ा	प्राषु्मखयाने	साधनसाष्मग्हीचया	कायगाक्ष्म	र्ा्टपाशही	
सांबांवधत	आ्े.	जर	साधनसाष्मग्हीचया	झालेलया	र्ा्टपाष्मुळे	
सांपूिगा	सष्माजाला	ष्म्ततष्म	सष्माधान	प्राप्त	्ोत	असेल	तर	ते	
र्ा्टप	कायगाक्ष्म	र्ा्टप	आ्े	अस	ेम्िता	येईल.	साधनाांचया	
कायगाक्ष्म	 र्ा्टपाष्मुळे	 सष्माजाचे	 जास्तहीतजास्त	 आवरगाक	
कलयािाचे	उि्	विष्ट	साधय	्ोते.	 िुसऱया	शबिाांत	आवरगाक	
कायगाक्ष्मताांचा	अभयास	यात	्ोतो.	आवरगाक	कायगाक्ष्मतेचा	
वर्चार	तहीन	प्रकारे	्ोतो.

	 	 १)	उतपािन	क्ेतातहील	कायगाक्ष्मता	

	 	 २)	उपभोराचया	क्ेतातहील	कायगाक्ष्मता

	 	 ३)	एकूि	आवरगाक	कायगाक्ष्मता

 l		 उतपािन	 क्ेतातहील	 कायगाक्ष्मता	 :	 उतपािन	 क्ेतातहील	
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कायगाक्ष्मता	 म्िजे	 उपलबध	 साधनसाष्मग्हीचया	 ष्मितहीने	
जास्तहीतजास्त	उतपािन	घडर्ून	आििे.

 l		 उपभोराचया	 क्ेतातहील	 कायगाक्ष्मता	 :	 सांपिूगा	 सष्माजाचे	
जास्तहीतजास्त	 सष्माधान	 ्ोईल	 अशा	 पि्	धतहीने	 उतपावित	
र्स्तू	र्	सेर्ाांचे	लोकाांष्मधये	वर्तरि	्ोिे.

 l		 एकूि	आवरगाक	कायगाक्ष्मता	:	लोकाांना	सर्ागावधक	प्राधानयान	े
्वया	असिाऱया	र्स्तूांचे	उतपािन	्ोिे.	

	 	 या	 कायगाक्ष्मता	 साधय	 करणयाचया	 दृष्टहीने	 आर्शयक	
असिाऱया	अ्टींचे	वर्र्ेचन	सूक्ष्मलक्ही	अरगाशास्तात	केले	जाते.

	 	 सूक्ष्मलक्ही	 अरगाशास्ताचा	 अभयास	 ्े	 प्राष्मुखयान	े वकंष्मत	
वसि्	धानत	 र्	 साधनसाष्मग्हीचे	 र्ा्टप	 	 याांचयाशही	 सांबांवधत	आ्े.	
सूक्ष्म	अरगाशास्त	या	शाखेत	सांपिूगा	अरगावयर्स्रेशही	सांबांवधत	सष्मग्	
पररष्मािाांचा	 अभयास	 केला	 जात	 ना्ही.	 या	 शाखेत	 बेकारही,	
िाररद्र्य,	 उतपन्नाचही	 वर्षष्मता	 याांसारखया	 राष्टट्हीय	 पातळहीर्रहील	
आवरगाक	 सष्मस्याांचा	 अभयास	 केला	 जात	 ना्ही.	 आवरगाक	 
र्मृि्	धहीचे	 वसि्	धानत	 वयापारचक्ाचे	 वसि्	धानत,	 ष्मौवरिक	 र्	
राजयवर्ततहीय	 धोरिे	 इतयािींचा	 अभयास	 सूक्ष्म	 अरगाशास्ताचया	
कक्ेबा्ेर	आ्े.

सूक्म अर्थशासताची वैतशष्ट्े :

 १) वैयशतिक घटकाांचा अभयास : सूक्ष्म	 अरगाशास्तात			
वर्वशष्ट	 उद्ोर	 सांस्रा,	 कुं्टुांब	 सांस्रा,	 रै्यव्तक	
वकष्मतही	याांसारखया	ल्ान	र्ैयव्तक	आवरगाक	घ्टकाांचया	
र्तगानाचा	 अभयास	 केला	 जातो.

 २) तकंमत तसद् धानत :	 सूक्ष्म	 अरगाशास्त	 र्स्तू	 र्	 सेर्ाांचया	
वकंष्मत	 वनष्शचतींशही	 तसेच	 उतपािन	 घ्टकाांचया	 वकंष्मत	
वनष्शचतींशही	 सांबांधहीत	 आ्े.	 म्िून	 सूक्ष्म	 अरगाशास्ताला	
वकंष्मत	 वसि्	धानत	 असे्ही	 म्ितात.

 ३) आांतशक समतोल : िोन	 घ्टकाांष्मधहील	 सांतुलन	 म्िजे	
सष्मतोल	्ोय.	सूक्ष्मलक्ही	अरगाशास्तहीय	 वर्शलषेि	 म्िज	े
आांवशक	 सष्मतोलाच	े वर्शलेषि	 ्ोय.	 आांवशक	
सष्मतोलाष्मधये	 एक	 उपभो्ता,	 एक	 उतपािन	 सांस्रा,	
वर्वशष्ट	 उद्ोर	 इतयािही	 र्ैयव्तक	 आवरगाक	 घ्टकाांचया	
सष्मतोलाचे	 वर्शलषेि	 केले	 जाते.	 आांवशक	 सष्मतोल	
वर्शलेषि	 पि्	धतहीत	 र्ैयव्तक	 घ्टकाला	 इतर	 आवरगाक	
घ्टकाांपासून	 बाजूला	 काढून	 तयाांचया	 सष्मतोलाचा	
स्र्तांतपिे	 अभयास	 केला	 जातो.	

 ४) तवतशष्ट गृ् ीतकाांवि आधारित :	 ‘इतर	 पररवस्रतही	
कायष्म’	 या	 षू्मलभूत	 रमृ्हीतकाचा्ही	 आधार	 घेऊन	
वर्रे्चनाचही	 सुरुर्ात	 केलही	 जाते. पूिगा	 रोजरार,	 शुि्	ध	
भाांडर्लशा्ही,	 पिूगा	 स्पधागा,	 सरकारच े वन्गास्तक्ेपाच	े
धोरि	 इतयािही	 रमृ्हीतकाांर्र	 आधाररत	 असते.	 या	
रमृ्हीतकाांषु्मळे	 वसि्	धाांताच	े वर्रे्चन	 सोपे	 ्ोते.	

 ५) तवभाजन पद् धत :	सकू्ष्मलक्ही	अरगाशास्तात	अरगावयर्स्रचे	े
ल्ानात	 ल्ान	 रै्यव्तक	 घ्टकाांष्मधये	 वर्भाजन	 केले	
जाते	 र्	 नांतर	 प्रतयेक	 घ्टकाचा	 स्र्तांतपिे,	 तपशहीलर्ार	
अभयास	 केला	 जातो.	 म्िजे	 सूक्ष्मलक्ही	 अरगाशास्तात	
वर्भाजन-पि्	धतहीचा	 र्ापर	 केला	 जातो.	 उिा.,	 राष्टट्हीय	
उतपन्नाष्मधहील	 रै्यव्तक	 उतपन्नाचा	 अभयास,	 सष्मग्	
ष्मारिहीष्मधहील	 र्ैयव्तक	 ष्मारिहीचा	 अभयास	 इतयािही.

 ६) सीमानत तततवाचा वापि :	 सहीष्मानत	 सांकलपना	 ्ही	
सूक्ष्म-आवरगाक	 वर्शलेषिाचे	ष्मुखय	साधन	आ्े.	सहीष्मानत	
पररष्माि	 म्िजे	 एका	 र्ाढहीर्	 नराष्मुळे	 एकिू	 पररष्मािात	
्ोिारा	 बिल	 ्ोय.	 सहीष्मानत	 तततर्ाचा	 र्ापर	 सूक्ष्म	
बिलाांचा	 पररिाष्म,	 उतपािक	 र्	 उपभो्तयाच	े आवरगाक	
वनिगाय	 घेताना	 केला	 जातो.

 ७) बाजाि िचनेचे तव्लेषि :	 सूक्ष्म	 अरगाशास्त	 पूिगा	
स्पधागा,	 ष्म्तेिारहीयु्त	 स्पधागा,	 ष्म्तेिारही,	 अलपावधकार	
बाजार	 या	 वर्वर्ध	 बाजार	 रचनाांचे	 वर्शलेषि	 करते.

 ८) मया्थतदत वयाप्ी : सूक्ष्म	 अरगाशास्ताचही	 वयाप्तही					
तेजही-ष्मांिही,	 वयर््ारतोल,	 राष्टट्हीय	 उतपन्न,	 िाररद्र्य,	
बेरोजरारही,	 लोकसांखया,	 आवरगाक	 र्मृि्	धही	 याांसारखया	
राष्टट्वयापही	 आवरगाक	 सष्मस्याांशही	 सांबांवधत	 नसून	 फ्त	
रै्यव्तक	 घ्टकाांपुरतही	 ष्मयागावित	 आ्े.

सूक्म अर्थशासताचे म्ततव :

 १) तकंमत तनधा्थिि : वर्वर्ध	 र्स्तूांचया	 वकष्मतही	 तसेच	
वर्वर्ध	 उतपािन	 घ्टकाांचया	 वकष्मतही	 याांचे	 स्पष्टहीकरि	
करणयास	 सूक्ष्म	 अरगाशास्त	 ष्मित	 करते.

 २) मुक्त बाजाि अर्थवयवसरा : सूक्ष्म	 अरगाशास्त	 षु्म्त	
बाजार	 अरगावयर्स्रचेही	 कायगापि्	धतही	 सष्मजणयास	 ष्मित	
करते.	 षु्म्त	 बाजारपेठ	 ्ही	 अशही	 अरगावयर्स्रा	 आ्े	
की,	 जयात	 र्स्तूचया	 उतपािनाबाबत	 कोित	े उतपािन	
करारे्,	 कसे	 उतपािन	 करार्े,	 वकतही	 उतपािन	 करारे्,	
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याांसारख	े आवरगाक	 वनिगाय	 खाजरही	 पातळहीर्र	 घेतल	े
जातात.	 तयात	 शासन	 वकंर्ा	 इतर	 कोितया	 यांतिेचा	
्स्तक्ेप	 नसतो.	

 ३) तवदेशी वयापाि : सूक्ष्म	 अरगाशास्त	 ्े	 जकात	 शुलकाच	े	
वर्वशष्ट	 र्स्तूर्रहील	 पररिाष्म,	 कोितया्ही	 िोन	 िेशाांचया	
चलन	 वर्वनष्मय	 िराचही	 वनष्शचतही,	 आांतरराष्टट्हीय	
वयापारातहील	 फायिे,	 याांसारखया	 वर्िेशही	 वयापारातहील	
वर्वर्ध	 पैलूांच	े स्पष्टहीकरि	 करणयास	 ष्मित	 करते.	

 ४) आतर्थक प्रारूपाांची तनतम्थती :	 सूक्ष्म	 अरगाशास्त	 सुलभ	
प्रारूपाि्	र्ारेे	 वर्वर्ध	 रुांतारुुुांुतहीचया	 आवरगाक	 पररवस्रतहीचे	
आकलन	 करणयास	 सा्ायय	 करते.	 वर्वर्ध	 सां्जा,	
सांकलपना,	 पररभाषा,	 नर्हीन	 आवरगाक	 वर्शलेषिाचही	
साधने	 यासारखे	 ष्म्ततर्पिूगा	 योरिान	 सूक्ष्म	
अरगाशास्ताि्	र्ारेे	 विल	े आ्े.

 ५) वयावसातयक तनि्थय :	 वयार्सावयकाांना	 ष्म्ततर्पूिगा	
वयार्सावयक	 वनिगाय	 घेणयास	 सूक्ष्म	 आवरगाक	 वसि्	धानत	
ष्मित	 करतात.	 या	 वनिगायाष्मधये	 उतपािन	 खचागाचही	
वनष्शचतही,	 र्स्तूांचही	 वकंष्मत	 वनष्शचतही,	 ष्म्ततष्म	 उतपािन	
आवि	 नफा	 इतयािींचा	 सष्मार्ेश	 ्ोतो.	

 ६) शासनास उपयुक्त :	 सरकारही	 कर	 धोरि,	 सार्गाजवनक	
खचगा	धोरि,	 वकंष्मत	धोरि	याांसारखया	आवरगाक	धोरिाांचही	
आखिही	 करणयासाठही	 सूक्ष्म	 अरगाशास्त	 उपयु्त	 ठरते.	
्ही	 धोरिे	 सांसाधनाांचे	 कायगाक्ष्म	 वर्तरि	 करणयासाठही	
आवि	 आवरगाक	 कलयािाचया	 प्रसारासाठही	 शासनास	
ष्मित	 करतात.

 ७) कलयािकािी अर्थशासताचा आधाि :	 सूक्ष्म	 अरगाशास्त	
उपलबध	साधनाांचा	पयागाप्त	र्ापर	करून	सष्माजाचे	ष्म्ततष्म	
कलयाि	कसे	साधता	येईल,	याचा	अभयास	करते.	तसेच	
साष्मावजक	 कलयािार्र	 कराांचा	 कसा	 पररिाष्म	 ्ोतो	
याबाबत	अभयास	करते.

सरूल अर्थशासताचा अर्थ :

	 	 स्रूल	अरगाशास्त	सांपिूगा	अरगावयर्स्रेचे	 वर्शलषेि	करिारही	
अरगाशास्ताचही	 एक	 शाखा	आ्े.	 उिा.	 एकिू	 रोजरार,	 राष्टट्हीय	
उतपन्न,	राष्टट्हीय	उतपािन,	एकूि	रुांतर्िूक,	एकिू	उपभोर,	एकूि	
बचत,	सर्गासाधारि	वकंष्मत,	वयाजिर	पातळही,	वयापार	चक्ातहील	
चढउतार,	 वयर्सायातहील	 चढउतार	 इतयािही.	 स्रूल	 अरगाशास्त	

सष्मग्	घ्टकाांचा	अभयास	करते.

सरूल अर्थशासताचया वयाखया :

	 १)		प्रा.	जे.	एल.	्ॅनसेन	-	“स्रलू	अरगाशास्त	्ही	अरगाशास्ताचही	
अशही	शाखा	आ्े	की,	जयात	एकिू	रोजरार,	एकूि	बचत,	
एकूि	 रुांतर्िूक,	 राष्टट्हीय	 उतपन्न	 यासारखया	 ष्मोठ्ा	
सषु्मच्चयाांचा	 र्	 तयांाचयातहील	 परस्परसांबांधाांचा	 वर्चार	
करणयात	येतो.”	

	 २)		प्रा.	 कालगा	 शवॅपरो	 -“स्रलू	 अरगाशास्त	 अरगावयर्स्रेचया	
सांपूिगा	कायगापि्	धतहीशही	सांबांवधत	आ्े.”

	 	 खालहील	त्तयाचया	आधारे	 स्रलू	अरगाशास्ताचही	 वयाप्तही	
स्पष्ट	करता	येते.

रुांतर्िूक	
वसि्	धानत

सरूल अर्थशासताची वयाप्ी

उतपन्न	र्	रोजरार	
वसि्	धानत

सर्गासाधारि	
वकंष्मत	वसि्	धानत	
र्	भार्र्ाढ

आवरगाकर्मृि्	धही	 
र्	वर्कासाचे	
वसि्	धानत

वर्भाजनाचा	
सष्मग्लक्ही	
वसि्	धानत

वयापारचक्ाचे	
वसि्	धानत

उपभोर	फलनाचा	
वसि्	धानत

 १)  उतपन्न व िोजगाि तसद् धानत : स्रलू	अरगाशास्त	 राष्टट्हीय	
उतपन्न	आवि	रोजरार	पातळही	याांचया	वनष्शचतहीचे	वर्शलेषि	
करते.	 तसेच	 उतपन्न,	 उतपािन,	 बेरोजरार	 पातळहीतहील	
बिल	 वकंर्ा	चढउतार	याांचही	कारिे	 स्पष्ट	करते.	 रोजरार	
पातळही	 	कशही	 वनष्शचत	केलही	जाते	्े	सष्मजून	घेणयासाठही	
उपभोर	 फलन	 आवि	 रुांतर्िूक	 फलन	 याांचा	 अभयास	
करार्ा	 लारतो.	 वयार्सायातहील	 बिलाचे	 वसि्	धानत	 ्ा	
उतपन्न	र्	रोजरार		वसि्	धाांताचा	एक	भार	आ्े.

 २)  सव्थसाधािि तकंमतपातळी तसद ्धानत : स्रलू	अरगाशास्त	
सर्गासाधारि	 वकंष्मत	 पातळही	 कशही	 वनष्शचत	 ्ोते	 आवि	
तयातहील	 चढउताराचही	 कारिे	 याांवर्षयही	 वर्शलेषि	 करते.	
तयाष्मुळे	तेजही	र्	ष्मांिही	साष्मानय	पातळहीष्मुळ	ेवनष्मागाि	्ोिाऱया	
बिलाांचे	 वर्शलेषि	 करते.	 तेजही	 आवि	 ष्मांिहीने	 वनष्मागाि	
्ोिाऱया	 सष्मस्याांषु्मळे	 सर्गासाधारि	 वकंष्मत	 पातळहीचा	
अभयास	ष्म्ततर्पूिगा	ठरतो.
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 ३) अातर्थक वृद ्धी व तवकासाचे तसद् धानत : स्रूल	
अरगाशास्तात	 वर्कवसत	 अावि	 वर्कसनशहील	 िेशाांतहील	
आवरगाक	 र्मृि्	धही	 र्	 वर्कासासांबांवधत	 वसि्	धाांताांचा	 
सष्मारे्श	्ोतो.	 तयात	अलपवर्कास	आवि	िाररद्र्य	याांचही	
कारिे	 र्	 कायगापि्	धतहीचे	 स्पष्टहीकरि	 केले	 जाते.	 तसेच	
आवरगाक	र्मृि्	धही	र्	वर्कासाचा	र्ेर	र्ाढवर्णयाचही	वयू्रचना	
सुचवर्लही	जाते.

 ४)  तवभाजनाचा समग्रलक्ी तसद् धानत :		स्रलू	अरगाशास्तहीय	
वसि्	धानत,	 एकूि	 राष्टट्हीय	 उतपन्नातहील	 खांड,	 र्ेतन,	 
वयाज	 र्	 नफा	 याांचयाशही	 सांबांवधत	 सापके्	 भाराशही	 
वनरवडत	आ्े.

सरूल अर्थशासताची वैतशष्ट् ेः

 १) समग्र घटकाांचा अभयास : स्रूल	 अरगाशास्त	 सांपूिगा	
अरगावयर्स्रेचा	 अभयास	 करते.	 उिा.	 राष्टट्हीय	 उतपन्न,	
राष्टट्हीय	 उतपािन,	 राष्टट्हीय	 रोजरार,	 सर्गासाधारि	 वकंष्मत	
पातळही,	वयापारचक्	इतयािही.	

 २)  उतपन्न तसद् धानत : स्रूल	 अरगाशास्त	 राष्टट्हीय	 उतपन्नाचही	
सांकलपना,	 तयाचे	 वर्वर्ध	 घ्टक,	 ष्मापनपि्	धतही	 आवि	
साष्मावजक	लेखाांकनाांचा	अभयास	करते.	ते	एकिू	ष्मारिही	र्	
एकूि	पुरर्ठ्ाशही	सांबांवधत	आ्े.	तसेच	राष्टट्हीय	उतपन्नातहील	
चढ-उतार,	वयापारचक्ातहील	तेजही-ष्मांिही	याांचया	कारिाांचे	
र्	बिलाांचे	स्पष्टहीकरि	करते.

 ३)  सव्थसाधािि समतोलाचे तव्लेषि : स्रूल	 अरगाशास्त	
एकिू	घ्टकाांचया	र्तगानाशही	आवि	तयाांचया	कायगापि्	धतहीशही	
सांबांवधत	 	 आ्े.	 सर्गासाधारि	 सष्मतोल	 	 सांपूिगा	
अरगावयर्स्रेतहील	 ष्मारिही,	 पुरर्ठा	 र्	 वकंष्मत	 याांचया	 
र्तगानाशही	वनरवडत	आ्े.

 ४)  पिसपिावलांबन : स्रूल	वर्शलेषिात	्े	एकूि	आवरगाक	चल	े
उिा.	उतपन्न,	उतपािन,	रोजरार,	रुांतर्िूक,	वकंष्मतपातळही	
याांसारखया	आवरगाक	चलाांचे	परस्परार्लांबन	लक्ात	घेतले	
जाते.	उिा.,	रुांतर्िूक	पातळहीत	्ोिाऱया	बिलाांचा	अांवतष्म	
पररिाष्म,	उतपन्न,	एकूि	उतपािन,	रोजरार	आवि	अखेरहीस	
आवरगाक	र्मृि्	धहीचया	पातळहीर्र	्ोतो.

 ५) िाशी पद ्धत : राशही	पि्	धतहीत	एका	घ्टकाचा	अभयास	नसून	
सांपूिगा	अरगावयर्स्रेचा	अभयास	केला	जातो.	प्रा.	बोष्लडांर	
याांचया	 ष्मते,	 “जांरल	 म्िज	े सांपूिगा	 झाडाांचा	 सषु्मच्चय	

असतो;	 परांतु	 तयात	 एका	 वर्वशष्ट	 झाडाचही	 रुिर्ैवशषेट	
विसून	 येत	 ना्हीत.”	 यातून	 सूक्ष्म	 अरगाशास्त	 र्	 स्रूल	
अरगाशास्त	याांष्मधहील	फरक	िशगावर्ला	जातो.

 ६)  वृद् धीची प्रारूपे :	 स्रलू	 अरगाशास्तात	 आवरगाक	 र्मृि्	धही	 
र्	 आवरगाक	 वर्कासातहील	 वर्वर्ध	 घ्टकाांचा	 स्भार	
अभयासला	 जातो.	 स्रूल	 अरगाशास्त	 र्मृि्	धहीचही	 प्रारूप	े
वर्कवसत	करणयासाठही	उपयु्त	ठरते.	आवरगाक	वर्कासाचया	
अभयासासाठही	 ्ही	 प्रारूपे	 उपयोरही	 ठरतात.	 वर्कासाचया	
र्मृि्	धही	अभयासासाठही	उिा.,		षू्मलभूत	र्	अर्जड	उद्ोराांर्र	
भर	िेिारे		ष्म्ालनोवबस	र्मृि्	धही	प्रारूप.

 ७) सव्थसाधािि तकंमत पातळी : स्रूल	 अरगाशास्तात	
सर्गासाधारि	 वकंष्मत	 पातळही	 वनष्शचतही	 र्	 तयातहील	 बिल	
याांचा	अभयास	असतो.	सर्गासाधारि	वकंष्मत	पातळही	म्िजे	
अरगावयर्स्रतेहील	 सद्	 वस्रतहीत	 उतपावित	 केलेलया	 सर्गा	
र्स्तू	र्	सेर्ाांचया	वकष्मतींचही	सरासरही	्ोय.

 ८) धोििातभमुख -	लॉडगा	केनस	याांचया	ष्मते,“स्रूल	अरगाशास्त	
्े	आवरगाक	सष्मस्या	सोडवर्णयाऱया	धोरिाांचही	चचागा	करिारे	
शास्त	आ्े.”	 उिा.,	 भार्र्ाढ	 वनयांति,	 रोजरार	 वनवष्मगातही	
अरगावयर्स्रलेा	ष्मांिहीतून	बा्ेर	काढिे	इतयािही.

सरूल अर्थशासताचे म्ततव 

 १)  अर्थवयवसरचेी काय्थपद् धती :	 स्रलू	आवरगाक	 वर्शलेषि	
आपलयाला	आवरगाक	वयर्स्रचेया	कायगापि्	धतहीचही	कलपना	
िेत	े ्े	 वर्शलेषि	 वयापक	 आवि	 रांुतारुांतहीचया	
अरगावयर्स्रतेहील	 एकूि	 आवरगाक	 चलाांचे	 र्तगान	 सष्मजून	
घेणयास	सा्ायय	करते.

 २) आतर्थक चढउताि : उतपन्नातहील	 चढ-उतार,	 उतपािन	
आवि	 रोजरारातहील	 चढ-उताराांचही	 कारिे	 तसेच	 तयाांचे	
वनयांति	 आवि	 तयाांचही	 तहीव्रता	 कष्मही	 करणयासाठही	 स्रूल	
अरगाशास्ताचे	वर्शलेषाि	ष्मित	करते.	

 ३) िाष्टट्ीय उतपन्न : स्रलू	 अरगाशास्ताचया	 अभयासाष्मुळे	
राष्टट्हीय	 उतपन्न	 आवि	 	 साष्मावजक	 लेखा	 याांच	े																						
अननयसाधारि	 ष्म्ततर्	 सष्माेर	 आले	 आ्े.	 राष्टट्हीय	
उतपन्नाचया	 अभयासावशर्ाय	 नर्हीन	 आवरगाक	 धोरिाांचही	
ष्माांडिही	करता	येत	ना्ही.

 ४) आतर्थक तवकास :	 स्रलू	 अरगाशास्तातहील	 प्ररत	
अधययनाषु्मळे	 वर्कसनशहील	िेशाांतहील	िाररद्र्य,	उतपन्न	र्	
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सांपततहीतहील	 वर्षष्मता,	 लोकाांचया	 रा्िहीष्मानातहील	 फरक	
इतयािही	सष्मस्या	सष्मजणयास	ष्मित	्ोते.	ते	आवरगाक	वर्कास	
साधय	करणयासाठही	ष्मित	करते.	

 ५) अर्थवयवसरेची कामतगिी :	 सांपिूगा	 अरगावयर्स्रचेया	
काष्मवररहीचे	वर्शलेषि	करणयासाठही	स्रूल	अरगाशास्त	ष्मित	
करते.	 राष्टट्हीय	 उतपन्नाचया	 आकडेर्ारहीचा	 उपयोर	
िहीघगाकाळात	 अरगावयर्स्रेचया	 काष्मवररहीचे	 ष्मापन	
करणयासाठही	केला	जातो.	 एका	कालार्धहीतहील	उतपावित	
र्स्तू	 र्	 सेर्ाांचही	 तुलना	 िुसऱया	कालार्धहीतहील	 उतपावित	
र्स्तू	र्	सेर्ाांशही	केलही	जाते.

 ६) सरूल आतर्थक चलाांचा अभयास :	अरगावयर्स्रेचे	 कायगा	
सष्मजून	घेणयासाठही	स्रूल	आवरगाक	चलाांचा	अभयास	करिे	
ष्म्ततर्ाच	ेआ्े.	आपलया	अरगावयर्स्रेतहील	षु्मखय	आवरगाक	
सष्मस्या	 या	 एकूि	 उतपन्न,	 उतपािन	 र्	 रोजरार	 आवि	
साष्मानय	 वकंष्मत	 पातळही	 याांसारखया	 आवरगाक	 चलाांशही	
सांबांवधत	आ्ेत.

 ७) सामानय िोजगाि पातळी : स्रूल	अरगाशास्त	 रोजराराचही	
सर्गासाधारि	पातळही	आवि	उतपािनाच	ेवर्शलेषि	करणयास	
ष्मित	करते.	

   तुम्ाांला मा्ीत ्वां :

एका दृशटिक्ेपात
तुलनेसाठी 

अाधाि
सूक्म अर्थशासत सरूल अर्थशासत

अर्थ सूक्ष्म	अरगाशास्त	्े	
अरगावयर्स्रेतहील	
रै्यष्तिक	घ्टकाांचया	
र्तगानाचा	अभयास	
करते.

स्रूल	अरगाशास्त	्े	
सांपिूगा	
अरगावयर्स्रेतहील	
एकूि	घ्टकाांचया	
र्तगानाचा	अभयास	
करते.	

साधने र्ैयष्तिक	ष्मारिही	
आवि	र्ैयष्तिक	
पुरर्ठा

सष्मग्	ष्मारिही	आवि	
सष्मग्	पुरर्ठा

वयाप्ी रै्यष्तिक	ष्मारिही	
आवि	पुरर्ठा,	
उतपािन	वकष्मतही,	
उतपािन	घ्टकाांचया	
वकष्मतही,	उतपािन	
उपभोर,	आवरगाक	
कलयाि	इतयािही

राटिट्हीय	उतपन्न,	
साष्मानय	वकंष्मत	
पातळही,	रोजरार,	
पैसा	इतयािही.

म्त्व वकंष्मत	वनधागारि	
प्रारूपाचही	वनवष्मगातही,	
वयार्सावयक	वनिगाय	
इतयािही.

आवरगाक	चढ-
उतार,	राटिट्हीय	
उतपन्नाचे	अधययन,	
आवरगाक	वर्कास	
इतयािही.

तसद ्धानत वकंष्मत	वसधिानत उतपन्न	आवि	
रोजरार	वसधिानत

उदा्िि र्ैयष्तिक	उतपन्न,	
र्ैयष्तिक	उतपािन

राटिट्हीय	उतपन्न,	
राटिट्हीय	उतपािन	
इतयािही.

्े करून प्ा!
	 	 नजहीकचया	 पररसरातहील	 भाजही	 बाजाराला	 भे्ट	
द्ा.	 आवि	 भाजही	 वर्क्ेतयाकडून	 तयाचया	 उतपन्न	 र्	
खचगावर्षयक	 बाबींचही	 ष्माव्तही	 वष्मळर्ा.
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सवाधयाय

प्र.१. योग्य पया्थय तनवडा :
	 १)		अरगाशास्ताचही	शाखा,	जही	सांसाधन	र्ा्टपाशही	सांबांवधत	आ्े.

	 	 अ.	सूक्ष्म	अरगाशास्त	 ब.	स्रूल	अरगाशास्त

	 	 क.	अरगावष्मतही		 ड.	याांपैकी	का्ही्ही	ना्ही

पया्थय : १)	अ,	ब	आवि	क	 २)	अ	आवि	ब

	 	 	 ३)	फ्त	अ		 ४)	र्रहीलपैकी	ना्ही	

	 २)		सूक्ष्म	अरगाशास्तात	अभयासलेलया	सांकलपना

	 	 अ.	राष्टट्हीय	उतपन्न		 ब.	साष्मानय	वकंष्मत	पातळही

	 	 क.	घ्टक	वकंष्मत	 ड.	उतपािन	वकंष्मत

पया्थय : १)	ब	आवि	क	 २)	ब,	क	आवि	ड

	 	 	 ३)	अ,	ब	आवि	क	 ४)	क	आवि	ड	

	 ३)		सूक्ष्म	अरगाशास्तहीय	वर्शलेषिात	र्ापरलही	जािारही	पि्	धत.

	 	 अ.	राशही	पि्	धत	 ब.	सष्मग्	पि्	धत

	 	 क.	वर्भाजन	पि्	धत	 ड.	सर्गासष्मार्ेशक	पि्	धत

पया्थय : १)	अ,	क	आवि	ड	 २)	ब,	क	आवि	ड

	 	 	 ३)	फ्त	क		 ४)	फ्त	अ	

	 ४)		स्रूल	अरगाशास्त	खालहील	सांकलपनाांचा	अभयास	करते.

	 	 अ.	सांपूिगा	अरगावयर्स्रा		 ब.	आवरगाक	वर्कास

	 	 क.	एकूि	पुरर्ठा	 	 ड.	उतपािन	वकंष्मत

पया्थय : १)	अ,	ब	आवि	क	 	 २)	ब,	क	आवि	ड

	 	 	 ३)	फ्त	ड		 	 	 ४)	अ,	ब,	क	आवि	ड	

प्र.२. स्सांबांध पूि्थ किा :

	 १)	 सूक्ष्म	 अरगाशास्त	 ः	 वर्भाजन	 पि्	धत	 ःः	 स्रूल	 
	 	 अरगाशास्त	ः	

	 २)	 सूक्ष्म	अरगाशास्त	ः	झाड	ःः	स्रूल	अरगाशास्त	ः	

	 ३)	 स्रूल	अरगाशास्त	ः	उतपन्न	आवि	रोजरार	वसि्	धानत	ःः	सूक्ष्म	 
	 	 अरगाशास्त	ःः	  
	 ४)	 ष्मॅक्ोस	ः	स्रूल	अरगाशास्त	ःः	ष्मायक्ोस	ः	  
	 ५)	 सर्गासाधारि	सष्मतोल	ः	स्रूल	अरगाशास्त	ःः	 	ः	 
	 	 सूक्ष्म	अरगाशास्त		
प्र.३. खालील उदा्ििाांचया आधािे सांकलपना ओळखून ती सपष्ट 
किा :
	 १)	 रौरहीने	 एका	 वर्वशष्ट	 उद्ोरातहील	 र्ैयव्तक	 उतपन्नाचही		

ष्मा्हीतही	रोळा	केलही.
	 २)	 रषे्मशने	उतपािनवर्षयक	सर्गा	 वनिगाय	स्र्तः	घेणयाचे	ठरवर्ले,	

उिा.,	काय	आवि	कसे	उतपािन	करार्े?
	 ३)	 शबानाने	आपलया	कारखानयातहील	काष्मराराांना	 रे्तन	आवि	

बँक	कजागार्रहील	वयाज	विले.

प्र. ४. खालील प्र्नाांची उततिे तल्ा :
	 १)	 सूक्ष्म	अरगाशास्ताचही	र्ैवशषटे	स्पष्ट	करा.
	 २)	 स्रूल		अरगाशास्ताच	ेष्म्ततर्	स्पष्ट	करा.
	 ३)	 स्रूल	अरगाशास्ताचही	वयाप्तही	स्पष्ट	करा.

प्र. ५. खालील तवधानाांशी आपि स्मत तकंवा अस्मत आ्ात 
सकािि सपष्ट किा :
	 १)	 सूक्ष्म	अरगाशास्ताचही	वयाप्तही	अष्मयागाि	आ्े.
	 २)	 स्रूल	अरगाशास्तात	र्ैयव्तक	र्तगानाचा	अभयास	केला	जातो.
	 ३)	 स्रूल	अरगाशास्त	्े	सूक्ष्म	अरगाशास्तापेक्ा	र्ेरळे	आ्े.
	 ४)	 सूक्ष्म	अरगाशास्तात	वर्भाजन	पि्	धतहीचा	र्ापर	केला	जातो.
	 ५)	 सूक्ष्म	अरगाशास्त	्े	उतपन्न	वसि्	धानत	म्िून	ओळखले	जाते.

प्र. ६. सतवसति उततिे तल्ा :
	 १)	 सूक्ष्म	अरगाशास्ताच	ेष्म्ततर्	स्पष्ट	करा.
	 २)	 स्रूल	अरगाशास्ताचही	सांकलपना	र्ैवशषटाांस्	स्पष्ट	करा.
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आठवून प्ा :
	 	१)	ररज	म्िजे	सष्माधानाचया	अभार्ाचही	जािहीर्	्ोय.
	 	२)	ररजा	अष्मयागावित	असतात.
	 	३)	ररजा	पुनरूि्	भर्ही	असतात.
	 	४)	ररजा	र्योर्ट,	वलांरपरतर्े,	ॠतुष्मानानुसार,	सर्यहीनुसार		

आवि	सांस्ककृतहीनुसार	बिलतात.
	 	५)	उपयोवरता	 म्िजे	 र्स्तूष्मधये	 असिारही	 ष्मानर्ही	 ररज	

भारवर्णयाचही	क्ष्मता	्ोय.

प्रसतावना :
	 	 तुम्ही	 यापूर्वी	 इयतता	 ११	 र्ही	 ष्मधये	 उपयोवरता	 या	
सांकलपनेबाबत	 ओळख	 करून	 घेतलेलही	 आ्ेच.	 या	 घ्टकाांत	
उपभो्तयाचया	र्तगानाबाबत	सवर्स्तर	स्पष्टहीकरि	केले	आ्े.
	 	 प्रतयक्	वयर््ारात	प्रतयेक	वय्तही	उपलबध	साधनसाष्मग्हीचया	
सा्ाययाने	आपलया	ररजा	भारवर्णयाचा	प्रयतन	करते.	खर	ेतर,	
सर्गा	ष्मानर्ही	ररजा	एकाच	र्ेळही	पूिगा	्ोऊ	शकत	ना्हीत.	उपयोवरता	
वर्शलेषिात	 उपभो्तयाचया	 ष्म्ततष्म	 सष्माधान	 वष्मळवर्णयाचया	
र्तगानाचे	स्पष्टहीकरि	केले	जाते.

्े करून प्ा!
	 	१)	तुष्मचया	ररजा	भारर्िाऱया	ि्ा	र्स्तूांचही	यािही	करा.

	 	२)	वर्वशष्ट	 वय्तींचया	 का्ही	 र्ैवशषटपिूगा	 ककृतही	
करणयासाठही	र्	ररजा	भारवर्णयासाठही	लारिाऱया	ि्ा	
र्स्तूांचही	 यािही	 तयार	 करा.	 उिा.	 वशक्काला	खडूष्मधये	
उपयोवरता	जािर्ते.

उपयोतगतेची वैतशष्ट्े :

उपयोवरतेचही	रै्वशषटे	खालहीलप्रष्मािे	आ्ेत.

 १) सापेक् सांकलपना :	 उपयोवरता	 ्ही	 स्रल	 र्	कालसापेक्	
सांकलपना	आ्े.	तही	स्रलपरतर्े	र्	कालपरतर्े	बिलत	जाते.

	 	 उिा.,	 व्र्ाळ्ात	 लोकरहीचया	 कपडाांष्मधये	 जास्त	
उपयोवरता	 जािर्ते.	 सष्मुरिकाठापेक्ा	 बाांधकाष्माचया	
वठकािही	र्ाळूष्मधये	जास्त	उपयोवरता	जािर्ते.

 २) वयतक्ततनष्ठ सांकलपना : उपयोवरता	 ्ही	 ष्मानसशास्तहीय	
सांकलपना	 आ्े.	 उपयोवरता	 वयतिहीनुसार	 बिलते.	 याचे	

कारि	 आर्डही-वनर्डही,	 प्राधानय,	 स्र्भार्,	 पसांतही,	
वयर्साय	 इतयािींष्मधये	 फरक	 असतो.	 उिा.,	 डॉ््टरला	
स््टेरोस्कोपष्मधये	 उपयोवरता	 जािर्ते;	 परांतु	 सर्गासाष्मानय	
वय्तहीला	जािर्त	ना्ही.

 ३)  नैततकदृष्ट्ा तटसर :	उपयोवरतेचया	सांकलपनेत	नैवतकतेचा	
वर्चार	नसतो.	्ही	सांकलपना	नैवतकदृषटा	त्टस्र	असते.	
र्स्तनूे	 चाांरले-र्ाई्ट,	 योग्य-अयोग्य,	 असा	 कोिता्ही	
वर्चार	न	करता	 वय्तहीचही	कोितही्ही	ररज	पूिगा	करायला	
्र्ही.	 उिा.,	 सुरही	 वकंर्ा	 चाकूचा	 र्ापर	 फळ	े वकंर्ा	
भाजहीपाला	कापणयासाठही	रमृव्िहीकडून	केला	जातो.	तर	या	
र्स्तूचा	 र्ापर	 एखाद्ाला	 इजा	 करणयासाठही्ही	 केला	
जातो.			िोन्ही	ररजा	रे्रळ्ा	आ्ेत.	परांत	ुएकाच	र्स्तचूा	
र्ापर	 करून	 तया	 भारर्लया	 जातात.	 म्िून	 उपयोवरता	
नवैतकदृषटा	त्टस्र	आ्े.

 ४) उपयोतगता व उपयुक्तता याांत फिक :	उपयोवरता	म्िजे	
र्स्ताूचया	अांरही	असिारही	ष्मानर्ही	ररजा	भारवर्णयाचही	क्ष्मता	
आ्े,	तर	उपयु्तता	म्िजे	र्स्तचूे	उपयोरष्मूलय	्ोय.		
	 	 उिा.,	 उपभो्तयाला	 िुधाष्मधये	 उपयोवरता	 र्	
उपय्ुतता्ही	 जािर्ते.	 ष्मात	 वयसनही	 वय्तहीला	 िारूष्मधये	
उपयोवरता	जािर्ते;	परांत	ूउपयु्तता	जािर्त	ना्ही.

 ५) उपयोतगता व आनांद याांत फिक :	 र्स्तूष्मधये	 उपयोवरता	
असलही	तरही	तयापासून	उपभो्तयाला	आनांि	वष्मळतोच	असे	
ना्ही.	उिा.,	आजारही	वय्तहीला	इांजे्शनष्मधये	उपयोवरता	
जािर्ते.	कारि	तयाष्मुळे	आजार	बरा	्ोतो.	पि	तयापासून	
तयाला	आनांि	वष्मळतोच	असे	ना्ही.

 ६. उपयोतगता व समाधान याांतील फिक :	 उपयोवरता	 ्े	
उपभोराचे	कारि	आ्े,	तर	सष्माधान	्े	उपभोराचा	पररिाष्म	
आ्े.	 उपयोवरता	 	 र्	 सष्माधान	 परस्परसांबांवधत	 असून्ही	
वभन्न	सांकलपना	आ्ेत.	

	 	 	 	 उिा.,	त्ानलेलही	वय्तही	एक	ग्लास	पािही	वपते.	कारि	
पाणयाष्मधये	त्ान	भारवर्णयाचही	क्ष्मता	असते.		पाणयाष्मधहील	
उपयोवरता	 ्े	 उपभोराचे	 कारि	 आ्े	 आवि	 वष्मळालेले	
सष्माधान	्ा	उपभोराचा	पररिाष्म	आ्े.

 ७) उपयोतगतेचे केवळ तातततवक मापन  शक्य : उपयोवरता	
्ही	 ष्मानसशास्तहीय	 सांकलपना	आ्े.	 तही	 अदृशय	 र्	 अष्मूतगा	

२ उपयोतगता तव्लेषि (Utility Analysis)
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सांकलपना	आ्े.	तयाष्मुळे	सांखयातष्मक	वकंर्ा	आकडेर्ारहीत	
ष्मापन	करिे	श्य	ना्ही.	उिा.,	जेव्ा	त्ानलेलही	वय्तही	
पािही	 वपते	 तेव्ा	 वष्मळिाऱया	 सष्माधानाचही	 कष्मही-अवधक	
पातळहीतून	 उपयोवरता	 जािर्ते.	 म्िून	 उपयोवरता	 फ्त	
अनुभर्ता	 येते	 आवि	 उपयोवरता	 धनातष्मक,	 शूनय	 र्	
ॠिातष्मक	जािर्ते.	ॠिातष्मक	उपयोवरतेला	नकारातष्मक	
उपयोवरता	अस्ेही	म्ितात.

 ८)  उपयोतगता बहुपया्थयी आ्े : एका	 र्स्तूष्मुळे	 एकापेक्ा	
जास्त	 वय्तींचही	 ररज	 भारवर्लही	 जाते.	 तसेच	 तही	 र्स्तू	
वर्वर्ध	 र्ापरासाठही	 उपयोरही	 ठरते.	 उिा.,	 वर्जेचा	 र्ापर	
वर्वर्ध	वय्तींसाठही	आवि	एकाच	र्ेळही	वर्वर्ध	्ेतू	साधय	
करणयासाठही	्ोतो.

 ९) उपयोतगता गिजेचया तीव्रतेवि अवलांबून असते :	र्स्तचूही	
उपयोवरता	 ्ही	 वय्तहीचया	 ररजेचया	 तहीव्रतेर्र	 अर्लांबून	
असते.	 जेर्ढही	 ररजेचही	 तहीव्रता	 जास्त	 तेर्ढही	 उपयोवरता	
अवधक	 जािर्ते,	 तर	 ररजेचही	 तहीव्रता	 कष्मही	 झालयास	
उपयोवरता	 घ्टत	 जाते.	 उिा.,	 भुकेलेलया	 वय्तहीला	
अन्नाष्मधये	 भूक	 नसलेलया	 वयतिहीपेक्ा	 जास्त	 उपयोवरता	
जािर्ते.

१०) उपयोतगता मागिीचा आधाि :	 र्स्तूष्मधये	 उपयोवरता	
असेल	तरच	 वय्तही	 तया	र्स्तसूाठही	ष्मारिही	करेल.	 उिा.	
आजारही	वयतिहीला	औषधाष्मधये	उपयोवरता	जािर्त	ेम्िून	
तही	औषधाचही	ष्मारिही	करते.

उपयोतगतेचे प्रकाि 
उपयोतगतेचे प्रकाि खालीलप्रमािे आ्ेत.
 १)  रूप उपयोतगता : जेव्ा	 अवस्ततर्ात	 असलेलया	 र्स्तूचे	

आकारष्मान	र्	स्र्रूप	बिलून	उपयोवरता	वनष्मागाि	केलही	जाते	
तेव्ा	 तयास	 रूप	 उपयोवरता	 असे	 म्ितात.	 उिा.,	
ष्मातहीपासून	खेळिही,	लाकडापासून	फवनगाचर	इतयािही.

अाकृती २.१

 २)  सरल उपयोतगता : जेव्ा र्स्तूच	े स्रळ	 बिललयाने	
र्स्तूष्मधये	उपयोवरता	र्ाढत	ेतेव्ा	तयास	स्रल	उपयोवरता	
म्ितात.	 उिा.,	 उषि	 ्र्ाष्मानाचया	 प्रिेशापेक्ा	 रांड	
्र्ाष्मानाचया	प्रिेशात	उबिार	र्	ररष्म	कपडाष्मधये	जास्त	
उपयोवरता	 जािर्ते.	 र्स्तचूे	 स्रलाांतर	 केलयाने	 स्रल	
उपयोवरता	वनष्मागाि	्ोते.

आकृती २.२
 ३) सेवा उपयोतगता : सष्माजातहील	वर्वर्ध	वयार्सावयकाांकडून	

इतराांना	 वयव्तरत	 सेर्ा	 पुरवर्लया	 जातात	 म्िजे	 सेर्ा	
उपयोवरता	्ोय.	उिा.,	डॉ््टर,	र्कील,	वशक्क,	रायक	
इतयािींचया	सेर्ा.

  आकृती २.३
 ४)  ज्ान उपयोतगता : जवे्ा	उ	पभो्ता	वर्वशष्ट	र्स्तबूि्	िल	्जान	

प्राप्त	करतो	 तेव्ा	 तयास	 ्जान	 उपयोवरता	 म्ितात.	 उिा.	
ष्मोबाइल	 फोन	 वकरं्ा	 सांरिकाचया	 वर्वर्ध	 कायगाप्रिालींचे	
्जान	्ोत	ेतवे्ा	्जान	उपयोवरता	वनष्मागाि	्ोत.े

 आकृती २.४
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 ५)  सवातमतव उपयोतगता :	र्स्तूचही	ष्मालकी	एका	वयतिहीकडून	
िुसऱया	 वयतिहीकडे	 ्स्ताांतरहीत	 ्ोते,	 तेव्ा	 स्र्ावष्मतर्	
उपयोवरता	वनष्मागाि	्ोते.	उिा.,	वर्क्ेतयाांकडून	ग्ा्काांकड	े
र्स्तू	्स्ताांतरहीत	्ाेते.

आकृती २.५
 ६)  काल उपयोतगता : काळ	बिललयाने	काळानुसार	र्स्तूष्मधये	

उपयोवरता	 वनष्मागाि	 ्ोते.	 तयास	 काल	 उपयोवरता	 असे	
म्ितात.	 उिा.,	 वर्द्ारयागाला	 सु्ट्	्टहीचया	 काळापेक्ा	
परहीक्ा	 काळात	 पाठ्पुस्तकाष्मधये	 जास्त	 उपयोवरता	
जािर्ते.	तसेच	र्स्तचूही	साठर्ि	करून	आर्शयकतेनुसार	
िुवष्मगाळतेचया	काळात	र्स्तू	र्ापरासाठही	उपलबध	करून	िेिे	
म्िज	ेकाल	उपयोवरता	वनष्मागाि	करि	े्ोय.	उिा.,	र्तपढेही.

आकृती २.६ अ

्े करून प्ा!
	 	 उपयोवरतेच	े प्रकार	 आवि	 तयाांचही	 उिा्रिे	 खालही	

विलेलही	आ्ेत.	तयाचया	आधारे	जोडा	जुळर्ा.
	 	 उपयोवरतेच	े प्रकारः-	 काल	 उपयोवरता,	 स्र्ावष्मतर्	

उपयोवरता,	सेर्ा	उपयोवरता	आवि	स्रल	उपयोवरता
	 	 उिा्रिे	ः
	 	१)	िांतर्ैद्	रोग्याचया	िाताांर्र	इलाज	करतात.
	 	२)	वरयागारो्क	 उांच	 वठकािही	 जाणयासाठही	 ऑव्सजन	

वसलेंडर	र्ापरतात.
	 	३)	शेतकरही	्ांराष्माचया	शेर््टही	रोिाष्मात	साठर्ून	ठेर्लेलया	

ताांिळाचही	वर्क्ी	करतात.
	 	४)	वकरकोळ	 वर्के्ता	 १००	 खुचयायंचही	 खरेिही	 घाऊक	

वयापाऱयाकडून	करतो.

उपयोतगतेचया सांकलपना :
उपयोवरता	ष्मापनाचया	िोन	षु्मखय	सांकलपना	खालही	विललेया		आ्ते.
 १)  एकूि उपयोतगता (Total Utility(T.U.)) : एकूि	

उपयोवरता	 म्िजे	 र्स्तचूया	 सर्गा	 नराांचया	 उपभोरापासून	
उपभो्तयाला	प्राप्त	्ोिाऱया		एकवतत	उपयोवरताांचही	बेरहीज	
्ोय.	 तसेच	 ्ही	 सलरपिे	 उपभोर	 घेतलेलया	 र्स्तूचया					
सर्गा	नराांपासून	वष्मळालेलही	एकूि	उपयोवरता	असते.

 २) सीमानत उपयोतगता (Marginal Utility(M.U.) : 
सहीष्मानत	 उपयोवरता	 म्िजे	 उपभो्तयाकडून	 उपभोर	
घेतलेलया	 र्ाढहीर्	 र्स्तूपासनू	 वष्मळाललेही	 उपयोवरता	 ्ोय.	
िसुऱया	शबिाांत	सहीष्मानत	उपयोवरता	म्िज	ेउपभोर	घतेलेलया	
र्ाढहीर्	नरापासनू	एकूि	उपयोवरतते	पडिारही	भर	्ोय.

आकृती २.६ क आकृती २.६ डआकृती २.६ ब
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  ‘क्’	 अक्ार्र	 र्स्तचूे	 नर	 आवि	 ‘य’	 अक्ार्र	 एकूि	
उपयोवरता	र्	सहीष्मानत	उपयोवरता	िशगावर्लही	आ्े.	आकृतही	२.७	
ष्मधये	 एकूि	 उपयोवरता	 र्क्	 डार्हीकडून	 उजर्हीकडे	 र्र	 जािारा	
आवि	 सहीष्मानत	 उपयोवरता	 र्क्	 डार्हीकडून	 उजर्हीकडे	 खालही	
जािारा	वष्मळतो.	सहीष्मानत	उपयोवरता	र्क्	शूनय	आवि	ॠिातष्मक	
पातळही	िशगार्तो.	तर	एकूि	उपयोवरता	र्क्	ष्म्ततष्म	आवि	वस्रर	
स्र्रूपाचही	एकूि	उपयोवरता	िशगार्तो.	

	 	 आकृतही	 २.७	 ि्	र्ारेे	 खालहीलप्रकारे	 परस्पर	 सांबांध	 स्पष्ट	
करता	येतो.

	 	 सहीष्मानत	उपयोवरता	र्	एकिू	उपयोवरता	याांष्मधहील	परस्पर	
सांबांध.

	 १)	सुरुर्ातहीला	एकूि	उपयोवरता	र्	सहीष्मानत	उपयोवरता	सष्मान	
असतात.	

	 	 एकूि	उपयोवरता	=	सहीष्मानत	उपयोवरता

	 २)		‘क्’	 र्स्तचूया	 नराचा	 उपभोर	 जसजसा	 घेतला	 जातो	
तसतशही	 एकूि	 उपयोवरता	 घ्टतया	 िराने	 र्ाढते	 आवि	
सहीष्मानत	उपयोवरता	घ्टत	जाते.	

	 	 (ए.उ.			सही.	उ.	)

	 ३)		जेव्ा	 एकूि	 उपयोवरता	 ष्म्ततष्म	 असते	 तेव्ा	 सहीष्मानत	
उपयोवरता	 श्ूनय	 ्ोते.	 ्ही	 ष्स्रतही	 सर्ागावधक	 सष्माधानाचा		
(तमृप्तही)	वबांिू		िशगार्ते.	

	 	 ए.	उ.	=	ष्म्ततष्म,	सही.उ.	=	०

	 ४)		जेव्ा	 एकूि	 उपयोवरता	 घ्टते	 तेव्ा	 सहीष्मानत	 उपयोवरता	
ॠि	्ोत	े्ही	वस्रतही	उपभो्तयाचे	असष्माधान	िशगार्ते.

	 	 (ए.उ.	 सही.	उ.	) 

	 ५)	 सर्ागावधक	 सष्माधानाचा	 (तमृप्तहीचा)	 वबांिू	 राठलयानांतर	
सर्गासाधारि	उपभो्ता	र्स्तचूा	उपभोर	घेणयाच	ेराांबर्तो.	
कारि	तया	वबांिूत	तयाला	सर्ागावधक	सष्माधान	वष्मळते	आवि	
एकूि	उपयोवरतेत	का्ही्ही	भर	पडत	ना्ही.	

	 ६)	सर्ागावधक	सष्माधानाचया	(तमृप्तहीचया)	 वबांिूनांतर	सष्माधानाचे	
रूपाांतर	असष्माधानात	्ोते.	िुसऱया	शबिाांत	उपभो्तयाला	
उपयोवरतेच	ेिुषपररिाष्म	जािर्ू	लारतात.	

्े करून प्ा!

	 एकूि	उपयोवरता	र्	सहीष्मानत	उपयोवरता	याांतहील	फरक	
लक्ात	घेऊन	खालहील	त्ता	पूिगा	करा.

तुम्ाांला मा्ीत ्वां!
	 एकूि	 उपयोवरता	 र्	 सहीष्मानत	 उपयोवरता	 याांतहील	
परस्परसांबांध	खालहील	सूताांचया	आधार	ेस्पष्ट	्ोतो.
सूत	-	TU	=	SMU
TU	=	एकूि	उपयोवरता,	SMU	=	सहीष्मानत	उपयोवरतचेही	
बरेहीज
TU	=	MU१+	MU२+MU३.......MUn

MU१,२,३	=	प्रतयेक	नराचही	सहीष्मानत	उपयोवरता
Mun	=		वर्वशष्ट	नराचही	सहीष्मानत	उपयोवरता
MUn		=	TUn	-	TU(n-१)

TUn	=	वर्वशष्ट	पातळहीर्रहील	एकूि	उपयोवरता
TU(n-१)=	अरोिरचया	पातळहीतहील	एकूि	उपयोवरता

  
एकूि उपयोतगता व सीमानत उपयोतगता याांतील सांबांध :
	 	 र्स्तूचया	वर्वर्ध	नराांपासून	वष्मळालेलही	सहीष्मानत	उपयोवरता	
आवि	 एकिू	 उपयोवरता	 याांचयात	 परस्परसांबांध	 असतो.	 त्ता	
क्.२.१	ष्मधहील	उिा्रिार्रून	्े	स्पष्ट	करता	येते.	

तक्ता क्र.२.१
क्ष वसतूचे नग एकूि उपयोतगता सीमानत उपयोतगता

१ १० १०
२ १८ ८
३ २४ ६
४ २८ ४
५ ३० २
६ ३० ०
७ २८ -२

	 	 त्ता	क्.२.१	चया	अाधारे	एकूि	उपयोवरता	र्	सहीष्मानत	
उपयोवरता	र्क्	खालहील	आकृतहीविारे	स्पष्ट	करता	येतो.

एकिू उपयोतगता व सीमानत उपयोतगता

आकृती क्र.२.७

एक
ूि 

उप
यो

तग
ता

 व
 स

ीम
ानत

 उ
पय

ोतग
ता

सहीष्मानत	र्क्	
उपयोवरता
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एकिू उपयोतगता सीमानत उपयोतगता
१)	 र्स्तचूया	 सर्गा	 नराांचया	
उपभोराांपासनू	 वय्तहीला	
प्राप्त	 	 ्ोिाऱया	 उपयो-
वरताांचही	 बरेहीज	 म्िज	े
एकूि	उपयोवरता	असत.े

१)	र्स्तचूया	प्रतयके	र्ाढहीर्	
नराचया	 उपभोरातनू	
वयतिहीला	प्राप्त	्ोिारही	
अवतरर्त	 उपयोवरता	
असत.े

२)	एकूि	उपयोवरता	घ्टतया	
िराने	र्ाढते.

२)	

३)	 ३)	सहीष्मानत	उपयोवरता	
शूनय	असते.	

४)	सष्माधानाचया	वबांिूनांतर	
उपभोर	चालू	ठेर्लयास	
एकिू	उपयोवरता	कष्मही	
्ोत	जाते.

४)	

५)	एकूि	उपयोवरता	
र्स्तचूया	र्ापराबाब-
त(उपयोर)	षू्मलय	
वनधागाररत	करते.

५)	

६)	 ६)	सहीष्मानत	उपयोवरता	
धन,ॠि	वकंर्ा	शूनय	
अस	ूशकते.

७)	आककृतही	:

४

२

०

य

क्

७)	आककृतही	:

घटतया सीमानत उपयोतगतेचा तसद् धाांनत (The Law of 
diminishing Marginal Utility(DMU) :

प्रसतावना :
	 	 घ्टतया	सहीष्मानत	उपयोवरतेचा	वसि्	धानत	सर्गाप्ररष्म	प्रा.रॉसेन	
याांनही	 ष्माांडला.	 पांरतु	 प्रा.आलरिेड	 ष्माशगाल	 याांनही	 १८९०	 सालही	
प्रकावशत	झालेलया	‘अरगाशास्ताचही	षू्मलतततर्े’	या	ग्ांरात	वर्स्तमृत	
स्र्रूपात	स्पष्ट	केला.	

तसद् धाांताचे तवधान :
  प्रा.आलरिेड	 ष्माशगाल	 याांचया	 ष्मते,	 “इतर	 पररवस्रतही	 ष्स्रर	
असताना,	 वयतिहीजर्ळ	 आधहीपासून	 असलेलया	 एखाद्ा	

र्स्तचूया	 साठ्ात	 र्ाढ	 ्ोत	 रेलयास	 तयापासून	 वष्मळिारे	
अवतरर्त	सष्माधान	कष्मही	्ोत	जाते.”
	 	 िुसऱया	शबिाांत	“इतर	पररवस्रतही	कायष्म	असताना	एखाद्ा	
र्स्तचूया	साठ्ात	र्ाढ	्ोत	रेलयास	र्स्तचूया	साठ्ात	्ोिाऱया	
र्ाढहीबरोबर	 प्रतयेक	 र्ाढहीर्	 नरापासून	 वष्मळिारही	 जािाचही	
उपयोवरता	क्ष्मशः	घ्टत	जाते.”	

	 	 रोड्यात,	एखािही	र्स्तू	अवधक	प्रष्मािात	असेल	तर	तही	
र्स्तू	 अवधकावधक	 प्रष्मािात	 घेणयाचही	 इच्ा	 कष्मही	 कष्मही	 ्ोत	
जाते.

गृ् ीतके :

	 	 घ्टतया	 सहीष्मानत	 उपयोवरता	 वसि्	धाांताचही	 रमृ्हीतक	े
खालहीलप्रष्मािे	आ्ेत.

 १) तववेकशीलता : उपभो्ता वर्रे्कशहील	आ्े	आवि	तयाचही	
र्तगािूक	सर्गासाष्मानय	आ्े	असे	 ष्मानले	जाते.	 तयाष्मुळे	 तो	
ष्म्ततष्म	सष्माधान	वष्मळवर्णयाचा	प्रयतन	करतो.

 २) सांखयातमक मापन :	 वसि्	धाांतात	उपयोवरतेच	ेसांखयातष्मक	
ष्मापन	करता	येते	असे	रमृ्हीत	धरल	ेजाते.	तयाष्मुळे	रवितही	
प्रवक्या	 स्ज	 श्य	 ्ोतात.	 याषु्मळे	 र्स्तचूया	 प्रतयेक	
नरापासून	वष्मळिारही	उपयोवरता	जािून	घेता	येते	र्	तयाांचही		
तुलना	करता	येते.

 ३) एकतजनसीपिा : उपभोरातहील	र्स्तूच	ेसर्गा	नर	आकार,		
स्र्रूप,	रांर,	चर्	इतयािींबाबत	सष्मान	आ्ेत.

 ४) उपभोग साततय :	एखाद्ा	र्स्तचूया	सर्गा	नराांचा	उपभोर	
कोिता्ही	खांड	न	पडता	सलरपिे	एकापाठोपाठ	एक	घेतला	
जातो.

 ५) योग्य आकािमान :	 उपभोग्य	 र्स्तूांचया	 सर्गा	 नराांचे	
आकारष्मान	योग्य	वकंर्ा	साधारि	असार्े.	त	ेअतयांत	ष्मोठ	े
वकंर्ा	ल्ान	नसारे्.

 ६) तसरिता :	 उपभोराचया	 प्रवक्येत	 उपभो्तयाचे	 उतपन्न,	
चर्-पसांतही,	सर्यही,	आर्डही-वनर्डही	याांसारखे	घ्टक	वस्रर	
असारे्त.	 पैशाचही	 सहीष्मानत	 उपयोवरता	 सुधिा	 वस्रर	
असलयाचे		रमृ्हीत	धरले	जाते.

 ७) तवभाज्यता : वसद्ानत	असे	रमृ्हीत	धरतो	की,	उपभोरात	
आिलेलही	र्स्तू	वर्भाजय	असार्ही.	तयाष्मुळे	र्स्तचूे	ल्ान	
भारात	वर्भाजन	करता	येईल.

 ८) एकच गिज :	एकच	ररज	पूिगापिे	भारवर्णयासाठही	र्स्तचूा	
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र्ापर	्ोतो	असे	वसि्	धानत	रमृव्त	धरतो.
त्ता	२.२	चया	आधारे	घ्टतया	सहीष्मानत	उपयोवरतेचा	 वसि्	धाांत	
स्पष्ट	्ोतो.

तक्ता २.२

‘x’ ची नगसांखया सीमानत उपयोतगता
१ १०
२ ०८
३ ०६
४ ०४
५ ०२
६ ०
७ -२

र्रहील	 त्तयार्रून	 असे	 स्पष्ट	 ्ोते	 की,	 एखाद्ा	 र्स्तचूया	
नराांचा	उपभोर	जसजसा	र्ाढत	जातो	तसतशही	तयापासून	वष्मळिारही	
सहीष्मानत	उपयोवरता	क्ष्मशः	घ्टत	जाते,	शूनय	र्	ॠि	्ोत	जाते.

घटतया सीमानत उपयोतगतेचया तसद् धाांताचा वक्र

              आकृती २.८

आकृतीचे सपष्टीकिि :
  र्रहील	आकृतहीत	‘क्’	अक्ार्र	र्स्तचूे	नर	िशगावर्ले	अा्ेत	
र्	‘य’	अक्ार्र	सहीष्मानत	उपयोवरता	िशगावर्लही	आ्े.	त्तयानुसार	
सहीष्मानत	 उपयोवरतेच	े वर्वर्ध	 वबांिू	 आलेखार्र	 रेखा्टून	 जोडले	
असता	्ा	र्क्	डार्हीकडून	उजर्हीकडे	खालही	येतो	र्	असे	िशगावर्तो	
की,	 र्स्तचूया	 उपभोरात	 साततयाने	 र्ाढ	 झालयास	 सहीष्मानत	
उपयोवरता	घ्टत	जाते.
	 	 जेव्ा	 ‘सहीउ’	 र्क्	 ्ा	 ‘क्’	 अक्ाला	 स्पशगा	 करतो	 तेव्ा	
सहीष्मानत	 उपयोवरता	 शूनय	 ्ोते.	 ्ा	 वबांिू	 कष्माल	 सष्माधानाचही	
पातळही	 िशगावर्तो.	 याला	 सर्ागावधक	 सष्माधानाचा	 सर्डोततष्म	 वबांिू	
(तमृप्तहीचा	 वबांिू)	 अस	े म्ितात.	 या	 वबांिूनांतर	 र्स्तचूा	 उपभोर	

घेतलयास	 असष्माधान	 (नकारातष्मक)	 वष्मळते	 आवि	 सहीष्मानत	
उपयोवरता	ॠि	िशगावर्लही	जाते,	जही	आकृतहीत	छायाांवकत	करून	
िाखवर्लही	आ्े.

तसद् धाांताचे अपवाद :

	 	 घ्टतया	 सहीष्मानत	 उपयोवरता	 वसि्	धाांताचे	 अपर्ाि	
खालहीलप्रष्मािे	आ्ेत	:

 १) छांद :	पोस््टाचही	वर्वर्ध	वतवक्ेट,	िुवष्मगाळ	नािही	र्	िुवष्मगाळ	वचते	
याांचा	सांग््	करिे,	सांरहीत	ऐकिे,	पुस्तकाांच	ेर्ाचन	करिे	
यासारखया	छांिाांबाबत	्ा	वसि्	धानत	अनुभर्ास	येत	ना्ही.	
याचे	कारि	 तयाांचया	साठ्ात	्ोिारही	र्ाढ	अवधकावधक	
आनांि	 िेते.	 तयाष्मुळे	 सहीष्मानत	 उपयोवरता	 र्ाढते.	 परांतु	 
यात	 एकवजनसहीपिा	 र्	 साततय	 या	 रमृ्हीतकाांचे	 उललांघन	
झाले	आ्े.

 २) कंजूष वयक्ती : कंजूष	 उपभो्तयाचया	 बाबतहीत	 प्राप्त	
्ोिाऱया	 प्रतयेक	 र्ाढहीर्	 नरापासून	 तयाला	 अवधकावधक	
सष्माधान	 वष्मळत	े कारि	 तो	 लोभही	 असतो.	 अवर्र्ेकी	
असतो.	 तयाष्मुळे	पैशाचया	साठ्ात	्ोिाऱया	र्ाढहीबरोबर	
पैशाचही	सहीष्मानत	उपयोवरता	र्ाढते.	परांतु	यात	वर्रे्कशहीलता	
या	रमृ्हीतकाचे	उललांघन	झालेले	आ्े.

 ३) वयसन :	 वयसनही	वय्तींचया	बाबतहीत	असे	आढळून	येते	
की,	 ष्मद्ाचया	 प्रतयेक	 र्ाढहीर्	 नराचया	 उपभोराबरोबर	
तयाचही	 नशेचही	 पातळही	 र्ाढत	 जाते.	 तयाष्मुळे	 ष्मद्पही	
वय्तहीचही	सहीष्मानत	उपयोवरता	र्ाढलयासारखे	र्ा्टते.	खर	े
तर	 ्ा	 आभास	 असतो.	 ्ही	 वस्रतही	 जर्ळजर्ळ	 सर्गाच	
वयसनाांचया	बाबतहीत	लारू	्ोते.	ष्मात	यात	 वर्रे्कशहीलता	
या	रमृ्हीतकाच	ेउललांघन	झालेले	आ्े.

 ४) सतता :	 वयव्तला	 जसजशही	 सतता	 प्राप्त	 ्ाेते	 तसतशही	
सततेचही	 लालसा	 र्ाढत	 जाते.	 तही	 जास्तहीतजास्त	 सतता	
वष्मळवर्णयाचा	 प्रयतन	 करते.	 परांतु	 येरे	 वर्रे्कशहीलता	 या	
रमृ्हीतकाचे	उललांघन	झालेले	आ्े.

 ५) पैसा : 	पशैाचही	सहीष्मांात	उपयोवरता	कधही्ही	शनूय	्ोत	ना्ही	
अस	ेम््टल	ेजात.े	पशैाचया	साठ्ाचया	र्ाढहीबरोबर	सहीष्मानत	
उपयोवरता	र्ाढत	जात.े	कारि	 वर्वर्ध	ररजा	भारवर्ताना	
अनके	र्स्त	ूर्	सरे्ाांचही	खरेिही	करणयासाठही	वर्वनष्मय	ष्माधयष्म	
म्िनू	पसैा	र्ापरला	जातो.	ष्मात	का्ही	अरगात्जाांचया	ष्मत	े्ा	
वसि्	धाांत	 पशैाला	 लारू	 ्ोतो.	 उिा.,	 श्हीष्मांत	 वय्तहीपके्ा	
ररहीब	वय्तहीला	पशैाचही	सहीष्मानत	उपयोवरता	जास्त	जािर्त.े
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	 	 र्रहील	सर्गा	 बाबही	 वसधिाांताचे	अपर्ाि	ष्मानले	जातात	 पि	
तयात	कोितया	ना	कोितया	रमृ्हीतकाांचे	उललांघन	्ोत	असलयाष्मुळे	
घ्टतया	सहीष्मानत	उपयोवरतेचे	अपर्ाि	खरे	अपर्ाि	नसून	केर्ळ	
भासष्मान	असतात.	

या तसद् धाांताविील टीका :

	 	 पुढहील	ष्मयागािाांचया	आधारे	 वसि्	धाांताचे	्टहीकातष्मक	परहीक्ि	
केले	आ्े.
 १) अवासतव गृ्ीतके :	 घ्टतया	 सहीष्मानत	 उपयोवरतेचा	

वसि्	धानत	एकवजनसहीपिा,	साततय,	वस्ररता,	वर्र्ेकशहीलता	
इतयािही	वर्वर्ध	रमृ्हीतकाांर्र	आधाररत	आ्े.	परांतु	प्रतयक्ात	
या	सर्गा	अ्टही	एकाच	र्ेळही	पिूगा	्ोऊ	शकत	ना्हीत.

 २) सांखयातमक मापन : उपयोवरता	सांखयेत	ष्मोजता	येते.	वतचही	
बेरहीज	 र्	 तुलना	 करता	 येते	 आवि	 कोष्टकाि्	र्ारेे	 सािर	
करता	येते.	 पि	प्रतयक्ात	उपयोवरतेचे	सांखयातष्मक	ष्मापन	
करिे	अश्य	असते.	कारि	उपयोवरता	्ही	ष्मानसशास्तहीय	
सांकलपना	आ्े.

 ३) अवर्भाजय	र्स्तू : ्ा	वसि्	धाांत	राडही,	रेवरिजरे्टर,	िूरिशगान	
सांच	 याांसारखया	 अवर्भाजय	 र्	 अर्जड	 र्स्तूांसाठही	 लारू	
पडत	ना्ही.	कारि,	साधारिपिे	या	र्स्तूांचही	खरेिही	एका	
रे्ळही	एकाच	र्स्तूचही	केलही	जाते.	अशा	र्स्तूचया	सहीष्मानत	
उपयोवरतेचही	तुलना	अश्य	असते.

 ४) पैशाची शसरि सीमानत उपयोतगता :	वसि्	धानत	रमृ्हीत	धरतो	
की	पैशाचया	प्रतयेक	एककाचही	सहीष्मानत	उपयोवरता	 वस्रर	
असते	पि	्टहीकाकाराांचया	ष्मते	पैशाचही	सहीष्मानत	उपयोवरता	
वयव्तपरतर्े	 बिलते.	 तसेच	 वकष्मतींतहील	 बिल,	 पैशाचा	
साठा	याांष्मुळे	प्रभावर्त	्ोते.

 ५) एकच गिज :	्ा	वसि्	धानत	वर्वशष्ट	र्ेळही	एकच	ररज	पूिगा	
करून	वष्मळिाऱया	सष्माधानापुरता	ष्मयागावित	आ्े.	र्ास्तवर्क	
वय्तही	 एकाच	 रे्ळही	 अनेक	 ररजा	 पूिगा	 करून	 सष्माधान	
वष्मळवर्ते.

तसद् धाांताचे म्ततव :
	 	 घ्टतया	सहीष्मानत	उपयोवरतेचया	वसि्	धाांतार्र	जरही	्टहीका	्ोत	
असलही	तरही	तया	वसि्	धाांताचया	सार्गावतक	र्ापराष्मुळ	े्ा	वसि्	धानत	
एक	प्रवसि्	ध	र्	ष्म्ततर्पूिगा	अरगाशास्तहीय	वसि्	धानत	आ्े.

 १) उपभोक्तयाांसाठी उपयुक्त :		ष्मयागावित	साधनाांष्मुळे	ष्म्ततष्म	
उपयोवरता	 प्राप्त	 करणयासाठही	 र्स्तूांचया	 उपभोराष्मधये	
रै्वर्धय	असिे	आर्शयक	आ्े.

 २) सिकािसाठी उपयुक्त :	 शासनाला	 वर्वर्ध	 आवरगाक	
योजनाांचही	 आखिही	 करणयासाठही	 ्ा	 वसि्	धानत	 उपय्ुत	
ठरतो.	उिा.	प्ररतशहील	कर	धोरि,	वकंष्मत	धोरि,	वयापार	
धोरि	इतयािही.

 ३) मलूय तविोधाभास : र्स्तचूे	उपयोवरता	ष्मूलय	र्	 वर्वनष्मय	
षू्मलय	 यातहील	 फरक	 िाखर्ून	 ्ा	 वसि्	धानत	 ष्मूलयाचा	
वर्रोधाभास	स्पष्ट	करतो.	जयाष्मधये	उपयोवरता	षू्मलय	जास्त	
उिा.	पािही,	्र्ा,	सूयगाप्रकाश	इतयािही.	घ्टकाचे	 वर्वनष्मय	
षू्मलय	 कष्मही	 असते	 तसेच	 का्ही	 र्स्तूांचे	 उपयोवरता	 ष्मूलय	
कष्मही	असते,	पि	िुवष्मगाळतेष्मुळे	वर्वनष्मय	षू्मलय	जास्त	असते.	
उिा.	व्रे,	सोने.	्ा	वसि्	धानत	र्स्तूांचे	उपयोवरता	षू्मलय	र्	
वर्वनष्मय	 षू्मलय	 हाांतहील	 वर्रोधाभास	 सष्मजणयासाठही	
सा्ायय	करतो.	

 ४) मागिी तसधदांाताचा आधाि :	ष्मारिहीचा	वसि्	धानत	घ्टतया	
वसष्माांत	उपयोवरतेचया	वसि्	धाांतार्र	आधाररत	आ्े.	ष्मारिही	
वसि्	धाांतानुसार	 र्स्तूचही	 वकंष्मत	 कष्मही	 झालयास	 र्स्तूचही	
ष्मारिही	र्ाढत	ेआवि	वकंष्मत	जास्त	झालयास	ष्मारिही	कष्मही	
्ोते.	 जेव्ा	 र्स्तूांचया	 नरसांखयेचही	 अवधकावधक	 खरिेही	
उपभो्तयाकडून	 केलही	 जाते	 तेव्ा	 सहीष्मानत	 उपयोवरता	
क्ष्मशः	घ्टत	जाते.	म्िून	फ्त	कष्मही	वकष्मतहीला	र्स्तूचही	
जास्त	नरसांखया	खरेिही	केलही	जाते.

्े करून प्ा!
	 षू्मलय	वर्रोधाभासार्र	उिा्रिाचया	आधारे		ष्माव्तहीर्जा	
्टहीप	वल्ा.	

सीमानत उपयोतगता व तकंमत याांतील सांबांध :
	 	 ष्मारिहीचा	 वसि्	धानत	 घ्टतया	 सहीष्मानत	 उपयोवरतेचया	
वसि्	धाांतार्र	 आधाररत	 आ्े	 ्े	 सष्मजून	 घेणयासाठही	 सहीष्मानत	
उपयोवरता	र्	वकंष्मत	यातहील	परस्परसांबांधाबाबत	चचागा	करूया.	्ा	
वसि्	धानत	 वयार््ाररक	 उपयोजनाच	े सष्मपगाक	 उिा्रि	 आ्े.	
कोष्टक	क्.	२.३	चया	आधारे	सहीष्मानत	उपयोवरता	आवि	वकंष्मत	
याांचयाशही	सांबांवधत	खालहील	वनषकषगा	काढता	येतात.
	 	 बाजार	वकष्मतींशही	तुलना	करणयासाठही	सहीष्मानत	उपयोवरतेचे	
रूपाांतर	 पैशात	 वय्त	 केले	 जाते	 असे	 रमृ्हीत	 धरले	 की	 ‘क्’	
र्स्तूचया	एका	नराचही	बाजार	 वकंष्मत	५०	`.	आ्े	आवि	एका	
नराचही	सहीष्मानत	उपयोवरता	१०	`.	बरोबर	सष्मतुलय	आ्े.	अशा	
प्रकारे	 एका	 नराचही	 सहीष्मानत	 उपयोवरता	 आवि	 बाजार	 वकंष्मत	
हाचही	तुलना	स्तांभ	क्.५	ष्मधये	िाखर्लही	आ्े.		
पुढहील	 कोष्टक	 क्.२.३	 ि्	र्ारेे	 ्ही	 सांकलपना	 चाांरलया	 प्रकारे	
सष्मजून	घेता	येईल.
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ततिा क्र.२.३
‘क्’	
र्स्तूचे	
नर

‘क्’	
र्स्तूचे	
नर/
सहीष्मानत	
उपयोवरता

सहीष्मानत	
उपयोवरता	` ष्मधये	
१	नर	=	१०	`
सही.उ.	×	१०`

बाजार	
वकंष्मत/	
घ्टक	नर	
वकंष्मत	
(५०	`)

सहीष्मानत	उपयोवरता	
आवि	
वकष्मतहीचही	तुलना

१ १० १००(१०×१०`) ५० १००	सही.उ.>	५०	`

२ ८ ८०	(८	×	१०	`) ५० ८०	सही.उ.>	५०	`

३ ७ ७०	(७	×	१०	`) ५० ७०	सही.उ.>	५०	`

४ ५ ५०	(५	×	१०	`) ५० ५०	सही.उ.=	५०	`

५ ३ ३०	(३	×	१०	`) ५० ३०	सही.उ.<	५०	`

६ १ १०	(१	×	१०	`) ५० १०	सही.उ.<	५०	`

	 	 उपभो्ता	एकाष्मारून	एक	सलरपिे	र्स्तूचा	उपभोर	घेतो.	
घ्टतया	 सहीष्मानत	 उपयोवरता	 वसि्	धाांतानुसार	 खरेिही	 केलेलया	 र्	
उपभोर	 घेतलेलया	 प्रतयेक	 र्ाढहीर्	 नराचही	 सहीष्मानत	 उपयोवरता	
घ्टिारही	असते.
	 	 सहीष्मानत	 उपयोवरता	 बाजार	 वकष्मतींपेक्ा	 जास्त	 असते.	
उिा.,कोष्टक	क्.२.३	ष्मधये	 पव्लया	तहीन	 नराांपासून	 वष्मळिारही	
सहीष्मानत	उपयोवरता	बाजार	वकंष्मत	̀ 	५०	पेक्ा	अवधक	आ्े.	याचे	
कारि	उपभो्तयाचही	ररज	तहीव्र	असते.	यानांतर	सहीष्मानत	उपयोवरता	
र्	 वकंष्मत	सष्मान	 ्ोतात.	 म्िून	 उपभो्ता	 चौरा	 नर	 घेणयाचा	
वर्चार	करू	शकतो.	पाचवया	आवि	स्ावया	नराचया	बाबतहीत	
प्राप्त	 सहीष्मानत	 उपयोवरता	 बाजार	 वकष्मतहीपेक्ा	 कष्मही	 ्ोते.	 या	
सष्मतोल	वस्रतहीनांतर	वर्र्ेकी	उपभो्ता	नराांचही	खरेिही	राांबर्तो.
	 १)	 जेव्ा	 उपभो्ता	 इच्ेनुसार	 र्स्तूांचा	 उपभोर	 घेतो	 तेव्ा	

सहीष्मानत	उपयोवरता	वकष्मतहीपेक्ा		जास्त	असते.
	 	 (MUx>Px)	सहीष्मानत	उपयोवरता	=	सही.उ.	क्	>	वक.
	 	 यालाच	‘सहीष्मानतपूर्गा	नर’	म्ितात.

	 २)	 जया	नराचया	र्ेळेस	सहीष्मानत	उपयोवरता	र्	 वकंष्मत	सष्मान	
्ोतात	तया	नराला	सहीष्मानत	नर	सांबोधले	जाते.	

	 	 (MUx	=	Px)	सही.उ.	=	वक.	=	उपभो्तयाचा	सष्मतोल.

	 ३)	 वर्रे्की	 उपभो्ता	जे	 नर	 वर्कत	घेऊ	 इष्च्त	 ना्ही	 तया	
नराांना	सहीष्मानतोततर	नर	असे	म्ितात.		

	 	 (MUx	<	Px	=	वस.उ.	<	वक.)

	 	 			 अशाप्रकार	ेजेव्ा	MUx	=	Px	असते,	तेव्ा	वर्र्ेकी	
उपभो्तयाचा	सष्माधानाचा	सष्मतोल	साधला	जातो.

	 	 	 	 उपयोवरता	 र्	 वकंष्मत	 याांतहील	 परस्पर	 सांबांध	 ्ा	
ष्मारिहीचया		 वसि्	धाांताचा	पाया	आ्े.

तुम्ाांला मा्ीत आ्े का?
वरिव्टश	 अरगातज्ज	 जे.	 आर.	 व््स	
आवि	 आर.जही.डही.	 ॲलन	 हाांनही	
सष्मर्मृततही	 र्क्	 पि्	धतहीचा	 वर्कास	
केला.	प्रा.	अलरिेड	ष्माशगाल		याांचया	
सांखयार्ाचक	उपयोवरता	वसि्	धाांताला	
र्ास्तर्र्ािही	 पयागाय	 म्िून	 ्ा	
वसि्	धानत	 अवस्ततर्ात	 आला.	
सष्मर्मृततही	 र्क्	 पि्	धतहीष्मधये	
क्ष्मर्ाचक	उपयोवरता	स्र्हीकारलेलही	
आ्े.	
सष्मर्मृततही	 र्क्	 ्ा	 िोन	 र्स्तूांचया	
सांयोराचया	 वर्वशष्ट	 स्रानाला	
जोडिारा	र्क्	असून	उपभो्ता	या	
र्स्तूांचया	 सांयोजनाबि्	िल	 त्टस्र	

असतो.		कारि		तयाला		िोन्ही			र्स्तूांचया		उपभोरान	े	सष्मान	
सष्माधानाचही	पातळही	वष्मळत.े

 

जे. आि. त्क्स

आि.जी.डी. ॲलन 
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सवाधयाय

प्र. १. खालील तवधाने पूि्थ किा :
	 १)	 घ्टतया	सहीष्मानत	उपयोवरतेचया	 वसि्	धाांतात	आलरिेड	ष्माशगाल	

याांनही	रमृ्हीत	धरलेलही	पैशाचही	उपयोवरता		 .
	 	 अ)	र्ाढते	 	 ब)	वस्रर	रा्ते
	 	 क)	घ्टते	 	 ड)	र्ाढत	ेआवि	नांतर	घ्टते	

	 २)	 घ्टतया	 सहीष्मानत	 उपयोवरतेचया	 वसि्	धाांतात	 सहीष्मानत	
उपयोवरतेचही	सांकलपना	 .

	 	 अ)	क्ष्मर्ाचक	सांकलपना	
	 	 ब)	सांखयातष्मक	सांकलपना
	 	 क)	 क्ष्मर्ाचक	 सांकलपना	 आवि	 सांखयातष्मक	 सांकलपना	

िोन्ही्ही
	 	 ड)	याांपैकी	ना्ही

	 ३)	 जेव्ा	 सहीष्मानत	 उपयोवरता	 ॠि	 ्ोते,	 तेव्ा	 एकूि	 
उपयोवरता	 .

	 	 अ)	र्ाढते	 	 ब)	वस्रर	असते
	 	 क)	घ्टते	 	 ड)	शूनय	असते

	 ४)	 घ्टतया	 सहीष्मानत	 उपयोवरतेचया	 वसि्	धाांतात	 सर्ागावधक	
सष्माधानाचा	(तमृप्तही)	वबांिू	म्िजे	जेव्ा	 .

	 	 अ)	एकूि	उपयोवरता	र्ाढत	ेआवि	सहीष्मानत	उपयोवरता	घ्टत.े
	 	 ब)	 एकिू	 उपयोवरता	 घ्टत	े आवि	 सहीष्मानत	 उपयोवरता	 

ॠि	्ोते.
	 	 क)	एकूि	उपयोवरता	ष्म्ततष्म	्ोते	आवि	सहीष्मानत		उपयोवरता	

शूनय	्ोते.
	 	 ड)	सहीष्मानत	उपयोवरता	घ्टते	आवि	एकूि	उपयोवरता		र्ाढते.

	 ५)	 घ्टतया	 सहीष्मानत	 उपयोवरतेचया	 वसि्	धाांतात	 जेव्ा	 सहीष्मानत	
उपयोवरता	घ्टते	तेव्ा	एकिू	उपयोवरता	 .

	 	 अ)	र्ाढते	 	 ब)	घ्टते
	 	 क)	बिलत	ना्ही	 ड)	ष्म्ततष्म	्ोते.
प्र.२. योग्य जोडीचा पया्थय तनवडा :
 १)     अ     ब
	 	 १)	काळ	उपयोवरता	 	 अ)	र्ा्तूक
	 	 २)	स्रल	उपयोवरता	 	 ब)	र्तपेढही
	 	 ३)	सेर्ा	उपयोवरता	 	 क)	ष्मोबाइल	फोन
	 	 ४)	्जान	उपयोवरता	 	 ड)	डॉ््टर
पया्थय :  अ)	१-ड,	२-ब,	३-अ,	४-क
	 	 	 	 ब)	१-ब,	२-अ,	३-ड,	४-क
	 	 	 		 क)	१-अ,	२-ब,	३-क,	४-ड
	 	 	 		 ड)	१-ब,	२-क,	३-ड,	४-अ

 २)	 उपभो्तयाचा	सष्मतोल	िशगावर्िार	ेवर्धान	 .
	 	 अ)	सहीष्मानत	उपयोवरता	वकंष्मतहीपेक्ा	जास्त
	 	 ब)	सहीष्मानत	उपयोवरता	र्	वकंष्मतही	सष्मान
	 	 क)	सहीष्मानत	उपयोवरता	वकंष्मतहीपेक्ा	कष्मही
	 	 ड)	वकंष्मत	एकापेक्ा	कष्मही
पया्थय :		 i)	अ	आवि	ब
	 	 	 	 ii)	अ,	ब,	क	आवि	ड
	 	 	 	 iii)	अ,	ब	आवि	क	 	 	 	

iv)		फ्त	ब

प्र. ३. खालील उदाि्िाांचया आधािे सांकलपना ओळखून ती 
सपष्ट किा :
	 १)	 सलष्माने	व्र्ाळ्ात	वतचया	र्वडलाांसाठही	स्र्े्टर	खरिेही	केले.
	 २)	 वनलेशने	तयाचया	बव्िहीसाठही	िावरन	ेखरिेही	केले.
	 ३)	 कवर्ताने	सांतयाांचे	एकाष्मारे	एक	पाच	नर	सेर्न	केले.
	 ४)	 भूषिन	ेचार	चपातया	खाललयानांतर	पाचर्ही	चपातही	खाणयास	

नकार	विला.
	 ५)	 लवलताने	र््ही-पेनचा	र्ापर	करून	वनबांध	लेखनाचही	ररज	पिूगा	

केलही.

प्र. ४.  खालील तक्तयाचे तनिीक्षि करून प्र्नाांची उततिे तल्ा :

वसतूचे नग एकिू उपयोतगता सीमानत उपयोतगता

१ ६ ६

२ ११ ५

३ १५ ४

४ १५ ०

५ १४ -१

	 १)	 एकूि	उपयोवरता	र्	सहीष्मानत	उपयोवरता	र्क्	काढा.
	 २)	 अ)	जेव्ा	 एकूि	 उपयोवरता	 ष्म्ततष्म	असते	 तेव्ा	 सहीष्मानत	

उपयोवरता	
	 	 ब)	जेव्ा	एकूि	उपयोवरता	घ्टते	तेव्ा	सहीष्मानत	उपयोवरता	

प्र. ५. सतवसति उततिे तल्ा :
	 १)	 घ्टतया	सहीष्मानत	उपयोवरतेचा	वसि्	धानत	अपर्ािास्			स्पष्ट	

करा.
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प्रसतावना :

	 	 ष्मारहील	 प्रकरिाष्मधये	 आपि	 उपयोवरतेचया	 सांकलपनेचा	
अभयास	केला	आ्े.	उपयोवरता	ष्मारिहीचा	आधार	आ्े.	वर्वशष्ट	
र्स्तूांष्मधये	 असिारही	 उपयोवरता	 इच्ा	 वनष्मागाि	 करते.	 पि	
उपयोवरता	 स्र्तःहून	 र्स्तूला	 ष्मारिही	 वनष्मागाि	 करत	 ना्ही.	 या	
प्रकरिाष्मधये	ष्मारिहीचे	 वर्शलेषि	करणयाचा	प्रयतन	केला	आ्े.	
ष्मारिहीचे	वर्शलेषि	उपभो्तयाचया	र्तगानाशही	वनरवडत	आ्े.

मागिीची सांकलपना :

	 	 सर्गासाधारिपिे	 ष्मारिही	 म्िजे	 इच्ा.	 एखािही	 र्स्तू	
्र्ही्र्हीशही	र्ा्टिे	म्िजे	इच्ा	्ोय.	अरगाशास्तहीयदृषटा	ष्मारिही	
म्िजे	अशही	इच्ा	वजला	खरेिहीश्तहीचे	पाठबळ	आवि	ते	खचगा	
करणयाचही	ष्मानवसक	तयारही	असते.	अशा	इच्ेच	ेरूपाांतर	ष्मारिहीत	
्ोते.	उिा.,	एखाद्ा	वय्तहीला	िूरिशगान	सांच	खरिेही	करणयाचही	
इच्ा	असेल	पि	तयासाठही	पुरेशही	क्यश्तही	उपलबध	नसेल,	तर	
तही	करे्ळ	इच्ा	असेल	ष्मारिही	ना्ही.	

	 	 रोड्यात,	‘सर्गा	इच्ा	म्िज	ेष्मारिही	ना्ही.	परांतु	ष्मारिही	
म्िजे	पररिाष्मकारक	इच्ा.’

    मागिी = इचछा असिे + खिेदी किणयाची तयािी  + 
खिेदी क्मता

्े करून प्ा.
सांकलपनाांची नावे तल्ा.

	 	 १)	 ररहीब	वय्तहीला	कार	्र्ही	आ्े.

	 	 २)	 एखाद्ा	श्हीष्मांत	वय्तहीन	ेकार	वर्कत	घेतलही.	

मागिीची वयाखया :

	 	 बेन्ॅष्म	 याांचया	 ष्मते,	 ‘‘वर्वशष्ट	 र्ेळही	 वर्वशष्ट	 वकष्मतहीला	
वर्वशष्ट	 र्स्तूचही	खरेिही	केलेलही	 नरसांखया	 म्िजे	 तया	 र्स्तूचही	
ष्मारिही	्ोय.’’

यार्रून	ष्मारिहीचही	खालहील	र्ैवशषटे	स्पष्ट	्ोतात.

	 १)	 ष्मारिही	्ही	सापेक्	सांकलपना	आ्े.

	 २)	 ष्मारिहीला	 वर्वशष्ट	रे्ळेचा	र्	 वकष्मतहीचा	सांिभगा	आर्शयक	
असतो.

मागिी पतक :

	 	 एखाद्ा	 वर्वशष्ट	 र्स्तचूही	 वकंष्मत	 आवि	 तया	 र्स्तूचही	
ष्मारिही	 याांतहील	 कायागातष्मक	 सांबांध	 जया	 सारिहीि्	र्ारे	 िशगावर्ला	
जातो,	तयास	ष्मारिही	पतक	असे	म्ितात.

	 	 ष्मारिही	 पतक	 ्े	 र्ैयव्तक	 ष्मारिही	 पतक	आवि	 बाजार	
ष्मारिही	पतक	असते.

अ) वैयतक्तक मागिी पतक :

	 	 वर्वशष्ट	काळात,	 वर्वशष्ट	 वकष्मतहीला	 एका	 उपभो्तयाने	
केलेलही	ष्मारिही	म्िजे	रै्यव्तक	ष्मारिही	पतक	्ोय.

	 	 वर्वशष्ट	 रे्ळेला	 र्	 र्ेरर्ेरळ्ा	 वकष्मतींना	 र्ैयव्तक	
उपभो्ता	वकतही	नरसांखया	खरेिही	करतो	्े	जया	पतकात	िशगावर्लेले	
असते,	तयास	रै्यव्तक	ष्मारिही	पतक	म्ितात.	खालही	विलेलया	
रै्यव्तक	ष्मारिही	पतकाि्	र्ारेे	हाचे	स्पष्टहीकरि	िेता	येईल.

      तक्ता ३.१ वैयतक्तक मागिी पतक 

‘क्’ वसतूची तकंमत 
(`)

‘क्’ वसतूला असलेली 
मागिी (तकलो)

१० १
८ २
६ ३
४ ४
२ ५

	 	 र्रहील	त्तयात	 एका	 उपभो्तयाचही	 ‘क्’	र्स्तचूही	 वर्वर्ध	
वकष्मतींना	केलेलही	खरेिही	िशगार्लेलही	आ्े.	यार्रून	असे	 विसून	
येते	की,	अवधक	वकंष्मतहीला	कष्मही	नरसांखयेचही	ष्मारिही	केलही	जाते	
आवि	कष्मही	वकष्मतहीला	अवधक	नरसांखयेचही	ष्मारिही	केलही	जाते.	
यार्रून	वकंष्मत	आवि	ष्मारिही	याांष्मधये	वयस्त	सांबांध	आ्े.	

वैयतक्तक मागिी वक्र :

	 	 र्ैयव्तक	 ष्मारिही	 र्क्	 ्ा	 रै्यव्तक	 ष्मारिही	 त्तयाच	े
आलेखहीय	सािरहीकरि	असते.	

	 	 त्ता	 ३.१	 चया	आधारे	 रै्यव्तक	 ष्मारिहीर्क्	खालहील	
आककृतहीचया	सा्ाययाने	स्पष्ट	करता	येईल.

३ अ) मागिीचे तव्लेषि - (Demand Analysis)
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	 	 ्े	 खालहील	 बाजार	 ष्मारिही	 पतकाचया	 स्ाययान	े स्पष्ट	
करता	येते.

तक्ता क्र.३.२ बाजाि मागिी पतक

‘क्ष’ 
वसतूची
तकंमत 
(`)

‘क्ष’ वसतूची मागिी 
(तकलो)

बाजाि मागिी 
(तकलो)

अ+ब+कग्ा्क 
‘अ’

ग्ा्क 
‘ब’

ग्ा्क 
‘क’

१० ५ १० १५ ३०

८ १० १५ २० ४५

६ १५ २० २५ ६०

४ २० २५ ३० ७५

२ २५ ३० ३५ ९०

	 	 	 र्रहील	त्तयात	र्ेररे्रळ्ा	अ,ब,	क	उपभो्तयाांचही	‘क्’	
र्स्तूांचही	 वर्वर्ध	 वकष्मतींना	 केलेलही	 खरेिही	 िशगावर्लेलही	 आ्े.	
यार्रून	असे	विसून	येत	ेकी,	अवधक	वकंष्मतहीला	कष्मही	नरसांखयेचही	
ष्मारिही	केलही	जाते	आवि	कष्मही	 वकंष्मतहीला	अवधक	नरसांखयेचही	
ष्मारिही	केलही	जाते.	अशा	प्रकारे	 वकंष्मत	आवि	ष्मारिही	याांष्मधये	
वयस्त	सांबांध	आ्े.

बाजाि मागिी वक्र :

	 	 आलेखहीयदृषटा	 बाजार	 ष्मारिही	 र्क्	 ्ा	 रै्यष्तिक	
ग्ा्काांचया	ष्मारिही	त्तयाचही	आडर्ही	बेरहीज	्ोय.	त्ता	क्.३.२	
चया	आधारे	बाजार	ष्मारिही	र्क्	खालहील	आकृतहीचया	सा्ाययाने	
स्पष्ट	केला	आ्े.

बाजाि मागिी वक्र

तक
ंमत

 (`
)

म

म

य

�अ०

२

४

८

१०

६

१००८०६०४०२०

‘मम’ बाजार मागणी व�

मागिी (तक.ग्रॅ.)
आकृती ३.३

वैयतक्तक मागिी वक्र

वसतूची मागिी (तक.ग्रॅ.)
आकृती ३.१

  आकृतही	३.१	ष्मधये	 ‘क्’	अक्ार्र	र्स्तूचही	ष्मारिही	र्	‘य’	
अक्ार्र	वकंष्मत	िशगावर्लही	आ्े.	वकंष्मत	र्	ष्मारिही	याांष्मधला	वयस्त	
सांबांध	 िाखर्िारा	 ‘ष्मष्म’	 ्ा	 ष्मारिही	 र्क्	डार्हीकडून	 उजर्हीकडे	
खालही	जािारा	आ्े.

आकृती ३.२

ब) बाजाि मागिी पतक :
 	 वर्वशष्ट	 काळात	 वर्वशष्ट	 वकंष्मतहीला	 बाजारातहील	 सर्गा	
उपभो्तयाांनही	केलेलही	ष्मारिही	्ोय.
	 	 वर्वशष्ट	रे्ळेला	र्	र्ेरर्ेरळ्ा	वकंष्मतींना	बाजारातहील	सर्गा	
उपभो्ते	 वकतही	 नरसांखया	 खरेिही	 करतात	 ्े	 जया	 पतकात	
िशगावर्लेले	असते,	तयास	बाजार	ष्मारिही	पतक	असे	म्ितात.
	 	 ्े	 पतक	 सर्गा	 ग्ा्काांनही	 वर्वर्ध	 वकंष्मतींना	 केलेलया	
ष्मारिहीचया	 रकानयाचही	आडर्ही	 बेरहीज	करून	 प्राप्त	करता	 येते.	
वकंष्मत	 र्	 ष्मारिही	 याांत	 वयस्त	 सांबांध	 आ्े,	 असे्ही	 यार्रून	 
विसून	येते.



19

 ४) तवतवध उपयोगी वसत ू: जेव्ा	एखािही	र्स्तू	अनेक	ररजा	
भारवर्णयासाठही	र्ापरलही	जात	ेअशा	र्स्तचूही	वकंष्मत	कष्मही	
झालही	असता	ष्मारिही	र्ाढते.	याउल्ट	अशा	र्स्तचूही	वकंष्मत	
र्ाढलही	असता	ष्मारिही	कष्मही	्ोते.	

 ५)  नवीन उपभोक्ते : जेव्ा	 र्स्तूांचया	 वकंष्मतही	 कष्मही	 ्ोतात	
तेव्ा	नर्हीन	ग्ा्कर्रगा	वनष्मागाि	्ोताे,	जयाांना	या	र्स्तू	खरिेही	
करिे	 परर्डते	 अशा	 र्स्तूांचया	 वकंष्मतही	 कष्मही	 झालयाने	
र्स्तूांचया	एकूि	ष्मारिहीत	र्ाढ	्ोते.

  ्े करून प्ा!  
	 	 खालहील	कालपवनक	ष्मारिही	पतक	पूिगा	करा.

‘क्’ वसतूची तकंमत (`) मागिी (तकलो)
३५० ३
३००
२५० १०
२००
१५०
१०० ३०

मागिीचे प्रकाि ः
१)	प्रतयक्	ष्मारिही
२)	अप्रतयक्	ष्मारिही
३)	पूरक	ष्मारिही
४)	सांवष्मश्	ष्मारिही
५)	स्पधागातष्मक		ष्मारिही

मागिीचे 
प्रकाि 

 १) प्रतयक् मागिी : प्रतयक्	 ररजा	 पूिगा	 करणयासाठही	
उपभो्तयाांकडून	जया	र्स्तूांना	ष्मारिही	केलही	जाते,	तयाला	
प्रतयक्	 ष्मारिही	 असे	 म्ितात.	 या	 र्स्तू	 उपभो्तयाांचया	
ररजा	प्रतयक्	भारवर्तात.	अशा	प्रकारचया	उपभोग्य	र्स्तूांना	
ष्मारिही	केलही	जाते.	उिा.,	अन्नाचही	ष्मारिही,	कपडे	इतयािही.

 २) अप्रतयक् मागिी : अप्रतयक्	 ष्मारिहीला	 परोक्	 ष्मारिही	
असे्ही	 म्ितात.	 या	 र्स्तूांचही	 ष्मारिही	 र्स्तूांचया	
उतपािनासाठही	आर्शयक	असते.	्ही	ष्मारिही	उतपािनाचया	
र्स्तूांचही	 असते.	 अशा	 प्रकारे	 उतपािन	 घ्टकाांचही	 ष्मारिही	
अप्रतयक्	 ष्मारिही	 असते.	 उिा.,	 साखर	 कारखानयातहील	
काष्मराराांचही	ष्मारिही	्ही	अप्रतयक्	ष्मारिही	असते.

	 	 आककृतही	३.३	ष्मधये	एका	ष्मव्नयातहील	‘क्’	र्स्तूांचया	वर्वर्ध	
वकष्मतींना	 असलेलया	 ष्मारिहीचया	 आधारे	 ‘क्’	 र्स्तसूाठहीचा	
ष्मारिही	र्क्	काढलेला	आ्े.	यार्रून	असे	विसून	येते	की,	ष्मारिही	
र्क्ाचा	 उतार	 ॠिातष्मक	 स्र्रूपाचा	 आ्े	 आवि	 ्ा	 र्क्	
डार्हीकडून	उजर्हीकडे	र्रून	खालही	येिारा	आ्े.

आकृती ३.४ बाजाि मागिी

्े करून प्ा!

	 तुष्मचे	 कु्टुांब	 ष्मारवर्त	 असलेलया	 वर्वर्ध	 र्स्तूांचया	
ष्मारिहीचा	ष्मावसक	त्ता	तयार	करा.	उिा.,	भाजया,	फळे,	
औषध	ेइतयािही.	 	

मागिीवक्र डावीकडून उजवीकडे वरून खाली येणयाची काििे 
पुढीलप्रमािे आ्ेत :

 १) घटतया सीमानत उपयोतगतेचा तनयम : एखाद्ा	र्स्तूचया	
साठ्ात	 र्ाढ	 झालही	असता	 सहीष्मानत	 उपयोवरता	क्ष्मशः	
घ्टत	जािारही	असते.	म्िून	एखाद्ा	र्स्तूचही	वकंष्मत	कष्मही	
झालही	तर	उपभो्ता	जास्त	नरसांखयेचही	ष्मारिही	करतो.	

 २) उतपन्न परििाम (वासतव उतपन्न) : जेव्ा	 वकंष्मत	घ्टते,	
तेव्ा	उपभो्तयाांचही	खरेिहीश्तही	(र्ास्तर्	उतपन्न)	र्ाढते.	
तयाष्मुळे	 ते	 सर्गासाधारि	 र्स्तूांचही	 जास्त	 प्रष्मािात	 ष्मारिही	
करू	शकतात,	तयाला	उतपन्न	पररिाष्म	असे	म्ितात.

 ३) पया्थयता परििाम : पयागायही	र्स्तूांबाबत	अस	ेविसून	येत	ेकी,	
एखाद्ा	 र्स्तचूही	 वकंष्मत	 र्ाढलही	 तर	 उपभो्ता	 पयागायही	
र्स्तूांचही	जास्त	ष्मारिही	करतो	आवि	जया	र्स्तूांचया	वकष्मतही	
र्ाढतात	तयाांचही	ष्मारिही	कष्मही	करतो.	यार्रून	असे	विसून	
येते	की,	वकंष्मत	र्	ष्मारिही	याांत	वयस्त	सांबांध	असतो.
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 ३) पूिक मागिी : जेव्ा	 एखाद्ा	 र्स्तूचही	 ष्मारिही	 इतर	
कोितया्ही	 र्स्तूबरोबर	 केलही	 जाते,	 तेव्ा	 तयास	 पूरक	
ष्मारिही	असे	 म्ितात.	पूरक	ष्मारिहीलाच	सांयु्त	ष्मारिही	
असे्ही	 म्ितात.	 वर्वशष्ट	 ररज	 पिूगा	 करणयासाठही	 िोन	
वकंर्ा	अवधक	र्स्तूांचही	एकवतत	ष्मारिही	केलही	जाते,	तेव्ा	
तही	अष्स्ततर्ात	येते.	उिा.,	शाईपेन	आवि	शाईचही	ष्मारिही,	
कार	आवि	इांधनाचही	ष्मारिही	इतयािही.

 ४) सांतमश्र मागिी : एका	र्स्तूचही	ष्मारिही	अनेक	उपयोराांसाठही	
केलही	 जाते,	 तेव्ा	 तयास	 सांवष्मश्	 ष्मारिही	 असे	 म्ितात.	
उिा.,	 वर्जेचही	 ष्मारिही.	 याचही	 ष्मारिही	 रे्ररे्रळ्ा	
उपयोराांसाठही	 जसे,	 वर्द्ुत	 विर्े,	 पांखा,	 धुलाईयांत	
इतयािींसाठही	केलही	जाते.

 ५) सपधा्थतमक मागिी : ्ही	अशा	र्स्तूांचही	ष्मारिही	असते,	जही	
एकष्मेकाांना	 पयागाय	 असतात.	 उिा.,	 च्ा	 आवि	 कॉफी,	
साखर	आवि	रूळ	इतयािही.

्े करून प्ा!
खालील तक्ता पिू्थ किा.

मागिीचे प्रकाि उदा्िि
प्रतयक्	ष्मारिही   

कापड	उद्ोरातहील	काष्मरार

पूरक	ष्मारिही

कॉफी	तयार	
करणयासाठही

कॉफी	पार्डर

सहीएनजही	 आवि	 पे्टट्ोल,	 पने	 आवि	
पषे्नसल

च्ा
ि्ही
प्रतयक्	उपभोर
वष्मठाई

िूध	

मागिी तनधा्थरित कििािे घटक :

र्स्तूांचही	ष्मारिही	वनधागाररत	करिारे	घ्टक	खालहीलप्रष्मािे	:

 १) तकंमत :	 र्स्तूांचही	 ष्मारिही	 वनधागाररत	 करिारा	 ष्म्ततर्पूिगा	
घ्टक	म्िजे	वकंष्मत	्ोय.	उपभो्ते	जेव्ा	र्स्तूांचही	वकंष्मत	
कष्मही	असते	 तेव्ा	अवधक	प्रष्मािात	 र्स्तू	खरेिही	करतात	

आवि	 जेव्ा	 र्स्तूांचही	 वकंष्मत	 अवधक	असते	 तेव्ा	 कष्मही	
प्रष्मािात	र्स्तू	खरेिही	करतात.

 २) उतपन्न :	उपभो्तयाांचया	उतपन्नाचा	खरेिहीश्तहीर्र	पररिाष्म	
्ोतो.	तयाचा	र्स्तचूया	ष्मारिहीर्र	पररिाष्म	्ोतो.	उतपन्नात	
र्ाढ	झालयाने	र्स्तूांचया	ष्मारिहीत	र्ाढ	्ोत	ेआवि	उतपन्नात	
घ्ट	झालयान	ेर्स्तूांचया	ष्मारिहीत	घ्ट	्ोते.

 ३) पया्थयी वसतूांचया तकमती :	 जर	 कष्मही	 वकंष्मतहीत	 पयागाय	
उपलबध	 असतहील	 तर	 वय्तही	 ष्म्ार	 र्स्तूांपेक्ा	 स्र्स्त	
पयागायही	र्स्तूांचही	ष्मारिही	करतहील.	उिा.,	साखर	आवि	रूळ.	
जर	 साखरेचया	 वकष्मतहीत	 र्ाढ	झालही	 तर	 रुळाचही	 ष्मारिही	
र्ाढेल.

 ४) पूिक वसतूांचया तकमती : एका	र्स्तचूया	 वकंष्मतहीत	बिल	
झालयास	तयाचा	पररिाष्म	इतर	र्स्तूांचया	ष्मारिहीर्र	्ोतो.	
उिा.,	 कार	 आवि	 इांधन.	 जर	 इांधनाचया	 वकंष्मतहीत	 र्ाढ	
झालही	तर	कारचही	ष्मारिही	कष्मही	्ोईल.	

 ५) वसतूचे सवरूप :	जर	एखाद्ा	र्स्तचूा	उपभोर	अतयार्शयक	
र्	 ्टाळता	 येणयासारखा	 नसेल	 तर	 तया	 र्स्तूचही	 ष्मारिही	
वकष्मतहीशही	वनरवडत	न	रा्ता	वस्रर	रा्हील.	उिा.,	र्तिाब	
वनयांतिाचे	औषध.

 ६) लोकसांखयेचे आकािमान : लोकसांखयेचे	 आकारष्मान	
जास्त	असेल	 तेव्ा	 र्स्तूांचही	 ष्मारिही	जास्त	असते	आवि	
लोकसांखयेचे	 आकारष्मान	 कष्मही	 असेल	 तेव्ा	 र्स्तूांचही	
ष्मारिही	कष्मही	असते.

 ७) भतवष्यकालीन तकमतीचा अांदाज :	 र्स्तूचही	 वकंष्मत	
भवर्षयात	कष्मही	्ोईल	असा	उपभो्तयाचा	अांिाज	असेल	
तर	 सद्वस्रतहीला	 उपभो्ता	 तया	 र्स्तूांचही	 कष्मही	 खरिेही	
करेल.	तयाचप्रष्मािे	र्स्तूांचही	वकंष्मत	भवर्षयात	र्ाढेल	असा	
उपभो्तयाचा	 अांिाज	 असेल,	 तर	 सद्ःवस्रतहीला	
उपभो्ता	र्स्तूांचही	जास्त	खरेिही	करेल.

 ८) जात्िात : जाव्रात,	वर्क्ी	प्रोतसा्न	योजना	आवि	प्रभार्ही	
वर्क्ी	कौशलय	ग्ा्काांचया	आर्डही-वनर्डहीत	बिल	घडर्ून	
आितात	र्	अनेक	र्स्तूांचही	ष्मारिही	वनष्मागाि	करतात.	उिा.,	
सौंियगा	प्रसाधने,	्टुररिश	इतयािही.

	 ९) आवडीतनवडी, सवयी व फॅशनस : उपभो्तयाांचया	
आर्डहीवनर्डही	आवि	 सर्यींचा	 ष्मारिहीर्र	 प्रभार्	 पडतो.	
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उिा.,	चॉकले्टचही	आर्ड	आवि	च्ाचही	सर्य	 इतयािही.	
याचप्रष्मािे	जेव्ा	बाजारात	नर्हीन	फॅशन	येते	तेव्ा	उपभो्ता	
तया	प्रकारचया	र्स्तूांचही	ष्मारिही	करतो.	परांतु	जेव्ा	फॅशन	
कालबाह	्ोते.	 तयानांतर	अचानक	 तया	र्स्तूांचही	 ष्मारिही	
कष्मही	्ोते.

१०) कििचना : र्स्तू	 र्	सेर्ाांर्र	जास्त	कर	िर	आकारलयास	
र्स्तू	र्	सेर्ाांचही	 वकंष्मत	र्ाढून	ष्मारिही	कष्मही	्ोईल	आवि	
र्स्तू	र्	सेर्ाांर्र	कष्मही	कर	आकारलयास	र्स्तू	र्	सेर्ाांचही	
वकंष्मत	कष्मही	्ोऊन	ष्मारिही	र्ाढेल.

११) इति घटक : 

	 	 १)	नैसवरगाक	पररवस्रतही

	 	 २)	तांत्जानातहील	बिल

	 	 ३)	सरकारही	धोरि

	 	 ४)	रूढही	आवि	परांपरा	इतयािही

मागिीचा तनयम  (Law of Demand)
प्रसतावना :
	 	 सन	 १८९०	 ष्मधये	 प्रकावशत	 झालेलया	 ‘अरगाशास्ताचही	
ष्मूलतततर्े’	 या	 ग्ांरात	 प्रा.आलरिेड	 ष्माशगाल	 याांनही	 ष्मारिहीचया	
वनयष्माचही	ष्माांडिही	केलही	आ्े.	या	वनयष्माि्	र्ारे	वकंष्मत	र्	ष्मारिही	
यातहील	परस्पर	सांबांध	स्पष्ट	केला	आ्े.

तसद् धाांताचे तवधान :
	 	 प्रा.	आलरिेड	ष्माशगाल	यांाचया	ष्मते,	‘‘	इतर	पररवस्रतही	वस्रर	
असताना	 र्स्तूचही	 वकंष्मत	 र्ाढलही	 असता	 ष्मारिही	 घ्टते	आवि	
र्स्तूचही	वकंष्मत	कष्मही	झालही	असता	ष्मारिही	र्ाढते.’’

	 	 िुसऱया	शबिाांत,	इतर	पररवस्रतही	कायष्म	असताना,	र्स्तचूया	
वकष्मतहीत	 र्ाढ	 ्ोत	े तेव्ा	 र्स्तूचया	 ष्मारिहीत	 घ्ट	 ्ोत	े आवि							
जेव्ा	र्स्तूचया	वकंष्मतहीत	घ्ट	्ोते	तेव्ा	र्स्तूचया	ष्मारिहीत	र्ाढ	
्ोते.	अशा	प्रकारे	वकंष्मत	आवि	ष्मारिहीचा	सांबांध	वयस्त	स्र्रूपाचा	
म्िजेच	परस्परवर्रोधही	असतो.	

	 	 ष्मारिही	र्	वकंष्मत	याांचा	फलनसांबांध	खालहील	प्रकारे	स्पष्ट	
करता	येतो.

Dx = f (Px)

यरेे	D	=	र्स्तचूही	ष्मारिही		(Demand for the commodity)

x = र्स्त	ू(Commodity)

f 	=	फलन	(Function of )

Px =	र्स्तचूही	वकंष्मत	(Price of the commodity)

गृ्ीतके :

ष्मारिहीचा	वनयष्म	खालहील	रमृ्हीतकाांर्र	आधाररत	आ्े.

 १) तसरि उतपन्नपातळी : ष्मारिहीचा	 वनयष्म	जर	अनुभर्ायचा	
असेल	तर	उपभो्तयाचे	उतपन्न	वस्रर	असार्े.	जर	उतपन्न	
पातळहीत	र्ाढ	झालही	 तर	 उपभो्तयाांकडून	 वकष्मतहीत	र्ाढ	
्ोऊन्ही	ष्मारिहीत	र्ाढ	केलही	जाईल.

 २) लोकसांखयेचया आकािमानात बदल ना्ी :	 िेशातहील	
लोकसांखयेचा	 आकारष्मान	 आवि	 रचना	 र्स्तूांचही	 एकूि	
ष्मारिही	प्रभावर्त	करते.	तयाष्मुळे	असे	रमृ्हीत	धरले	जाते	की,	
लोकसांखयेचे	आकारष्मान	वस्रर	आ्े.

 ३) पया्थयी वसतूांचया तसरि तकमती :	पयागायही	र्स्तूांचया	वकष्मतहीत	
बिल	्ोत	 ना्ही,	असे	 रमृ्हीत	धरले	आ्े.	कारि	पयागायही	
र्स्तूांचया	 वकष्मतहीत	 बिल	 झाला	 तर	 तयाचा	 पररिाष्म	
र्स्तूांचया	ष्मारिहीर्र	्ोतो.

 ४) पूिक वसतूांचया तसरि तकमती :	 पूरक	र्स्तूांचया	 वकष्मतहीत	
बिल	 ्ोत	 ना्ही,	 असे	 रमृ्हीत	 धरले	आ्े.	 कारि	 पूरक	
र्स्तूांचया	 वकष्मतहीत	 बिल	 झाला	 तर	 तयाचा	 पररिाष्म	
र्स्तचूया	ष्मारिहीर्र	्ोतो.

 ५) भतवष्यात तकंमत बदलाची अपेक्ा ना्ी :	उपभो्तयाांचही	
भवर्षयात	 वकंष्मतवर्षयक	बिल	घडून	येणयाचही	कोितही्ही	
अपेक्ा	 ना्ही,	 असे	 रमृ्हीत	 धरल	े आ्े.	 जर	 भवर्षयात	
र्स्तचूही	 वकंष्मत	 र्ाढणयाचा	 अांिाज	 असेल	 तर	 उपभो्ते	
सधया	 वकंष्मत	 र्ाढत	 असताना्ही	 जास्त	 ष्मारिही	 करू	
शकतात.

 ६) आवडीतनवडी, सवयी, प्राधानय, फॅशनस इतयादींमधये 
बदल ्ोत ना्ी :	उपभो्तयाांचया	आर्डहीवनर्डही,	सर्यही,	
प्राधानय,	फॅशन	इतयािींष्मधये	बिल	्ोत	ना्ही,	असे	रमृ्हीत	
धरल	े आ्े.	 याष्मधये	 बिल	 झालयास	 ष्मारिहीष्मधये	 
बिल	्ोतो.

 ७) कितवषयक धोििात बदल ना्ी :	प्रतयक्	आवि	अप्रतयक्	
कराांबाबतचया	सरकारही	धोरिाांचा	वर्वर्ध	र्स्तू	र्	सेर्ाांचया	
ष्मारिहीर्र	 ष्मोठा	 प्रभार्	 पडतो.	 सरकारने	 जा्हीर	केलेलया	
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करविषयक सरकारी धोरणांमधयये कोणताही बदल होत 
नाही, असये गृहीत धरलये आहये.

  खालील उदाहरणाचया साहाययानये मागणीचा वनयम पत्रक ि 
आकृतीचया साहाययानये स्पष्ट केला आहये.

तकतता क्र.३.३ मतागणी पत्रक

‘क्ष’ वसततूची ककंमत
(`)

‘क्ष’ वसततूची मतागणी
(ककलो)

५० १

४० २

३० ३

२० ४

१० ५

  तकता क्र.३.३ मधयये दर्शविलयाप्रमाणये, जयेवहा ‘क्ष’ िस्ततूची 
वकंमत प्रवतवकलोस ५० ` असतये, तयेवहा मागणी १ वकलो आहये. 
परंतु जयेवहा वकंमत ५० ` िरून ४० ` पययंत कमी होतये, तयेवहा 
मागणी १ वकलोिरून २ वकलोपययंत िाढतये. जया ियेळयेस िस्ततूची 
वकंमत ३० ` असतये, तयेवहा मागणी ३ वकलो होतये. तयाचप्रमाणये 
वकंमत २० ` प्रवत वकलो असताना ४ वकलो मागणी केली जातये 
आवण वकंमत १० ` पययंत घटतये तयेवहा मागणी ५ वकलोपययंत 
िाढतये. यािरून असये स्पष्ट होतये की, जयेवहा िस्ततूची वकंमत कमी 
होतये तयेवहा मागणीत िाढ होतये आवण िस्ततूंची वकंमत िाढतये तयेवहा 
मागणीत घट होतये. म्हणजयेच वकंमत ि मागणी यांत वयस्त 
स्िरूपाचा संबंध असतो.

मतागणी वक्र

वसततूची मतागणी (ककलो) 

कक
ंमत

 (`
)

मम

म

०

य

�५४३२१

१०

२०

३०

४०

५०
‘मम’  मतागणी वक्र

आकृती ३.५

  आकृती ३.५ मधयये, ‘क्ष’ अक्षािर िस्ततूची मागणी अावण 
‘य’ अक्षािर वकंमत दर्शविली आहये. ‘मम’ हा मागणी िक्र आहये. 
जो डािीकडून उजिीकडये िरून खाली ययेणारा असतो. म्हणजये 
मागणी िक्राचा आकार ॠणातमक असतो. कारण हा िक्र वकंमत 
आवण मागणीचा वयस्त संबंध दर्शवितो.

हे करून पहता!
खालील मागणी तकतयाचया साहाययानये मागणी िक्र काढा.

सफरचंदताची प्रकतककलो 
ककंमत (`)

सफरचंदताची मतागणी 
(ककलो)

४० ५

५० ४

६० ३
७० २

८० १

मतागणीच्ता कन्मताचे अपवताद :
  मागणीचया वनयमाचये काही अपिाद आहयेत. याचाच अर्श 
काही अपिादातमक पररवस्रतीत िस्ततूचंी वकंमत िाढतये तयेवहा 
उपभोकता अवधक िस्ततूचंी खरयेदी करतो आवण वकंमत कमी 
झालयािर कमी िस्ततूचंी खरयेदी करतो. अरा ियेळी मागणी िक्र 
डािीकडून उजिीकडये खालतून िर जाणारा असतो. मागणी 
िक्रातील धनातमक संबंध आकृती ३.६ चया साहाययानये स्पष्ट 
केला आहये.

अपवतादतात्मक मतागणी वक्र 

कक
ंमत

 (`
)

म

म

य

�०

‘मम’ अपवादा�मक मागणी व�

वसततूची मतागणी (ककलो)
आकृती ३.६
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मतागणीच्ता कन्मताचे अपवताद खतालीलप्रमताणे आहेत :

 १) कगफेनचता कवरोधताभतास : कवनष्ठ िस्ततू वकंिा हलकया 
प्रतीचया िस्ततू म्हणजये वगफेन िस्ततू, की जया िस्ततूचंया 
वकमती कमी झालया तरी तयांचया मागणीत िाढ होत नाही. 
अरा ियेळी जयेवहा िस्ततूची वकंमत कमी होतये, तयेवहा तया 
िस्ततूची मागणी कमी होतये. सर रॉबट्श वगफेन यांनी इंगलंडमधयये 
कवनष्ठ दजा्शचया िस्ततूंमधील संबंध रोधतून काढला, जयेवहा 
पािाचया वकंमती कमी होतात तयेवहा वयकती तयाचंी अवधक 
खरयेदी करत नाहीत. कारण तयाची खरयेदीरकती आवण 
िास्ति उतपन्ात िाढ होतये आवण तयाऐिजी तये उच्च 
दजा्शचया िस्ततू. उदा., मांस खरयेदी करणयास प्राधानय दयेतात, 
यालाच वगफेनचा विरोधाभास असये म्हणतात.

 २) प्रकतष्ेच्ता वसततू : मौलयिान िस्ततू जसये, वहरये, सोनये इतयादी 
प्रवतष्ठादर्शक िस्ततू आहयेत. म्हणतून श्ीमंत वयकती अरा 
िस्ततूंचया वकमतीत िाढ झाली तरीही अवधक िस्ततू खरयेदी 
करतात.

 ३) भकवष्कतालीन ककमतीचता अंदताज : जयेवहा लोकांना 
भविष्यकाळात िस्ततूंचया वकंमती िाढतील असा अंदाज 
असयेल, तयेवहा हा मागणीचा वनयम खरा ठरणार नाही. अरा 
पररवस्रतीत, िस्ततूंचया वकंमती िाढत असताना दयेखील 
उपभोकतये अवधक मागणी करतात. उदा., दीपािलीचया 
अगोदर साखर, तयेल यांसारखया िस्ततूंचया वकंमती िाढत 
असतानाही उपभोकतये िाढतया वकंमतीला मागणी करतात. 
कारण दीपािलीमधयये वकंमती अवधक िाढणयाची रकयता 
असतये.

 ४) ककमतीचता आभतास : अनयेक ियेळा उपभोकतयांना असये िाटतये 
की, जास्त वकमतीचया िस्ततू चांगलया दजा्शचया असतात 
आवण म्हणतून या िस्ततूंचया मागणीत मोठ्ा प्रमाणात िाढ 
होतये. उदा., उच्च दजा्शचया िस्ततू.

 ५) अज्तान : काही ियेळयेस वयकती अज्ानामुळये अवधक वकंमत 
असतानाही िस्ततू खरयेदी करतात. हये तयेवहाच होऊ रकतये 
जयेवहा उपभोकतयाला इतर वठकाणी तया िस्ततूंिरील 
वकमतीबद् दल मावहती नसतये.

 ६) सव्ीच्ता वसततू : चहासारखया विवरष्ट िस्ततूचंया 
उपभोगाची सिय असलयास अवधक वकंमतीलाही 
गरजयेनुसार खरयेदी केली जातये.

हे करून पहता!

  मागणीचया वनयमांचया अपिादांची आणखी उदाहरणये 
रोधा.
१)  प्रवतष्ठयेचया िस्ततू -   

२)  सियीचया िस्ततू -  

  ३)  विखयात उतपादन ससं्रयेचया िस्ततू -  

मतागणीतील कवचलन :

  इतर पररवस्रतीत बदल न होता केिळ वकंमतीतील 
बदलामुळये जयेवहा मागणीत चढउतार होतात. तयेवहा तयाला 
मागणीतील विचलन म्हणतात. याचये दोन प्रकार आहयेत.

 १) मतागणीतील कवसततार (प्रसरण) : इतर पररवस्रतीत, जसये 
आिडवनिड, उपभोकतयाचये उतपन्, लोकसंखययेचये 
आकारमान इतयादींमधयये कोणताही बदल न होता फकत 
वकंमत कमी झालयानये मागणीत िाढ होतये, तयेवहा तयास 
मागणीतील विस्तार असये म्हणतात.

  मागणी िक्र ही तयाच मागणी िक्रािर खालचया वदरयेनये 
सरकतये. हये आकृती ३.७ चया साहाययानये स्पष्ट केलये आहये.

मतागणीतील कवसततार

वसततूची मतागणी (ककलो) 
आकृती ३.७

  आकृती ३.७ मधयये दर्शविलयाप्रमाणये ‘मम’ हा मागणी िक्र 
आहये. ‘स’ वबंदूकडून ‘स१’, वबंदूकडये तयाच मागणी िक्रािर 
खालचया वदरयेनये होणारये हये विचलन मागणीतील विस्तार 
दर्शवितये.
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 २) मतागणीतील संकोच (आकुंचन) : इतर पररवस्रतीत जसये, 
आिडवनिड, उपभोकतयाचये उतपन्, लोकसंखययेचये 
आकारमान इतयादीमधयये कोणताही बदल न होता फकत 
वकमतीत िाढ झालयानये मागणीत घट होयेतये, तयेवहा तयास 
मागणीतील संकोच असये म्हणतात.

   मागणी ही तयाच मागणी िक्रािर िरचया वदरयेनये जातये.     
हये आकृती ३.८ चया सहाययानये स्पष्ट केलये आहये.

मतागणीतील संकोच/आकुंचन

वसततूची मतागणी (ककलो) 
                 आकृती ३.८
    आकृती ३.८ मधयये दर्शविलयाप्रमाणये, ‘मम’ हा मागणी 

िक्र आहये. ‘स’ वबंदूकडून ‘स२’ वबंदूकडये तयाच मागणी 
िक्रािर िरचया वदरयेनये जाणारये हये विचलन मागणीतील 
संकोच (आकुंचन) दर्शितये.

मतागणीतील बदल :

  वकंमत  वस्रर असतये आवण इतर घटकांतील बदलाचा 
पररणाम म्हणतून जयेवहा िस्ततूची मागणी िाढतये वकंिा कमी होतये, 
तयाला मागणीतील बदल असये म्हणतात. याचये दोन प्रकार आहयेत.

 १) मतागणीतील वृद् धी (वताढ) : इतर पररवस्रतीमधयये जसये 
उपभोकतयांचया आिडीवनिडी, उपभोकतयाचये उतपन्, 
नैसवग्शक पररवस्रती इतयादींमधयये अनुकूल बदल होतो आवण 
वकंमत वस्रर असलयानये मागणीत िाढ होतये, तयेवहा तयास 
मागणीतील िृद् धी असये म्हणतात.

   मागणी िक्र हा मतूळ मागणी िक्राचया उजिीकडये 
स्रानांतरीत होतो. हये आकृती ३.९ चया साहाययानये स्पष्ट 
केलये आहये.

मतागणीतील वृद् धी

वसततूची मतागणी (ककलो) 
आकृती ३.९

    आकृती ३.९ मधयये दर्शविलयाप्रमाणये ‘म’ हा मतूळ मागणी 
िक्र आहये. ‘मम’ िरून ‘म,म१’ पययंत स्रानांतरीत झालयेला 
‘मम१’ हा मागणी िक्र मागणीमधयये झालयेली िृद् धी दर्शवितो.

 २) मतागणीतील ऱहतास (घट) : इतर पररवस्रतीमधयये जसये 
उपभोकतयांचया आिडीवनिडी, उपभोकतयांचये उतपन्, 
नैसवग्शक पररवस्रती इतयादींमधयये प्रवतकूल बदल होतो आवण 
वकंमत वस्रर असलयानये मागणीत घट होतये, तयेवहा तयास 
मागणीतील ऱहास असये म्हणतात.

   मागणी िक्र हा मतूळ मागणी िक्राचया डािीकडये 
स्रानांतरीत होतो. हये आकृती ३.१० चया साहाययानये स्पष्ट 
केलये आहये.

मतागणीतील ऱहतास

वसततूची मतागणी (ककलो) 
आकृती ३.१०

    आकृती ३.१० मधयये दर्शविलयाप्रमाणये ‘मम’ हा मतूळ 
मागणीिक्र आहये. ‘मम’ िरून ‘म

२,म२’ पययंत स्रानांतरीत 
झालयेला ‘मम’ हा मागणी िक्र मागणीमधयये झालयेला ऱहास 
दर्शवितो.
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सवताध्ता्

तुमहतांलता मताहीत हवं!
१)  मागणी - मागणी ही सतूक्म अर्शरास्त्रीय संकलपना 
आहये. वयकती एखाद्ा विवरष्ट ियेळी विवरष्ट वकमतीत 
िस्ततूची जी नगसंखया खरयेदी करणयास तयार असतये, तयाला 
मागणी म्हणतात.

२) समग्र मागणी - समग्र मागणी ही स्रतूल अर्शरास्त्रीय 
संकलपना आहये. विवरष्ट रोजगार पातळी असताना 
उतपावदत झालयेलया िस्ततूचंया विक्रीमधतून आलयेलये अपयेवक्षत 
विक्री मतूलय म्हणजये समग्र मागणी होय.

प्र. १. खतालील कवधताने पतूण्ण करता :
 १)  पया्शयी िस्ततूंची वकंमत आवण मागणी यांत .                 
  अ) प्रतयक्ष संबंध असतो.
  ब) वयस्त संबंध असतो.
  क) कोणताही बदल नाही.
  ड) प्रतयक्ष आवण वयस्त संबंध असतो.

 २)  हलकया प्रतीचया बाबतीत उतपन् ि मागणी यांत 
.             

  अ) प्रतयक्ष संबंध असतो.
  ब) वयस्त संबंध असतो.
  क) कोणताही बदल नाही.
  ड) प्रतयक्ष आवण वयस्त संबंध असतो.

 ३) मागणी ि वकंमत यांचा फलनसंबंध खालील सतूत्रानये असा 
 .

   अ) Dx = f(Px)  ब) Dx = f(Pz)

   क) Dx = f(y)  ड) Dx = f(Tx)

 ४) जयेवहा अवधक वकमतीला कमी नगसंखययेला मागणी केली 
जातये, हये असये दर्शवितये की,  .

   अ) मागणीतील िृद् धी
    ब) मागणीतील विस्तार
   क) मागणीतील ऱहास 
   ड) मागणीतील संकोच

प्र. २. अर्णशतासत्री् पताररभताकिक शब्द सुचवता :

 १) अरी पररवस्रती, जयेरये कमी वकमतीत अवधक प्रमाणात 
मागणी केली जातये .

 २) मागणी पत्रकाचये आलयेखीय सादरीकरण 

 ३) अरी िस्ततू,जी अनयेक उपयोगांसाठी िापरली जातये
.         

 ४) वकंमत वस्रर असताना इतर घटकांतील बदलाचा पररणाम 
म्हणतून जयेवहा मागणी िाढतये .

 ५) अरी इच्ा, जीला खरयेदीरकतीचये पाठबळ आवण तये खच्श 
करणयाची मानवसक तयारी असतये .

प्र. ३. फरक सपषट करता :
 १) इच्ा आवण मागणी
 २) मागणीतील विस्तार आवण मागणीतील संकोच
 ३) मागणीतील िृद् धी आवण मागणीतील ऱहास.

प्र. ४.  खतालील कवधतानतांशी तुमही सहमत की असहमत ते सकतारण 
सपषट करता :
 १) मागणी िक्र हा डािीकडून उजिीकडये िरून खाली ययेतो.
 २) मागणी वनधा्शररत करणारा वकंमत हा एकमयेि घटक आहये.
 ३) जयेवहा वगफेन िस्ततूंची वकंमत कमी होतये, तयेवहा तयाची  मागणी 

िाढतये.

प्र. ५. १) खतालील तकत््ताचे कनरीक्षण करून प्रशनतांची उत्तरे   
कलहता :

ककंमत 
(`)

 मतागणी (ककलो) बताजतार 
मतागणी 
(ककलो)

अ+ब+क

उपभोकतता 
‘अ’

उपभोकतता  
‘ब’

उपभोकतता  
‘क’

२५ १६ १५ १२
३० १२ ११ १०
३५ १० ०९ ०८
४० ०८ ०६ ०४
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 अ) बाजार मागणी पत्रक पतूण्श करा.
 ब) िरील बाजार मागणी पत्रकाचया साहाययानये बाजार   
  मागणी िक्र तयार करा.

 २) खतालील आकृतीचे कनरीक्षण करता आकण प्रशनतांची उत्तरे द्ता.

 १) उजिीकडये स्रानांतरीत होणारा मागणी िक्र

 २) डािीकडये स्रानांतरीत होणारा मागणी िक्र

 ३) िस्ततूची वकंमत

 ४) मागणीतील िृद् धी आवण ऱहास संकलपना स्पष्ट करा.

 ३) खतालील आकृतीचे सपषटीकरण करता.
     ‘अ’              ‘ब’

 
     ‘अ’    ‘ब’
१)‘अ’ या आकृतीत मागणीतील १) ‘ब’ या आकृतीत मागणीतील 
 ...... दर्शविला आहये.    ...... दर्शविला आहये.              
२) ‘अ’ या आकृतीत मागणी       २) ‘ब’ या आकृतीत मागणी
िक्र ...... चया वदरयेनये सरकतो.   िक्र ...... चया वदरयेनये सरकतो.

प्र. ६. खतालील प्रशनतांची सकवसतर उत्तरे कलहता :
 १) मागणीचा वनयम अपिादांसह स्पष्ट करा.

 २) मागणीचये वनधा्शरक सविस्तर स्पष्ट करा.      

         

कक
ंमत

 (`
)

कक
ंमत

 (`
)

क क
ंमत

 (`
)

वसततूची मतागणी (ककलो) 

वसततूची मतागणी (ककलो) वसततूची मतागणी (ककलो) 
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प्रसतावना :
	 	 ष्मारहील	प्रकरिात	तुम्ही	र्स्तूचही	 वकंष्मत	आवि	ष्मारिहीचा	
सांबांध	वयस्त	स्र्रूपाचा	असतो,	असे	अभयासले	आ्े.	एखाद्ा	
र्स्तूचही	वकंष्मत	र्ाढलही	असता	ष्मारिहीत	वकतही	प्रष्मािात	घ्ट	्ोते	
आवि	र्स्तूचही	वकंष्मत	कष्मही	झालही	असता	ष्मारिहीत	वकतही	प्रष्मािात	
र्ाढ	्ोते,	्े	आपलयाला	ष्मारिहीचया	वनयष्मार्रून	सष्मजत	ना्ही.	
अशा	प्रकारे	ष्मारिहीचा	वनयष्म	्ा	र्स्तूचही	वकंष्मत	र्	ष्मारिही	याांतहील	
सांखयातष्मक	 सांबांध	 स्पष्ट	 करणयास	 अपुरा	 पडतो.	 म्िून	 प्रा.	
आलरिेड	 ष्माशगाल	 याांनही	 ष्मारिहीचही	 लर्वचकता	 ्ही	 सांकलपना	
ष्माांडलही.

मागिीचया लवतचकतेची सांकलपना :
	 	 एका	चलातहील	बिलाचा	िुसऱया	चलार्र	्ोिारे	पररिाष्म	
लर्वचकतेचही	सांकलपना	स्पष्ट	करते.	ष्मारिहीचही	लर्वचकता	्ही	
सांकलपना	 वकंष्मत	आवि	इतर	घ्टकाांतहील	बिलाांचा	ष्मारिहीतहील	
बिलार्र	्ोिारा	पररिाष्म	िशगावर्ते.
	 	 प्रा.	ष्माशगाल	याांचया	ष्मते,“जया	प्रष्मािात	वकंष्मतहीत	घ्ट	्ोत	े
तयानुसार	ष्मारिही	जास्त	अरर्ा	कष्मही	प्रष्मािात	र्ाढते	तसेच	जया	
प्रष्मािात	वकष्मतहीत	र्ाढ	्ोते	तयानुसार	ष्मारिही	जास्त	अरर्ा	कष्मही	
प्रष्मािात	घ्टते,	यालाच	‘ष्मारिहीचही	लर्वचकता’	म्ितात.”
	 	 र्रहील	 वयाखयेर्रून	 असे	 स्पष्ट	 ्ोते	 की,	 ष्मारिहीचही	
लर्वचकता	 ्ही	 एक	 ताांवतक	 सांकलपना	 असून	 तही	 वकंष्मतहीतहील	
बिलाष्मुळे	 ष्मारिहीतहील	 बिलार्र	 ्ोिाऱया	 पररिाष्माचे	 ष्मापन	
िशगावर्ते.	 िुसऱया	 शबिाांत,	 वकंष्मतहीतहील	 प्रष्मािशहीर	 बिलाांषु्मळे	
ष्मारिहीत	घडून	येिाऱया	प्रष्मािशहीर	बिलाांस	ष्मारिहीचही	लर्वचकता	
म्ितात.

मागिीचया लवतचकतेचे प्रकाि :
	 १)	 उतपन्न	लर्वचकता
	 २)	 ्ेिक	लर्वचकता
	 ३)	 वकंष्मत	लर्वचकता

 १) उतपन्न लवतचकता : उतपन्नातहील	 बिलाचा	 पररिाष्म	
म्िून	ष्मारिहीत	घडून	येिाऱया	बिलाचया	सांबांधाला	उतपन्न	
लर्वचकता	 असे	 म्ितात.	 उतपन्नावयवतरर्त	 ष्मारिहीर्र	
पररिाष्म	 करिार	े अनय	 घ्टक	 वस्रर	 असतात.	 ्े	
खालहीलप्रष्मािे	स्पष्ट	करता	येते.

			 	 	 	 						ष्मारिहीतहील	शेकडा	बिल
ष्मारिहीचही	उतपन्न	लर्वचकता	=				
           उतपन्नातहील	शेकडा	बिल
सूतरूपाने -

  

ष्मारिहीतहील	उतपन्न	लर्वचकता	  = 
% ष्म
% य  ,

             = 
ष्म
ष्म  ÷ 

य
य	

                                     = 
ष्म
ष्म  × 

य
य

येरे,		ष्म	=	षू्मळ	ष्मारिही
	 	 य	=	षू्मळ	उतपन्न		
  D ष्म	म्िजे	ष्मारिहीतहील	बिल
  D य	म्िजे	उतपन्नातहील	बिल

 तुम्ाांला मा्ीत ्वां.

		l धन उतपन्न लवतचकता :	(धनातष्मक)
	 	 	 सर्गासाधारि	र्स्तू	जयाचही	ष्मारिही	र्ाढतया	उतपन्नाबरोबर		

र्ाढते.	

		l	ॠि उतपन्न लवतचकता :	(ॠिातष्मक)	
	 	 कवनषठ	 र्स्तू	 जयाचही	 ष्मारिही	 र्ाढतया	 उतपन्नाबरोबर	

घ्टते.	

 l	 शूनय उतपन्न लवतचकता : 
  अतयार्शयक	र्स्तू	जयाांचही	ष्मारिही	र्ाढतया	उतपन्नाबरोबर	

वस्रर	रा्ते.	

२) छेदक लवतचकता :	 ्ेिक	लर्वचकता	 म्िजे	 एका	
र्स्तूचया	 वकंष्मतहीतहील	 बिलाचा	अनय	 (पयागायही	आवि	
पूरक)	र्स्तूांचया	ष्मारिहीत	घडून	येिारा	बिल	्ोय.

	 ्े	खालहीलप्रष्मािे	स्पष्ट	करता	येईल.
	 	 	 	 	 			अ	र्स्तचूया	ष्मारिहीतहील	
	 	 	 	 	 									शेकडा	बिल
ष्मारिहीचही	्ेिक	लर्वचकता	=	
	 	 	 	 	 				ब	र्स्तचूया	वकंष्मतहीतहील	
	 	 	 	 	 									शेकडा	बिल
(अ	=	ष्मूळ	र्स्त,ू	ब	=	अनय	र्स्त)ू

३ ब) मागिीची लवतचकता - (Elasticity Of Demand)
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सतूत्ररूपताने , 

मागणीची ्येदक लिवचकता  = 
% मअ
% वकब

 

         = 
मअ

    मअ
 ÷ 

कब
कब

         = 
मअ
मअ  × 

कब
कब

ययेरये, 
मअ - अ िस्ततूची मतूळ मागणी
 D  अ म्हणजये ‘अ’ या मतूळ िस्ततूचया मागणीतील बदल
कब - ब िस्ततूची मतूळ वकंमत
 D  ब म्हणजये ‘ब’ या पया्शयी िस्ततूचया वकंमतीतील बदल

तुमहतांलता मताहीत हवं!

  १) धनातमक ्येदक लिवचकता - पया्शयी िस्ततू उदा., चहा 
आवण कॉफी

  २) ॠणातमक ्येदक लिवचकता - पतूरक िस्ततू उदा., चहा 
आवण साखर

  ३) रतूनय ्येदक लिवचकता - असंबंवधत िस्ततू उदा., चहा 
आवण पुस्तके

 ३) ककंमत लवकचकतता : प्रा. अलफेड मार्शल यांचया मतये, 
‘‘वकमतीतील प्रमावणत बदलांमुळये मागणीत जो प्रमावणत 
बदल होतो तयाला मागणीची वकंमत लिवचकता असये 
म्हणतात. हये खालीलप्रमाणये स्पष्ट करता ययेईल.’’

                       मागणीतील रयेकडा बदल
मागणीची वकंमत लिवचकता = 
         वकंमतीतील रयेकडा बदल

सतूत्ररूपताने , 
                                         % D ममागणीची वकंमत लिवचकता = 
          % D क
                                         
मागणीची वकंमत लिवचकता = 

 म
   म

 ÷ 
 क

क 

 ययेरये, म = मतूळ मागणी = 
 म 

म
 × 

D  म  - निीन मागणी ि जुनी मागणी यांतील फरक  
क - मतूळ वकंमत

D  क - निीन वकंमत आवण जुनी वकंमत यांतील फरक

मतागणीच्ता ककंमत लवकचकतेचे प्रकतार :
 १) अनंत/संपतूण्ण लवचीक मतागणी : (Ed = ∞) : वकंमतीत 

अलप वकंिा मुळीच बदल न होता मागणीत अनंत बदल 
होतो. तयेवहा तयाला अनंत/संपतूण्श लिचीक मागणी 
म्हणतात. 

 उदा., सोनयाचया वकंमतीत बदल न होता मागणी सतत िाढतये.
         मागणीतील रयेकडा बदल
मागणीची वकमंत लिवचकता =   = ∞ 
                                वकमतीतील रयेकडा बदल
मागणीची वकंमत लिवचकता = ∞ (अनंत बदल)
             संपतूण्ण लवचीक मतागणी वक्र.

कक
ंमत

 (`
)

य

�

म

अ

म

०

क

Ed = ∞ 

    वसततूची मतागणी (ककलो) 
     आकृती ३.११

  आकृतीत दर्शविलयाप्रमाणये क या वकंमतीला मागणी अनंत 
लिवचक (∞) आहये, जी ‘मम’ या मागणी िक्रानये दर्शविली 
आहये. मागणी जयेवहा अनंत लिचीक असतये. तयेवहा मागणी 
िक्र ‘क्ष’ अक्षाला समांतर असतो.

 २) संपतूण्ण अलवचीक मतागणी : (Ed = 0) : वकंमतीमधयये 
वकतीही रयेकडा बदल झाला तरी मागणीत कोणताच बदल 
होत नाही, तयेवहा तयाला संपतूण्श अलिचीक मागणी वकंिा 
ताठर मागणी म्हणतात.

  उदा., वकमतीत २०% नये घट झाली तरी मागणीत कोणताही 
बदल होत नाही.

                मागणीतील रयेकडा बदल
 मागणीची वकंमत लिवचकता =   
            वकंमतीतील रयेकडा बदल
                                          % D म
 मागणीची वकंमत लिवचकता = 
          % D क
            ०मागणीची वकंमत लिवचकता =   = ०
           २०
मागणीची वकंमत लिवचकता = ० 
वयिहारात ही पररवस्रती कमी प्रसंगी आढळतये. उदा., मीठाला, 
दुधाला असलयेली मागणी.

क
 क 
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संपतूण्ण अलवचीक मतागणी वक्र.

       वसततूची मतागणी (ककलो)
       आकृती ३.१२

  आकृती ३.१२ मधयये दर्शविलयाप्रमाणये ‘मम’ हा मागणीिक्र 
य अक्षास समांतर असतो. ‘अक’ या वकंमतीस ‘अम’ ही मागणी 
आहये. वकंमतीमधयये ‘अक१’ , ‘अक२’ असये बदल झालये तरी 
मागणीत काही बदल होत नाही.

 ३) एकक लवचीक मतागणी : (Ed = 1) : वकंमतीतील 
रयेकडा बदलाचया प्रमाणाइतकेच िस्ततूचया मागणीतील 
बदलाचये प्रमाण असयेल तयेवहा तयास एकक लिचीक मागणी 
म्हणतात. उदा., वकमतीत ५०% नये घट झालयास मागणीत 
५०% नये िाढ होतये.

          मागणीतील रयेकडा बदल
मागणीची वकंमत लिवचकता =   
          वकमतीतील रयेकडा बदल
            ५०मागणीची वकंमत लिवचकता =    = १                                            ५०

एकक लवचीक मतागणी वक्र

ब ब
१

क
१

क

य

�

म

म

अ ०

कक
ंमत

 (`
)

Ed = १

वसततूची मतागणी (ककलो)
आकृती ३.१३

  आकृती ३.१३ मधयये दर्शविलयाप्रमाणये ‘कक१’ हा 
वकमतीतील बदल आहये. तर ‘बब१’ हा मागणीतील बदल आहये. 
हये दोनहीही बदल एकसारखये असलयानये ‘मम’ हा मागणी िक्र 
एकक लिचीक मागणी दर्शवितो ि तो आयताकृती पररिलयाचा 
असतो.

 ४) जतासत लवचीक मतागणी : (Ed > 1) : वकमतीतील 
रयेकडा बदलाचया प्रमाणापयेक्षा जयेवहा मागणीतील बदलाचये 
प्रमाण जास्त असतये, तयेवहा तयाला जास्त लिचीक मागणी 
म्हणतात. उदा., वकमतीत ५०% नये घट झालयास मागणीत 
१००% नये िाढ होतये.

              मागणीतील रयेकडा बदल
मागणीची वकंमत लिवचकता =   
          वकमतीतील रयेकडा बदल
           १००मागणीची वकंमत लिवचकता =    = २.०                                            ५०
(Ed > 1)

जतासत लवचीक मतागणी वक्र

कक
ंमत

 (`
)

ब ब
१

क
१

क

य

�

म

म

अ०

Ed > 1

   वसततूची मतागणी (ककलो)
  आकृती ३.१४

  आकृती ३.१४ मधयये दर्शविलयाप्रमाणये ‘बब१’ हा मागणीतील 
बदल ‘कक१’ या वकमतीतील बदलाचया प्रमाणापयेक्षा जास्त 
आहये. तयामुळये मम हा मागणीिक्र लिचीक मागणी दर्शवितो. या 
प्रकारात मागणी िक्र पसरट असतो.
 ५) कमी लवचीक मतागणी : ( Ed < १) : जयेवहा वकमतीतील 

रयेकडा बदलाचया प्रमाणापयेक्षा मागणीतील बदलाचये प्रमाण 
कमी असतये तयेवहा तयाला कमी लिचीक मागणी म्हणतात. 
उदा., वकमतीत ५०% नये घट झालयास मागणीत २५% नये 
िाढ होतये.              मागणीतील रयेकडा बदलमागणीची वकंमत लिवचकता =   

          वकंमतीतील रयेकडा बदल
            २५मागणीची वकंमत लिवचकता =    = ०.५                                            ५०

      कमी लवचीक मतागणी वक्र

ब ब
१

क
१

क

य

�

म

म

०

कक
ंमत

 (`
)

Ed < १

   वसततूची मतागणी (ककलो)
   आकृती क्र.३.१५
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शेकडा	 बिलाने	 भाराकार	 करून	 ष्मारिहीचही	 लर्वचकता	
ष्मोजलही	 जाते.	 शेकडेर्ारही	 पि्	धतहीला	 प्रष्मावित	 पि्	धत	
असे्ही	म्ितात.	तही	खालहीलप्रष्मािे	स्पष्ट	करता	येते.

																																	ष्मारिहीतहील	शेकडा	बिल
ष्मारिहीचही		लर्वचकता	=		  
             वकष्मतहीतहील	शेकडा	बिल
         % D Q                	 	 	 	 							Ed	=		          % D P
रवितहीय	पि्	धतहीने	पुढहीलप्रष्मािे	स्पष्ट	करता	येते.

  Ed = 
 Q

Q
 ÷ 
 P

P
 ∴ Ed = 

 Q
Q

 × 
P
 P

          
यरेे,		Q	=	षू्मळ	ष्मारिही
  D Q =	ष्मारिहीतहील	बिल
	 	 P	=	षू्मळ	वकंष्मत
  D P =	वकंष्मतहीतहील	बिल
सांखयातमक तव्लेषि

वकंष्मत	(`) ष्मारिही	
वकलो

सूत

२० १०
Ed = 

 Q
Q

 × 
P
 P२५ ०९

	 	 Q	=	१०
  D Q = १	(नर्हीन	र्	षू्मळ	ष्मारिहीतहील	फरक)
	 	 ष्मूळ	वकंष्मत	=	१०	आवि	नर्हीन	वकंष्मत	=	९
	 	 P	=	२०	(१०-९	=	१)		म्िजेच	D Q = १
  D P =	५	(ष्मूळ	वकंष्मत	र्	नर्हीन	वकष्मतहीतहील	फरक)
	 	 (२०-२५	=	५)	म्िजेच		P	=	५
  						 								ष्मारिहीतहील	शेकडा	बिल
ष्मारिहीचही		लर्वचकता	=		  
             वकंष्मतहीतहील	शेकडा	बिल
 
   Ed = 

 Q
Q

 ÷ 
 P

P
∴ Ed = 

 Q
Q

 × 
P
 P    

   Ed = 
			१
१०

 × 
२०
५         	 	 Ed	=	०.४

	 	 Ed	<	१
	 याचाच	अरगा,	ष्मारिही	कष्मही	लर्चहीक	आ्े.

तुम्ाांला मा्ीत आ्े का?

	 	 ष्मारिहीचही	लर्वचकता	ष्मोजणयासाठही	शेकडेर्ारही		 	

	 	 आकृतही	३.१५	ष्मधये	िशगावर्लयाप्रष्मािे	‘बब१’	्ा	ष्मारिहीतहील	
बिल	‘कक१’	या	वकष्मतहीतहील	बिलापेक्ा	कष्मही	आ्े.	म्िून	ष्मष्म	
्ा	ष्मारिही	र्क्	कष्मही	लर्चहीक	ष्मारिही	िशगावर्तो.	्ा	ष्मारिही	र्क्	
तहीव्र	उताराचा	असतो.	

्े करून प्ा!
खालहील	 र्स्तूांचया	 ष्मारिहीचही	 लर्वचकता	 वकतही	 असेल	
याचही	नोंि	घया.
१.	सौंियगा	प्रसाधने
२.	औषधे
३.	शाळेचा	रिर्ेश	
४.	एअर	कवंडशनसगा/र्ातानुकूवलत	यांत

्े करून प्ा!
तक्ता पूि्थ किा.

अ.
क्र.

मागिीचया 
लवतचकतेचे 

मूलय

मागिीचया 
लवतचकतेचे

प्रकाि

सपष्टीकिि

१ सांपिूगा	
अलर्चहीक	
ष्मारिही

वकंष्मतहीतहील	शेकडा	
बिलाचा	ष्मारिहीर्र	
कोिता्ही	पररिाष्म	्ोत	
ना्ही.

२ Ed	=	१ वकंष्मतहीतहील	प्रष्मािशहीर	
बिलाइतकाच	
ष्मारिहीतहील	बिल	
असतो.

३ Ed	>	1 अवधक	
लर्चहीक	
ष्मारिही

४ कष्मही	लर्चहीक	
ष्मारिही

वकंष्मतहीतहील	प्रष्मािशहीर	
बिलापेक्ा	ष्मारिहीतहील	
बिल	कष्मही	असतो.

५ Ed	=	∝ वकंष्मतहीत	अलपसा	वकंर्ा	
शूनय	बिल	झाला	असता	
ष्मारिहीत	अनांत	बिल	
्ोतो.

 मागिीचया तकंमत लवतचकता मोजमापाचया पद् धती :
 १.  गुिोतति/शेकडेवािी पद् धत
	 	 	 प्रा.	ष्माशगाल	याांनही	्ही	पि्	धत	वर्कवसत	केलही	आ्े.	या	

पि्	धतहीष्मधये	 ष्मारिहीतहील	 शेकडा	 बिलाला	 वकष्मतहीतहील	
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	 पद्	धतीचा	वापर	करताना	खालील	मुद्	दे	लक्ात	ठेवा.
	 	१)	मागणीच्ा	 लवचचकतेचे	 मूल््	 ह	े ॠणात्मक	 असते.	

मागणीवक्र	 हा	 ॠणात्मक	 असतो.	 पण	 सुसूत्रता	
्ेण्ासाठी	ॠणात्मक	चचनहाकड	ेआपण	दलु्लक्	करतो.

	 	२)	मागणीची	लवचचकता	ही	केवळ	संख्ेत	असते.	वसतचूी	
चकंमत	 व	 त््ाची	 संख्ा	 मोजण्ासाठी	 ती	कोणत््ाही	
मापनावर	अवलंबून	नसते.

	 २)	 एकूण	खर्च	पद्	धत	:	ही	पद्	धत	प्ा.	मार्लल	्ांनी	चवकचसत	
केली	 आहे.	 मूळ	 चकमतीला	 वसतूवंर	 ्ेणारा	 खच्ल	 व	
बदललेल््ा	 चकमतीला	 होणारा	 खच्ल	 ्ांची	 तुलना	 करून	
मागणीची	 लवचचकता	 मोजता	 ्ेते.	 एकूण	 खच्ल	 म्हणजे	
चकंमत	व	मागणी	्ांचा	गुणाकार	हो्.

एकूण	खच्ल	=	चकंमत	´	मागणी     
या	 संदरा्चत	 मार्चल	 यांनी	 खालील	 संकल्पना	 स्पष्ट	 केल्या	
आहेत	:
	 अ)		जास्त	 लवरीक	 मागणी	 (Ed>१):	 जेवहा	 वसतचू्ा	

चकंमतीतील	बदलामुळे	एकूण	खचा्लत	वाढ	होते,	तेवहा	ती	
जासत	लवचीक	मागणी	असते.

	 	 मागणीची	 लवचचकता	 >१,	 ्ेथे	 मागणीची	 लवचचकता	
एकापेक्ा	जासत	असते.

	 आ)	एकक	लवरीक	मागणी	(Ed=१)	:	जेवहा	चकंमत	कमी	
होते	 चकंवा	वाढते,	 एकूण	खचा्लत	बदल	होत	नाही	 चकंवा	
चसथर	राहते.	

	 	 मागणीची	लवचचकता	=	 १.	 ्ेथे	 मागणीची	लवचचकता	
एक	असते.

 इ)		कमी	 लवरीक	 मागणी	 (Ed<१) :	 जेवहा	 	 वसतूच्ा	
चकमतीतील	बदलामुळे	एकूण	खचा्लत	घट	होते,	तेवहा	ती	
कमी	लवचीक	मागणी	असते.	

	 	 मागणीची	 लवचचकता	 <१,	 ्ेथे	 मागणीची	 लवचचकता	
एकापेक्ा	कमी	असते.	 हे	खालील	उदाहरणाच्ा	आधारे	
सपष्ट	केले	आहे.

तकता	क्र.३.४	एकूण	खर्च	पद्	धत

चकंमत	
(`)

मागणी	
नग

एकूण	खच्ल
(`)

मागणी	
लवचचकता

अ ६ १० ६० Ed>१
५ २० १००

आ ४ ३० १२० Ed=१
३ ४० १२०

इ २ ५० १०० Ed<१
१ ६० ६०

	 	 तकता	क्र.३.४	मध्े	चसथती,	‘अ’	मध्े	मूळ	चकंमत	६	̀  तर	
मूळ	मागणी	‘१०’	नग	आहे.	म्हणजे	वसतवूर	६०	` एवढा	एकूण	
खच्ल	होतो.	जेवहा	चकंमत	५०	` प्यंत	घटते,	तेवहा	मागणी	२०	
नगाप्यंत	वाढते	व	१००	` एवढा	एकूण	खच्ल	होतो.	हा	एकूण	
खच्ल	 मूळ	 खचा्लपेक्ा	 जासत	 असल््ाने	 मागणीची	 लवचचकता	
एकापेक्ा	जासत	आहे.	(Ed	>	१)	म्हणजे	ही	जासत	लवचीक	
मागणी	आहे.
	 	 चसथती,	‘आ’	मध्े	मूळ	चकंमत	४	` तर	मूळ	मागणी	‘३०’	
नग	आहे.	म्हणजे	वसतूवर	` १२०	एवढा	एकूण	खच्ल	होतो.	जेवहा	
चकंमत	‘३	`’ प्यंत	घटत	ेतेवहा	मागणी	‘४०’	नगांप्यंत	वाढते	व		
` १२०	एवढा	एकूण	खच्ल	होतो.	हा	एकूण	खच्ल	मूळ	खचा्लएवढा	
असल््ाने	मागणी	एकक	लवचीक	आहे.	(Ed	=	१)		 	
	 	 चसथती,	‘इ’	मध्े	मूळ	चकंमत	२		` तर	मूळ	मागणी	‘५०’	
नग	आहे.	म्हणजे	वसतूवर	` १००	एवढा	एकूण	खच्ल	होतो.	जेवहा	
चकंमत	१	` प्यंत	घटते,	तेवहा	मागणी	‘६०’	नगाप्यंत	वाढते	व	
एकूण	खच्ल	` ६०	एवढा	होतो.	हा	एकूण	खच्ल	मूळ	खचा्लपेक्ा	
कमी	 असल््ाने	 मागणीची	 लवचचकता	 एकापेक्ा	 कमी	 आहे.
म्हणजे	ही	कमी	लवचीक	मागणी	आहे.

(Ed	<	१)

रोधा	पाहू!

	 रेंगदाणा	 पाचकटाची	 चकंमत	 ५%	 ने	 वाढली.	 म्हणून	

रेंगदाणा	 पाचकटांच्ा	 मागणीत	 ५%	 ने	 घट	 झाली,	 तर	

रेंगदाणा	पाचकटांच्ा	मागणीची	लवचचकता	चकती	आहे?

 Ed = 
%  Q
%  P

	 ३)	 बिंदू	पद	्धत/रूबमती	पद्	धत		:	प्ा.	मार्लल	्ांनी	मागणीची	
लवचचकता	 मोजण्ाची	 आणखी	 एक	 पद्	धत	 चवकचसत	
केली	आहे.	चतला	चबंद	ूपद्	धत	चकंवा	भूचमती	पद्	धत	असेही	
म्हणतात.	 कारण	 गुणोत्तर	 पद्	धत	 आचण	 एकूण	 खच्ल	
पद्	धतीत	 आपण	 मागणी	 वक्रावरील	 एखाद्ा	 चबंदूची	
लवचचकता	मोज	ूरकत	नाही.

	 	 	 ्ा	 पद्	धतीत	 खालील	 सूत्राच्ा	 साहाय्ाने	 मागणी	
वक्रावरील	(रेषी्	मागणी	वक्र	व	वक्राकार	मागणी	वक्र)	
चबंदूची	लवचचकता	मोजता	्ेते.
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           मागणी िक्रािरील वबंदूपासतूनचये 
               खालचये अंतर
वबंदूची मागणी लिवचकता =     
         मागणी िक्रािरील वबंदूपासतूनचये  
              िरचये अंतर

 अ)  रेिी् मतागणी वक्र - जयेवहा मागणी िक्र हा रयेषीय वकंिा 
सरळ रयेषा असतो, तयेवहा हा मागणी िक्र य अक्षािर ‘म’ 
वबंदूपययंत आवण क्ष अक्षािर ‘म’ वबंदूपययंत िाढविता ययेतो.  
मागणीची वकंमत लिवचकता ‘क्ष’ अक्षािर र्तूनय आवण 

‘य’ अक्षािर अनंत लिचीक असतये. या ‘मम’ रयेषयेिरील 
प्रतययेक वबंदूची लिवचकता ियेगियेगळी असतये. हये खालील 
आकृतीत दर्शविलये आहये.

कबंदू पद् धत - रिेी् मतागणी वक्र

मतागणी
आकृती क्र.३.१४

समजा  ‘कब’  हये अंतर ८ सये.मी. आहये.
 १)  समजा, ‘म’ हा वबंदू विचारात घयेतला, हा वबंदू मागणी 

िक्राचये दोन खंडांत विभागणी करतो. यात िरील अंतर 
‘मक’ आवण खालील अंतर ‘मब’ आहये.

  (मब) = ४ सये.मी, (मक) = ४ सये.मी.
           (मब) ४                          Ed =   =    = ०१            (मक) ४
  जर, िरील अंतर = हये खालील अंतर असयेल तर ययेरये  

म = १, म्हणजयेच मागणी एकक लिचीक आहये.
 २)  समजा, ‘म१’ हा वबंदू विचारात घयेतला, ययेरये खालील अंतर 

‘म१’ ब हये ‘म१क’ पयेक्षा कमी आहये.
  (म१ ब)= २ सये.मी., (म१क) = ६ सये.मी. 
                  (म१ ब)   २  

                           \ Ed =   =    = ०.३३
            (म१क)   ६
      \ Ed < 1
 ३) समजा ‘म२’ हा वबंदू विचारात घयेता ययेरये खालील अंतर    

‘म२ब’ हये ‘म२क’ पयेक्षा जास्त आहये.
  म२ ब = ६, (म२ क)= २           (म२ब)          ६                
               Ed =   =    = ३         (म२क)         २
      \ Ed > 1
  जर खालील अंतर हये िरील अंतरापयेक्षा जास्त असयेल तर  

ययेरये  म२ = ३ म्हणजयेच मागणी अवधक लिचीक आहये.
 ४)  ‘क’ वबंदूिर, वबंदूची लिवचकता अनंत (∞) आहये. कारण 

िरील अंतर रतूनय आहये. ययेरये संपतूण्श लिचीक मागणी आहये.
 ५)  ‘ब’ वबंदूिर, वबंदूची लिवचकता रतूनय आहये. कारण 

खालील अंतर रतूनय आहये. ययेरये मागणी संपतूण्श अलिचीक 
आहये.

 ब)  अरेिी् मतागणी वक्र : जयेवहा मागणी िक्र हा अरयेखीय 
स्िरूपाचा असतो, तयेवहा मागणीची वकंमत लिवचकता 
मोजणयासाठी वदलयेलया वबंदूला स्पर्श करणारी ‘कब’ ही 
स्पर्शरयेषा काढािी लागतये. आवण ही स्पर्शरयेषा य अक्षािर 
‘क’ वबंदूला स्पर्शरयेषा काढािी लागतये आवण ही स्पर्शरयेषा य 
अक्षािर ‘क’ वबंदूला आवण क्ष अक्षािर ‘ब’ वबंदूला  
स्पर्श करतये.

  सतूत्र -           स्पर्शरयेषयेिरील वबंदूपासतूनचये 
                  खालचये अंतर
मागणीची वकंमत लिवचकता =               स्पर्शरयेषयेिरील वबंदूपासतूनचये  
                   िरचये अंतर
       अरेिी् मतागणी वक्र

कक
ंमत

य

क

क

अ म ब �

म

स

म
१

०

मतागणी
आकृती ३.१५

जर, सब = सक (Ed = 1) - एकक लिचीक मागणी
  सब > सक (Ed > 1) - अवधक लिचीक मागणी
  सब < सक (Ed < 1) - कमी लिचीक मागणी
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मागिीची लवतचकता तनधा्थरित कििािे घटक :
	 	 	 ष्मारिहीचही	 लर्वचकता	 अनेक	 घ्टकाांर्र	 अर्लांबून	

असते.	 तयातहील	 ष्म्ततर्ाचे	 स्पष्टहीकरि	 खालही	 विलेले	
आ्े.

 १) वसतूचे सवरूप : र्स्तूांचया	 स्र्रूपानुसार	 जहीर्नार्शयक	
र्स्त,ू	 सुखसोईचया	 र्स्तू	 आवि	 चैनहीचया	 र्स्तू	 असे	
र्रवीकरि	 केले	 जाते.	 जहीर्नार्शयक	 र्स्तू,	 उिा.,		
अन्नधानय,	औषधे,	पुस्तके	इतयािींचही	ष्मारिही	अलर्चहीक	
असते.		सुखसोई	आवि	चैनहीचया	र्स्तू	उिा.,	कार,	अततर	
(सुरांधही	 द्रवये),	 फवनगाचर	 इतयािींचही	 ष्मारिही	 लर्चहीक	
असते.

 २) पया्थयी वसतूांची उपलब्धता :	 जेव्ा	 र्स्तलूा	 बाजारात	
अनेक	 पयागाय	 उपलबध	 असतात	 अशा	 र्स्तूांचही	 ष्मारिही	
सर्गासाधारिपिे	 लर्चहीक	 असते.	 उिा.,	 वलांब	ू सरबत,	
उसाचा	रस	इतयािही.	पि	र्स्तूला	बाजारात	जर्ळचा	पयागाय	
उपलबध	 नसेल.	 उिा.,	 ष्महीठ;	 तर	 अशा	 र्स्तूांचही	 ष्मारिही	
अलर्चहीक	असते.

 ३) वसतूचे अनेक उपयोग : एकाच	उपयोरासाठही	असिाऱया	
र्स्तूचही	लर्वचकता	कष्मही	लर्चहीक	असते.	वर्वर्धोपयोरही	
र्स्तूांचही	ष्मारिही	जास्त	लर्चहीक	असते.	उिा.,	कोळसा,	
र्हीज	इतयािही.

 ४) वयसनाचया वसतू : सर्यहीचया	र्स्तूांचही	ष्मारिही	अलर्चहीक	
असते.	उिा.,	वयसन,	अष्मलही	पिारगा	इतयािही.

 ५) तटकाऊपिा :	 व्टकाऊ	 र्स्तूचही	 ष्मारिही	 जास्त	 लर्चहीक	
असते.	 उिा.,	 फवनगाचर,	 धुलाईयांत	 इतयािही.	 तर	 नाशर्ांत	
र्स्तूांचही	ष्मारिही	अलर्चहीक		असते.	उिा.,	िूध,	भाजहीपाला	
इतयािही.

 ६) पूिक वसतू :	 एक	ररज	 पिूगा	करणयासाठही	अनेक	र्स्तूांना	
ष्मारिही	केलही	जाते.	अशा	पूरक	र्स्तूांचही	ष्मारिही	अलर्चहीक		
असते.	 उिा.,	 	 ष्मोबाइलचही	 वकंष्मत	 कष्मही	 झालही	 तर	
वसष्मकाडगाचही	ष्मारिही	र्ाढू	शकते.

 ७) उपभोक्तयाांचे उतपन्न : उपभो्तयाांचही	उतपन्न	पातळही	उच्च	
असेल	 तर	 ष्मारिही	 अलर्चहीक	 	 असते.	 उच्चभ्ू	 वय्तही	
आवि	 ररहीब	 वय्तींचया	 ष्मारिहीर्र	 वकंष्मत	 बिलाचा	
पररिाष्म	्र्वचतच	्ोतो.

 ८. गिजेची तीव्रता :	जया	र्स्तूचही	ररज	अवधक	तहीव्र	असते.	
तया	र्स्तूचही	ष्मारिही	कष्मही	लर्चहीक		असते.	उिा.,	औषधे.	
जया	र्स्तचूही	ररज	कष्मही	तहीव्र	असते.	तया	र्स्तचूही	ष्मारिही	
जास्त	लर्चहीक		असते.	उिा.,	ष्मो्टारराडही.

 ९) कालावधी : साष्मानयपिे	असे	साांरता	येईल	की,	कालार्धही	

जेर्ढा	अवधक	तेर्ढही	ष्मारिहीचही	वकंष्मत	लर्वचकता	अवधक	
असते	 आवि	 कालार्धही	 जेर्ढा	 कष्मही	 तेर्ढही	 ष्मारिहीचही	
वकंष्मत	 लर्वचकता	 कष्मही	 असते.	 कारि	 उपभो्तयाचया	
उपभोरप्रर्मृततही	िहीघगा	कालार्धहीत	स्र्स्त	र्	पयागायही	र्स्तूांचया	
बाजूने	बिलू	शकतात.

१०) उतपन्नातील खचा्थचे प्रमाि : र्स्तूर्रहील	खचागाचे	 एकूि	
उतपन्नातहील	 प्रष्माि	कष्मही	असेल	 तर	 ष्मारिही	अलर्चहीक	
असते.	उिा.,	र्तगाष्मानपत.े	जेव्ा	र्स्तूर्रहील	खचागाचे	प्रष्माि	
जास्त	असेल	तर	ष्मारिही	जास्त	लर्चहीक	असते.

तुम्ाांला मा्ीत ्वां.

तनधा्थिक
घटक 

सवरूप मागिीची तकंमत 
लवतचकता

१.	घ्टकाचही	
उपलबधता

जास्त अवधक	लर्चहीक		
ष्मारिही

कष्मही कष्मही	लर्चहीक		
ष्मारिही

२.	र्स्तचूे	
स्र्रूप

अतयार्शयक	
र्स्तू

कष्मही	लर्चहीक	
ष्मारिही

चैनहीचया	र्स्तू अवधक	लर्चहीक		
ष्मारिही

३.सर्यही सर्यहीचया	र्स्तू कष्मही	अलर्चहीक		
ष्मारिही

सर्यहीचया	
नसलेलया

अवधक	लर्चहीक		
ष्मारिही

४.	
कालार्धही

अलपकालार्धही कष्मही	लर्चहीक	
ष्मारिही

िहीघगाकालार्धही अवधक	लर्चहीक	
ष्मारिही

५.उपभोर
			पुढे	
ढकलणयाचही	
श्यता

श्य अवधक	लर्चहीक	
ष्मारिही

अश्य कष्मही	लर्चहीक	
ष्मारिही

६.	र्स्तचूे	
उपयोर

अनेक अवधक	लर्चहीक	
ष्मारिही

वर्वशष्ट कष्मही	लर्चहीक	
ष्मारिही
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मागिीचया लवतचकतेचे म्ततव
	 	 ष्मारिहीचया	 लर्वचकतेचही	 सांकलपना	 उतपािक,	 शेतकरही,	
काष्मरार	 आवि	 शासनाला	 ष्मोठ्ा	 प्रष्मािार्र	 उपयोरही	 असते.	
खालहील	घ्टकाांर्रून	सांकलपनेचे	ष्म्ततर्	स्पष्ट	करता	येईल.

 १) उतपादकासाठी म्ततवपूि्थ : प्रतयेक	 उतपािक	 तो	 वर्क्ी	
करत	असलेलया	 उतपािनाांचही	 वकंष्मत	 ठरवर्त	असतो.	 ्ही	
ठरवर्ताना	तयाला	ष्मारिहीचही	लर्वचकता	उपयोरही	ठरते.	जर	
र्स्तचूही	 ष्मारिही	जास्त	अलर्चहीक	असेल	 तर	 तो	 वकंष्मत	
अवधक	 ठररे्ल.	 तसेच	 जर	 र्स्तूचही	 ष्मारिही	 अलर्चहीक	
असेल	तर	तो	 वकंष्मत	कष्मही	करेल.	जर	उतपािक	ष्म्तेिार	
असेल	 तर	 तयाचे	 ष्मूलयभेि	 धोरि	 वभन्न	 बाजारपेठाांतहील	
ष्मारिहीचया	लर्वचकतेर्र	अर्लांबून	असेल.

 २) शासनासाठी म्ततवपूि्थ : कर	 लारू	 करताना	 िेशाच	े
अरगाष्मांतही	या	सांकलपनेचा	र्ापर	करतात.	ते	तया	र्स्तूांर्र	कर	
आकारतात.	 जयाांचही	 ष्मारिही	 तुलनेने	 अलर्चहीक	 असते.	
कारि	अशा	र्स्तूांचया	ष्मारिहीर्र	फारसा	पररिाष्म	्ोत	ना्ही	
आवि	अरगाष्मांतही	कराि्	र्ारेे	 स्जपिे	 ष्म्सूलात	 र्ाढ	करू	
शकतात.

 ३) उतपादन घटकाांचे मोबदले ठितवताना म्ततवपूि्थ : 
ष्मारिहीचया	 लर्वचकतेचही	 सांकलपना	 उतपािन	 घ्टकाांचया	
वकष्मतही	 ठरवर्णयासाठही	 उपयु्त	 आ्े.	 जया	 उतपािन	

घ्टकाांचही	 ष्मारिही	 लर्चहीक	 आ्े.	 तयाांचयापेक्ा	 जया	
उतपािन	घ्टकाांचही	ष्मारिही	अलर्चहीक	आ्े	तयाांच	ेष्मोबिले	
जास्त	असतात.

   उिा.,	 जया	 काष्मराराांचया	 उतपािनाचही	 ष्मारिही	
अलर्चहीक	आ्े,	तयाांचया	र्ेतनात	स्ज	र्ाढ	्ोते.

 ४) तवदेशी वयापािासाठी म्ततवपूि्थ :	 आांतरराष्टट्हीय	
वयापारातहील	वनयष्म	र्	अ्टही	वनष्शचत	करणयासाठही	ष्मारिहीचही	
लर्वचकता	उपयु्त	ठरते.	वकंष्मतहीष्मधये	र्ाढ	करता	येतहील	
अशा	 अलर्चहीक	 र्स्तूांचही	 वनयागात	 िेश	 करतात.	 उिा.,	
ओपेक	 -	 पे्टट्ोवलयष्म	 वनयागात	 करिाऱया	 िेशाांचया	 सांस्रेन	े
अनेक	र्ेळा	तयाांचया	वकंष्मतहीत	र्ाढ	केलही	आ्े.

	 	 िेशाचे	 आयात-वनयागात	 धोरि	 ठरवर्णयासाठही	 िेखहील	 या	
सांकलपनेचा	उपयोर	्ोतो.

 ५) साव्थजतनक सतुवधा : रेलर्ेसारखया	 अलर्चहीक	 ष्मारिही	
असिाऱया	सार्गाजवनक	सुवर्धाांचया	बाबतहीत	उपभो्तयाांचे	
शोषि	 ्टाळणयासाठही	 सरकार	 एकतर	 अनुिान	 िेते	 वकंर्ा	
तयाांचे	राष्टट्हीयहीकरि	करते.

 

सवाधयाय

प्र. १. खालील तवधाने पूि्थ किा :
	 १)	 रेषहीय	ष्मारिही	र्क्ार्रहील	‘क्’	अक्ार्र	असलेलही	ष्मारिहीचही	

वकंष्मत	लर्वचकता		 	.
	 	 अ)	शूनय	 	 	 ब)	एक
	 	 क)	अनांत	 	 	 ड)	Ed	<	1

	 २)	 रेषहीय	ष्मारिही	र्क्ार्रहील	‘य’	अक्ार्र	असलेलही	ष्मारिहीचही	
वकंष्मत	लर्वचकता		 	.

	 	 	 अ)	शूनय		 	 	 ब)	एक
	 	 	 क)	अनांत	 	 	 ड)	Ed	>	1

	 ३)	 ‘क्’	अक्ास	सष्माांतर	असलेला	वकंष्मत	लर्वचकतेचा	ष्मारिही	
र्क्	 	.

	 	 अ)	सांपूिगा	लर्चहीक	ष्मारिही	
	 	 ब)	सांपूिगा	अलर्चहीक	ष्मारिही
	 	 क)	जास्त	लर्चहीक	ष्मारिही
	 	 ड)	कष्मही	लर्चहीक	ष्मारिही

	 ४)	 वकष्मतहीतहील	 बिलापेक्ा	 जेव्ा	 ष्मारिहीतहील	 बिलाचे	 प्रष्माि	
जास्त	असते,	तेव्ा	असिारा	ष्मारिही	र्क्	 	.

	 	 अ)	पसर्ट	 	 	 ब)	तहीव्र	उताराचा
	 	 क)	आयताकृतही	पररर्लयाचा	 ड)	सष्माांतर

	 ५)	 Ed	=०	्ा	अनुभर्	येिाऱया	र्स्तू	 	.
	 	 अ)	सुखसोईचया	 	 ब)	सर्गासाधारि
	 	 क)	जहीर्नार्शयक		 	 ड)	अतयार्शयक
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प्र. २. ्ोग्् अर्णशतासत्री् पताररभताकिक शब्द सतूचवता :

 १) फकत उतपन्ातील बदलाचा पररणाम म्हणतून मागणीत घडून 

ययेणारा बदल

 २) एका िस्ततूचया वकमतीतील बदलाचा अनय िस्ततूंचया मागणीत 

घडून ययेणाऱया बदलाचा पररणाम. 

 ३) वकमतीतील बदलांमुळये िस्ततूचया मागणीत घडून ययेणारा 

बदल.

 ४) मागणीतील अनंत बदलामुळये होणारी लिवचकता

 ५) वकमतीतील रयेकडा बदलाचया प्रमाणाइतकीच िस्ततूचया 

मागणीत रयेकडा बदल घडिणारी लिवचकता.

प्र. ३. खतालील सहसंबंध पतूण्ण करता :
 १) संपतूण्श लिचीक मागणी ः Ed = ∝ ःः  ः Ed = ०

 २)  पररिलयाचा मागणी िक्र ः  ःः क्ष अक्षाकडये झुकणारा 

तीव्र उताराचा मागणी िक्र ः कमी लिचीक मागणी

 ३) सरळ रयेषयेतील मागणीिक्र ः  रयेषीय मागणी िक्र ःः  

  ः अरयेषीय  मागणी िक्र.

 ४) पयेन आवण राई ः  ःः चहा वकिंा कॉफी ः पया्शयी िस्ततू.

 ५) गुणोततर पद ्धत ः 

  
मागणीची  लिवचकता

वकमतीतील रयेकडा बदल
 ःः  ः   

  
मागणी िक्रािरील वबंदूपासतूनचये 

खालचये अंतर
मागणी िक्रािरील वबंदूपासतूनचये 

िरचये अंतर

प्र. ४. कवधतान आकण तक्क प्रशन :

 १) कवधतान ‘अ’ : एक चलातील बदलाचा पररणाम दुसऱया 

चलािर होतो हये लिवचकता स्पष्ट करतये.

  तक्क कवधतान ‘ब’ : मागणीची लिवचकता ही संकलपना वकंमत 

आवण इतर घटकांतील मागणीिर होणाऱया बदलाचा पररणाम 

दर्शवितये.

प्ता्ण् : अ) विधान ‘अ’ सतय आहये, पण तक्क विधान ‘ब’ असतय 

आहये.

 ब) विधान ‘अ’ असतय आहये, पण तक्क विधान ‘ब’ सतय आहये.

 क) दोनही विधानये सतय असतून विधान ‘ब’ हये विधान ‘अ’ चये योगय 
स्पष्टीकरण आहये.

 ड) दोनही विधानये सतय असतून विधान ‘ब’ हये विधान ‘अ’ चये योगय 
स्पष्टीकरण नाही.

 २) कवधतान ‘अ’ : एका िस्ततूचया वकंमतीतील बदल हा अनय 
िस्ततूचया मागणीत बदल घडितो.

  तक्क कवधतान ‘ब’ : उपभोकतयाचया उतपन्ातील बदल हा 
िस्ततूचया मागणीत बदल घडितो.  

प्ता्ण् : अ) विधान ‘अ’ सतय आहये, पण तक्क विधान ‘ब’ असतय 
आहये.

 ब) विधान ‘अ’ असतय आहये, पण तक्क विधान ‘ब’ सतय आहये.

 क) दोनही विधानये सतय असतून विधान ‘ब’ हये विधान ‘अ’ चये योगय 
स्पष्टीकरण आहये.

 ड) दोनही विधानये सतय असतून विधान ‘ब’ हये विधान ‘अ’ चये योगय 
स्पष्टीकरण नाही.

 ३) कवधतान ‘अ’ :  कमी लिवचकतयेमधयये वकंमतीची लिवचकता 
ही एकापयेक्षा कमी असतये.   

  तक्क कवधतान ‘ब’ : वकंमतीतील बदलाचया प्रमाणापयेक्षा 
मागणीतील बदलाचये प्रमाण कमी असतये.

प्ता्ण् : अ) विधान ‘अ’ सतय आहये, पण तक्क विधान ‘ब’ असतय 
आहये.

 ब) विधान ‘अ’ असतय आहये, पण तक्क विधान ‘ब’ सतय आहये.

 क) दोनही विधानये सतय असतून विधान ‘ब’ हये विधान ‘अ’ चये योगय 
स्पष्टीकरण आहये.

 ड) दोनही विधानये सतय असतून विधान ‘ब’ हये विधान ‘अ’ चये योगय 
स्पष्टीकरण नाही.

प्र. ५. फरक सपषट करता :

 १) अवधक लिचीक मागणी आवण कमी लिचीक मागणी

 २) संपतूण्श लिचीक मागणी आवण संपतूण्श अलिचीक मागणी

प्र. ६. खतालील प्रशनतांची उत्तरे कलहता :

 १) मागणीची लिवचकता वनधा्शररत करणारये घटक स्पष्ट करा.

 २) मागणीची लिवचकता मोजणयाची एकूण खच्श पद ्धत  
स्पष्ट करा.

 ३) मागणीचया लिवचकतयेचये महतति विरद करा.
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प्र. ७. खतालील आकृतींचे कनरीक्षण करता आकण प्रशनतांची उत्तरे 
कलहता :
 १) खालील मागणी िक्रांची लिवचकता कोणती आहये तये संागा 

आवण स्पष्ट करा.

वसततूची मतागणी
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वसततूची मतागणी

कक
ंमत

 (`
)

ब ब
१

क
१

क

य

�

म

म

अ०

 २) आकृतीमधील ‘मम’ हा रयेषीय मागणी िक्र आहये. आकृतीचया 
आधारािर खालील विधानये सतय की असतय तये वलहा. तयाची 
कारणये स्पष्ट करा.

वसततूची मतागणी

कक
ंमत

 (`
)

य

अ �

म

म
२

म
१

म
३

म
४

०

 १) म३ या वबंदिूर मागणी अवधक लिचीक आहये.

 २) म१ या वबंदूिर मागणी एकक लिचीक आहये.

 ३) म२ या वबंदूिर मागणी कमी लिवचक आहये.

 ४) म या वबंदूिर मागणी संपतूण्श लिवचक आहये.
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प्रसतावना :
	 	 ष्मारिहीचया	 अभयासाप्रष्मािे	 पुरर्ठ्ाचा्ही	 अभयास	
ष्म्ततर्ाचा	आ्े.	पुरर्ठा	्ही	ष्मूलभूत	आवरगाक	सांकलपना	आ्े;	
जही	 वर्क्ेतयाकडे	 उपलबध	 असलेलया	 वर्वशष्ट	 र्स्तू	 आवि	
सेर्ाांचया	 एकूि	 नरसांखयेचे	 र्िगान	 करते.	 कोितया्ही	 वर्वशष्ट	
वकष्मतहीला	 वर्क्ीसाठही	 उपलबध	 असलेलया	 एकिू	 र्स्तू	आवि	
सेर्ा	याांचही	सांखया	म्िजे	पुरर्ठा	्ोय.	

एकूि उतपादन, साठा आति पुिवठा या सांकलपना :

एकूि उतपादन ः
	 	 उतपािन	 ्े	 उतपािन	 प्रवक्येि्	र्ार	े केल	े जाते.	 वर्वशष्ट	
कालार्धहीत	 अरगावयर्स्रेत	 उतपावित	 केलेलया	 र्स्तूांचया	
नरसांखयेचही	एकूि	बेरहीज	म्िजे	एकूि	उतपािन	्ोय.	उतपािन	्े	
उपभोराचे	 ष्माधयष्म	आ्े.	 उतपािन	 प्रवक्येत	आिानाांचे	 रूपाांतर	
प्रिानाांष्मधये	वकंर्ा	र्स्तूचया	उतपािनाष्मधये	्ोते.

साठा ः
	 	 वर्वशष्ट	 कालार्धहीत	 वर्क्ेतयाकडे	 वर्क्ीसाठही	 उपलबध	
असलेलही	एकूि	नरसांखया	म्िजे	साठा	्ोय.	्े	पुरर्ठ्ाचे	स्ोत	
आ्े.	तो	सांभावय	पुरर्ठा आ्े.	उतपािन	र्ाढले	की	साठा	र्ाढू	
शकतो.	साष्मानयतः	साठा	्ा	पुरर्ठ्ापेक्ा	जास्त	असतो	आवि		
तो	वस्रर	असून	अलर्चहीक	असतो.	नाशर्ांत	र्स्तूचया	बाबतहीत	
साठा	आवि	पुरर्ठा	सष्मान	असतो.	उिा.,	िूध,	ष्मासे	याांसारखया	
र्स्तू.	 व्टकाऊ	र्स्तूांचा	साठा	्ा	 तयाांचया	पुरर्ठ्ापेक्ा	अवधक	
असू	शकतो.	उिा.,	फवनगाचर,	कपडे	इतयािही.

पुिवठा ः
	 	 पुरर्ठा	्ही	सापेक्	सांकलपना	आ्े.	तही	ने्ष्मही	वकंष्मत,	रे्ळ	
आवि	नरसांखया	या	सांिभायंत	स्पष्ट	केलही	जाते.
	 	 पुरर्ठा	 ्ा	 शबि	 काळ	आवि	 वकंष्मत	 याांचयाशही	 सांबांवधत	
असतो.	विलेलया	वर्वशष्ट	काळाष्मधये	 वर्वशष्ट	वकंष्मत	असताना	
उतपािकाकडून	 वर्क्ीसाठही	पुरवर्लेलही	नरसांखया	म्िजे	पुरर्ठा	
्ोय.	 पुरर्ठा	 ्ही	 प्रर्ा्ही	सांकलपना	आ्े.	 उतपािकाने	 उतपावित	
केलेलया	र्स्तूांचही	नरसांखया	आवि	वर्वशष्ट	काळ	जसे	की,		एक	

विर्स,	एक	आठर्डा,	एक	ष्मव्ना,	एक	र्षगा	याष्मधये	वर्क्ीसाठही	
बाजारात	उपलबध	केलेलही	नरसांखया	म्िजे	पुरर्ठा	्ोय.

साठा पुिवठा

आकृती ४.१

प्रयतन किा.
साठा	र्	पुरर्ठा	याांष्मधहील	फरक	स्पष्ट	करा.

पुिवठ्ाची वयाखया : 
  पॉल सरॅमयुअलसन -	 ‘‘बाजारात	अवस्ततर्ात	असलेलया	
वकष्मतही	आवि	 वर्के्ता	 वर्क्ीसाठही	 इच्ुक	असलेलया	 र्स्तूांचही	
नरसांखया	यातहील	सांबांध	म्िजे	पुरर्ठा	्ोय.’’
	 	 वर्वशष्ट	 रे्ळही	 वर्वशष्ट	 वकष्मतहीला	 साठ्ातहील	 जो	 भार	
प्रतयक्	बाजारात	 वर्क्ीसाठही	आिला	जातो	 तयास	पुरर्ठा	असे	
म्ितात.	पुरर्ठ्ाचा	सांबांध	र्स्तूांचया	नरसांखयेशही	असून	वर्वशष्ट	
काळात	वर्वशष्ट	वकष्मतहीला	वर्के्तयाचही	र्स्तू	वर्कणयाचही	इच्ा	
आवि	 तयारही	 असते	 ्े	 स्पष्ट	 ्ोते.	 उिा.,	 सष्मजा,	 शतेकऱयाने	
४०००	वकगॅ्.	ताांिळाचे	एकूि	उतपािन	केल	ेतो	तयाचा	साठा	्ोय.	
या	 साठ्ातहील	 प्रवत	 वक.ग्.ॅ४०	 ` िराने	 १०००	 वक.ग्.ॅ	 ताांिळू	
वर्क्ीसाठही	 बाजारात	 आिला.	 तर	 १०००	 वक.गॅ्.	 ताांिळू	 ्ा	
बाजारातहील	प्रतयक्	परुर्ठा	्ोय.

पिुवठा पतक ः
	 	 एखाद्ा	 वर्वशष्ट	 र्स्तचूही	 वकंष्मत	 आवि	 तया	 र्स्तूचा	
पुरर्ठा	यातहील	कायागातष्मक	सांबांध	जया	सारिहीि्	र्ारे	िशगावर्ला	जातो	
तयास	पुरर्ठा	पतक	म्ितात.
 १)  वैयतक्तक पिुवठा पतक :	 एका	 वर्वशष्ट	 कालखांडात	

बाजारात	 र्स्तचूया	 वनरवनराळ्ा	 वकष्मतही	 असताना	

४ पुिवठा तव्लेषि (Supply Analysis)
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बाजारातहील	 एका	 वर्क्ेतयाकडून	 वर्क्ीसाठही	आिलेलया	
नरसांखया	िशगावर्िारे	पतक	म्िजे	र्ैयव्तक	पुरर्ठा	पतक	
्ोय.

तक्ता क्र.४.१ वैयतक्तक पुिवठा पतक
‘क्ष’ वसतूची प्रतततकलो 

तकंमत (`)
 ‘क्ष’ वसतूचा 

पुिवठा (तक.ग्रॅ.)
१० १००
२० २००
३० ३००
४० ४००
५० ५००

	 	 	 त्ता	क्.४.१	 ष्मधये	 पुरर्ठा	 नरसांखया	आवि	 वकंष्मत	
याांतहील	कायागातष्मक	सांबांध	स्पष्ट	केला	आ्े.	कष्मही	वकष्मतहीला 
कष्मही	 नरसांखयेचा	 पुरर्ठा	 ्ोतो.	 उिा.,	 १०	 `	 	 वकष्मान	
वकष्मतहीला	 र्स्तूचा	 पुरर्ठा	 िेखहील	 १००	 वक.ग्ॅ.	 वकष्मान	
नरसांखयेचा	आ्े	आवि	५०`  कष्माल	 वकष्मतहीला	५००	
वक.ग्ॅ.	कष्माल	नरसांखयेचा	पुरर्ठा	्ोतो.		

वैयतक्तक पुिवठा वक्र ः 
	 	 र्ैयव्तक	 पुरर्ठा	 र्क्	 ्ा	 र्ैयव्तक	 पुरर्ठा	 पतकाचे	

आलेखहीय	सािरहीकरि	आ्े.

तकं
मत

 (`
)

१०० �० २०० ३००

१०

२०

३०

४०

४०० ५००

५०

प

प

य 	‘पप’ = वैयतक्तक पिुवठा वक्र

                           पुिवठा (तक.ग्रॅ.)
        आकृती क्र.४.२

	 	 	 आकृतही	क्.४.२	ष्मधये	‘क्’	अक्ार्र	पुरर्ठा	नरसांखया	
आवि	‘य’	अक्ार्र	वकंष्मत	िाखवर्लही	आ्े.	पुरर्ठा	र्क्	
पप	्ा	डार्हीकडून	उजर्हीकडे	र्रतही	जािारा	आ्े.	पुरर्ठा	
नरसांखया	 आवि	 वकंष्मत	 याांचा	 प्रतयक्	 सांबांध	 िशगावर्ला	
आ्े.

 २)  बाजाि पुिवठा पतक :  एका	 वर्वशष्ट	 कालार्धहीत	

बाजारात	वनरवनराळ्ा	वकष्मतही	असताना	बाजारातहील	सर्गा	
वर्क्ेतयाांनही	 वर्क्ीसाठही	 आिलेलया	 वर्वर्ध	 नरसांखया	
िशगावर्िारे	पतक	म्िजे	बाजार	पुरर्ठा	्ोय.

तक्ता क्र.४.२ बाजाि पुिवठा पतक
र्स्तचूही	
वकंष्मत	
रुपये

र्स्तचूा	पुरर्ठा	(नरसांखया)
(वक.ग्ॅ.)

बाजारातहील	
पुरर्ठा	
(अ+ब+क)

वर्क्ेता	
अ

वर्क्ेता	
ब

वर्क्ेता	
क

वक.ग्ॅ.

१०
२०
३०
४०
५०

१००
२००
३००
४००
५००

२००
३००
४००
५००
६००

३००
४००
५००
६००
७००

६००
९००	
१२००
१५००
१८००

	 	 	 त्ता	 क्.४.२	 ष्मधये	 वनरवनराळ्ा	 वकष्मतही	 असताना	
अ,ब,क	 या	 वर्के्तयाांनही	 बाजारात	 केलेलया	 पुरर्ठ्ाचही	
बेरहीज	केलही	असता	एकूि	बाजार	पुरर्ठा	 वष्मळतो.	५०`  
कष्माल	 वकष्मतहीला	 बाजार	 पुरर्ठा	 र्ाढून	 कष्माल	 १८००	
वक.ग्ॅ.	 ्ोतो	 आवि	 १०	 `	 	 वकष्मान	 वकष्मतहीला	 बाजार	
पुरर्ठा	वकष्मान	६००	वक.ग्ॅ.	्ोतो.

बाजाि पुिवठा वक्र ः
	 	 	 बाजार	 पुरर्ठा	 र्क्	 ्ा	 बाजार	 पुरर्ठा	 पतकाचे	

सािरहीकरि	आ्े.

तक
ंमत

 (`
)

३००

य

�६०० ९००

१०

२०

३०

४०

१२०० १५००

५०

प

प

१८०००

	‘पप’ = बाजाि पिुवठा वक्र

          पिुवठा (तक.ग्रॅ.)
          आकृती क्र.४.३ 
	 	 आकृतही	४.३	ष्मधये	‘क्’	अक्ार्र	पुरर्ठा	नरसांखया	आवि	

‘य’	अक्ार्र	वकंष्मत	िाखवर्लही	आ्े.	पुरर्ठा	र्क्	‘पप’	्ा	
डार्हीकडून	उजर्हीकडे	र्रतही	जािारा	आ्े.	बाजार	पुरर्ठा	
नरसांखया	 आवि	 वकंष्मत	 याांचा	 सांबांध	 प्रतयक्	 िाखवर्ला	
आ्े.
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्े करून प्ा!
	 कालपवनक	 पुरर्ठा	 पतक	 तयार	 करून	 पुरर्ठा	 र्क्	
काढा.

पुिवठा तनधा्थिक घटक :

 १) वसतचूी तकंमत :	 वकषं्मत	्ा	र्स्तूचया	परुर्ठ्ार्र	पररिाष्म	
करिारा	ष्म्ततर्ाचा	घ्टक	आ्े.	जास्त	वकष्मतहीला	अवधक	
परुर्ठा	कलेा	जातो	र्	कष्मही	 वकष्मतहीला	कष्मही	 पुरर्ठा	कलेा	
जातो.	अशा	प्रकार	ेवकषं्मत	र्	पुरर्ठा	याांचा	सष्म	सांबांध	असतो.

 २) तांतज्ानाची तसरती :	 उतपािन	 तांतातहील	 सुधारिाांषु्मळे	
उतपािन	 खचगा	 कष्मही	 ्ोऊन	 उतपािन	 र्ाढते	 र्	 पुरर्ठा्ही	
र्ाढतो.

 ३) उतपादन खच्थ : उतपािन	घ्टकाांचया	 वकष्मतही	र्ाढलया	तर	
उतपािन	खचगा	र्ाढतो.	पररिाष्मही	पुरर्ठा	कष्मही	्ोतो.

 ४) पायाभूत सुतवधा :	 र्हीज,	 र्ा्तूक,	 िळिर्ळि	 इतयािही	
पायाभूत	सुवर्धाांचा	पररिाष्म	उतपािन	प्रवक्या	र्	पुरर्ठ्ार्र	
्ोतो.	या	सुवर्धाांचया	अभार्ाष्मुळे	पुरर्ठा	कष्मही	्ोतो	आवि	
सुवर्धाांचही	 अवधक	 उपलबधता	 असलयास	 पुरर्ठा	 जास्त	
केला	जातो.	

 ५) सिकािची धोििे : अनुकूल	शासकीय	धोरिाष्मुळे	पुरर्ठा	
र्ाढतो	आवि	प्रवतकूल	शासकीय	धोरिाष्मुळे	पुरर्ठा	कष्मही	
्ोतो.	 सरकारच	े करवर्षयक,	 अरगासा्ायय,	औद्ोवरक	
धोरिे	 इतयािही	 धोरिाष्मुळे	 उतपािन	 आवि	 पुरर्ठा	 कष्मही	
जास्त	्ोऊ	शकतो.	तयाष्मुळे	सरकारचया	धोरिार्र	पुरर्ठा	
अर्लांबून	आ्े.

 ६) नैसतग्थक परिशसरती : ककृषही	 उतपािनाांचा	 पुरर्ठा	 नैसवरगाक	
पररवस्रतहीर्र	 अर्लांबून	 असतो.	 उिा.,	 चाांरला	 पाऊस	
आवि	 योग्य	 ्र्ाष्मान	 असलयास	 चाांरले	 उतपािन	 ्ोते.	
तयाष्मुळे	 ककृषही	 उतपािन	 र्ाढून	 पुरर्ठा	 र्ाढतो.	 याउल्ट		
प्रवतकूल	्र्ाष्मानाषु्मळे	पुरर्ठा	कष्मही	्ोतो.

 ७) भतवष्यकालीन तकमतीचा अांदाज :	नजहीकचया	भवर्षयात	
वकष्मतही	 र्ाढणयाचही	 श्यता	 असलयास	 उतपािक	 साठा	
र्ाढर्ेल.	 तयाष्मुळे	 पुरर्ठा	 कष्मही	 ्ोईल	 आवि	 याउल्ट	
वकष्मतही	कष्मही	्ोणयाचही	श्यता	असलयास	उतपािक	साठा	
कष्मही	करून	पुरर्ठा	र्ाढर्ेल.

 ८) इति घटक :
	l 	बाजाराचे	स्र्रूप,	
	l 	इतर	र्स्तूांचया	सापेक्	वकष्मतही	
	l 	आयात	वनयागात	सांबांध	
	l 	औद्ोवरक	सांबांध	
	l 	उतपािन	घ्टकाांचही	उपलबधता	 	
	 	 इतयािही	घ्टक	अनुकूल	असतहील	तर	र्स्तूचा	पुरर्ठा	र्ाढतो	
आवि	घ्टक	प्रवतकूल	असतहील	तर	पुरर्ठा	घ्टतो.

पिुवठ्ाचा तनयम 
प्रसतावना :
	 	 आवरगाक	वसि्	धाांतात	जसे	ष्मारिही	वनयष्माप्रष्मािेच	पुरर्ठा	्ा	
वनयष्मसुि्	धा	षू्मलभूत	वनयष्म	आ्े.	प्रा.	आलरिेड	ष्माशगाल	याांनही	सन	
१८९०	 ष्मधये	 प्रकावशत	केलेलया	 ‘अरगाशास्ताचही	 षू्मलतततर्े’	 या	
पुस्तकात	 ष्मारिही	 वनयष्माप्रष्मािेच	 पुरर्ठ्ाचा	 वनयष्म्ही	 ष्माांडला	
आ्े.	या	 वनयष्माि्	र्ारेे	 वकंष्मत	र्	पुरर्ठा	याांतहील	 	परस्पर	सांबांध	
स्पष्ट	केला	आ्े.

तनयम : 
  ‘‘इतर	 पररवस्रतही	 वस्रर	 असताना	 र्स्तचूया	 अवधक	
वकष्मतहीला	जािा	नरसांखयेचा	पुरर्ठा	केला	जातो	र्	र्स्तचूया	कष्मही	
वकष्मतहीला	कष्मही	नरसांखयेचा	पुरर्ठा	केला	जातो.’’
	 	 िुसऱया	शबिात	इतर	घ्टक	वस्रर	असताना	वकंष्मत	र्ाढलयास	
र्स्तचूया	नरसांखयेचा	पुरर्ठा	र्ाढतो,	तर	वकंष्मत	कष्मही	झालयास	
पुरर्ठा	कष्मही	्ोतो.	अशा	प्रकार	ेनरसांखया	आवि	 वकंष्मत	याांचा	
सष्म	सांबांध	असतो.	वकंष्मत	र्	पुरर्ठा	याांतहील	स्सांबांध	खालहील	
प्रकारे	स्पष्ट	करता	येतो.
 Sx = f (Px) 

वजरे,	S		=	पुरर्ठा
 x  =	र्स्तू
 f   =	फलन
 P  =	वकंष्मत
गृ् ीतके (Assumption)
	 	 पुरर्ठ्ाचा	वनयष्म	्ा	खालहील	रमृ्हीतकाांर्र	आधाररत	आ्े.
 १) तसरि उतपादन खच्थ : 	उतपािन	खचागात	बिल	्ोत	ना्ही	

असे	 रमृ्हीत	 धरल	े आ्े.	 कारि	 उतपािन	 खचागातहील	
बिलाष्मुळे	वर्क्ेतयाचया	नफयात	बिल	्ोईल	आवि	तयाच	
वकष्मतहीला	पुरर्ठा	कष्मही	केला	जाईल.
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 २) तसरि उतपादन तांत : उतपािन	तांतात	बिल	्ोत	ना्ही	असे	
रमृ्हीत	धरले	आ्े.	सुधाररत	तांताष्मुळे	उतपािनात	र्ाढ	्ोते.	
तयाच	वकष्मतहीला	पुरर्ठा	र्ाढतो.

 ३) ्वामानाचया तसरतीत बदल ना्ी : ्र्ाष्मानाचया	वस्रतहीत	
बिल	्ोत	ना्ही	्े	रमृ्हीत	धरल	ेआ्े.	पूर,	भूकंप,	िुषकाळ	
अशा	नैसवरगाक	आपततींष्मुळे	पुरर्ठा	घ्टू	शकतो.

 ४) सिकािी धोििात बदल ना्ी : सरकारचया	वयापार	वर्षयक	
र्	कर	वर्षयक	धोरिात	कोिता्ही	बिल	्ोत	ना्ही	असे	
रमृ्हीत	धरणयात	आल	ेआ्े.

 ५) वा्तूक खच्थ तसरि : र्ा्तूक	खचगा	र्	र्ा्तूक	सुवर्धा	याांत	
कोिता्ही	 बिल	 ्ोत	 ना्ही,	 असे	 रमृ्हीत	 धरणयात	आले	
आ्े.	 उिा.,	 चाांरलया	 र्ा्तूक	 सुवर्धाांष्मुळे	 वकंष्मत	 तहीच	
असताना	पुरर्ठ्ात	र्ाढ	्ोईल.

 ६) इति वसतूांचया तकमती तसरि : इतर	र्स्तूांचया	वकष्मतही	वस्रर	
आ्ेत	अस	ेरमृ्हीत	धरणयात	आल	ेआ्े.	जर	इतर	र्स्तूांचया	
वकष्मतहीत	बिल	झाला	तर	उतपािक	उतपािन	घ्टकाांचा	र्ापर	
इतर	र्स्तूांचया	उतपािनासाठही	करेल.

 ७) भतवष्यकालीन तकमतीचा अांदाज ना्ी : भवर्षयकाळात	
र्स्तूांचया	 वकष्मतहीत	 ्ोिाऱया	 बिलावर्षयही	 उतपािक	
वर्क्ेतयाला	कोिता्ही	अांिाज	करता	येत	ना्ही,	असे	रमृ्हीत	
धरणयात	आल	ेआ्े.

	 	 पुरर्ठ्ाचा	वनयष्म	खालहील	पतक	र्	आककृतहीचया	सा्ाययाने	
अवधक	चाांरलया	प्रकारे	स्पष्ट	करता	येतो.

तक्ता क्र.४.३ 
पुिवठा पतक

क् वसतूची प्रतततकलो 
तकंमत रूपये (`)

क् वसतूचा पुिवठा 
(नगसांखया तक.ग्ररॅ.)

१०	 १००
२०	 २००
३०	 ३००
४०	 ४००
५०	 ५००

	 	 त्ता	क्.४.३	ष्मधये	क्	र्स्तूचही	 वकंष्मत	आवि	 नरसांखया	
याांष्मधहील	प्रतयक्	सांबांध	स्पष्ट	केला	आ्े.	जेव्ा	 वकंष्मत	१०	` 

पासून	 	 २०,३०,४०	 र्	 ५०	 रुपयाांपययंत	 अनुक्ष्मे	 र्ाढत	े तेव्ा	
पुरर्ठा	 सिु्	धा	 १००,२००,३००,४००	 र्	 ५००	 नरसांखयेपययंत	

पुरर्ठा	र्ाढतो.	याचा	अरगा	जेव्ा	वकंष्मत	र्ाढत	ेतेव्ा	पुरर्ठा्ही	
र्ाढतो	 आवि	 वकंष्मत	 कष्मही	 ्ोत	े तेव्ा	 पुरर्ठा्ही	 कष्मही	 ्ोतो.	
र्स्तूचही	वकंष्मत	आवि	पुरर्ठा	याांचा	सष्म	सांबांध	असतो.	्े	आककृतही	
४.४	ष्मधये	िशगावर्ले	आ्े.

पुिवठा वक्र

तक
ंमत

१००

य

�० २०० ३००

१०

२०

३०

४०

४०० ५००

५०

प

प
	‘पप’	=	पुिवठा वक्र

पुिवठा
आकृती ४.४

	 	 आककृतही	४.४	ष्मधये	र्स्तचूा	पुरर्ठा	नरसांखया	‘क्’	अक्ार्र	
आवि	वकंष्मत	‘य’	अक्ार्र	िाखवर्लही	आ्े.	‘पप’	्ा	पुरर्ठा	र्क्	
डार्हीकडून	 उजर्हीकडे	 र्र	जािारा	असून	 वकंष्मत	अावि	 पुरर्ठा	
याांचा	प्रतयक्	सांबांध	िाखवर्ला	आ्े.

पुिवठा तनयमाचे अपवाद :
पुरर्ठा	वनयष्माचे	अपर्ाि	खालहीलप्रष्मािे	ः

 १) श्रमाचा पुिवठा :	विलेलया	र्ेतनिरार्र	श्वष्मकाांनही	केलेलया	
काष्माचे	तास	म्िजे	श्ष्माचा	पुरर्ठा	्ोय.	तो	पुरर्ठा	र्क्	
आलेखाचया	स्ाययाने	 िाखवर्ता	येतो.	याष्मधये	ष्मजूरहीचा	
िर	र्ाढत	असताना	(काष्माचे	तास)	श्ष्माचा	पुरर्ठा	र्ाढतो.	
तयाष्मुळे	 पुरर्ठा	 र्क्	 र्र	 जातो.	 परांत	ु ष्मजूरहीचा	 िर	 पुढे	
र्ाढलयास	 श्ष्माचा	 पुरर्ठा	 (काष्माचे	 तास)	 कष्मही	 ्ोतो	
अावि	श्ष्माचा	पुरर्ठा	र्क्	ष्मारे	र्ळतो.	कारि	ष्मजुरहीचया	
स्र्रुपात	जास्त	र्कष्म	वष्मळालयानांतर	श्वष्मक	वर्श्ाांतहीचया	
अपेक्ेने	श्ष्माचा	पुरर्ठा	कष्मही	करतो.	म्िजेच	एका	वर्वशष्ट	
पातळहीनांतर	र्ेतन	िर	र्ाढलयास	श्ष्माचा	पुरर्ठा	कष्मही	्ोतो.	
्े	 श्ष्माचया	 ष्मारे	 र्ळिाऱया	 पुरर्ठा	 र्क्ाचया	 स्ाययाने	
स्पष्ट	करता	येते.	पतक	क्.४.४	आवि	आककृतही	क्.४.५	
चया	स्ाययाने	 ष्मारे	 र्ळिारा	श्ष्माचा	 पुरर्ठा	र्क्	स्पष्ट	
करता	येतो.
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पत्रक क्र.४.४
श्रमताचे पुरव्ता पत्रक

वेतन दर (`)
प्रकत ततास

कतामताचे ततास 
दर कदवशी

एकूण मजतूरी (`)

१०० ५ ५००
२०० ७ १४००
३०० ६ १८००

मतागे वळणतारता श्रमताचता पुरव्ता वक्र

श्माचा पुरिठा (कामाचये तास) आकृती ४.५ 
पन = हा िाढता श्म पुरिठा िक्र
नप हा विश्ातंीचा काळ 
  आकृती ४.५ मधयये क्ष अक्षािर श्माचा पुरिठा (कामाचये 
तास) दाखविला आहये आवण ‘य’ अक्षािर मजुरीचा दर दाखविला 
आहये. पनप हा मागये िळणारा पुरिठा िक्र आहये. ियेतन दर १०० 
पययंत िाढलयास श्माचा पुरिठा ५ तासाचा होतो. तयांची एक 
वदिसाची एकूण मजुरी ५००` होतये.  तो मजतूरीचा दर १००  ` 

िरून २०० ` झालयास कामाचये तास स ुधदा ५ िरून ७ पययंत 
िाढतात. तयांची एकूण मजतूरी सुधदा ५००` िरून १४०० `  
पययंत िाढतये. जर यांनतर मजतूरी दर २००` िरून ३०० ` पययंत 
िाढलयास श्वमक विश्ांतीला पसंती दयेतो आवण काम कमी करतो. 
अराप्रकारये तो श्वमक फकत ६ तास काम करणयास तयार असतो. 
या वस्रतीत नप१ पुरिठा िक्र मागये िळतो. म्हणतून हा पुरिठा 
वसधदातंाचा अपिाद आहये.

 २) कृिी उत्पतादने : विवरष्ट ियेळी उतपादन होणारा रयेतमाल या 
वनयमाला अपिाद  ठरताये. कारण रयेतीचये उतपादन हंगामी 
असतये. हिामानात प्रवतकूल बदल झालयास रयेतीचये उतपादन 
कमी होईल. तयेवहा जास्त वकमतीलाही िस्ततूचा पुरिठा 
िाढणार  नाही.

 ३) रोख रकमेची तीव्र गरज : जर विक्रेतयाला रोख रकमयेची 
तीव्र गरज असयेल तर विक्रतेा आपला माल बाजार 
वकमतीपयेक्षा ही कमी वकमतीला विकेल वकंिा पुरिठा 
िाढियेल. वकमती िाढत नसतानाही विक्री करयेल ि तयामुळये 
पुरिठ्ात िाढ होईल.

 ४) नताशवंत वसततू : नारिंत िस्ततूचंया बाबतीत नुकसान 
टाळणयासाठी विक्रतेये कमी वकमतीला जास्त पुरिठा करू 
रकतात. उदा., भाजीपाला, अंडी इतयादी.

 ५) दुकम्णळ वसततू : जया िस्ततू सहजासहजी उपलब्ध होऊ रकत 
नाहीत, अरा िस्ततूचंया बाबतीत सुद् धा पुरिठा वनयम 
वसद् ध होत नाही. उदा., दुवम्शळ वचत्रये, नाणी, मौलयिान 
िस्ततू इतयादी. या िस्ततूचंी वनवम्शती पुनहा करता ययेत नाही. 
म्हणतून अरा िस्ततूचंया वकमती िाढलया तरी पुरिठा 
िाढविता ययेत नाही. 

पुरवठ्तातील कवचलन (Variations in Supply) :
  इतर पररवस्रती वस्रर असताना िस्ततूचया वकंमतीत बदल 
झालयानये िस्ततूचंया नगसंखययेतही बदल होतो, तयास पुरिठ्ातील 
विचलन असये म्हणतात. पुरिठ्ातील विचलन दोन प्रकारचये 
असतये.

 १) पुरवठ्ताचता कवसततार (Expansion of Supply) : इतर 
घटक वस्रर असताना वकंमतीत िाढ झालयामुळये 
पुरिठ्ातदयेखील िाढ होतये, तयास पुरिठ्ाचा विस्तार 
असये म्हणतात. वकंमत िाढलयामुळये पुरिठा तयाच पुरिठा 
िक्रािर िरचया बाजतूस सरकतो. आकृती क्र.४.६ मधयये 
अवधक स्पष्ट केलये आहये.

पुरव्ता  नगसंख्ता
आकृती क्र.४.६

नप१ = मतागे वळणतारता श्रमताचता 
पुरव्ता वक्र
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	 	 आकृतही	क्.४.६	ष्मधये	‘क्’	अक्ार्र	पुरर्ठा	र्	‘य’	अक्ार्र	
वकंष्मत	िाखवर्लही	आ्े.	वकंष्मत	‘क’ र्रून	‘क१’ र्ाढलही	असता	
पुरर्ठा	 ‘ब’	 नरसांखयेर्रून	 ‘ब१’	असा	 ्ोतो.	 पुरर्ठ्ातहील	 ्ा	
बिल	‘पप’	या	पुरर्ठा	र्क्ार्र	‘ष्मन’	ने	िाखवर्ला	आ्े.	यालाच	
पुरर्ठ्ातहील	वर्स्तार	असे	म्ितात.

 २) पुिवठ्ाचा सांकोच (Contraction of Supply) : 
इतर	घ्टक	वस्रर	असताना	वकंष्मत	कष्मही	झालयाष्मुळे	पुरर्ठा	
िेखहील	 कष्मही	 ्ोतो.	 तयास	 पुरर्ठ्ाचा	 सांकोच	 असे	
म्ितात.	वकंष्मत	कष्मही	झालयाष्मुळे	पुरर्ठा	्ा	तयाच	पुरर्ठा	
र्क्ार्र	 खालचया	 बाजूस	 सरकतो.	 ्े	 आकृतही	 क्.४.७	
ष्मधये	स्पष्ट	केले	आ्े.	
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	‘पप’	=	पुिवठा वक्र
‘नम’ = पुिवठा सांकोच

        पुिवठा  नगसांखया
                             आकृती क्र.४.७
	 	 आकृतही	 क्.४.७	 ष्मधये	 ‘क्’	 अक्ार्र	 पुरर्ठा	 नरसांखया	
आवि	‘य’	अक्ार्र	र्स्तूचही	वकंष्मत	िशगावर्लही	आ्े.	वकंष्मत	‘क’ 
र्रून	‘क२’	र्र	आलही	असता	पुरर्ठा	नरसांखया	‘ब’	र्रून	‘ब२’	
एर्ढही	कष्मही	्ोते.	्ा	पुरर्ठ्ातहील	बिल	‘पप’	या	पुरर्ठा	र्क्ार्र	
‘नष्म’	या	विशेने	िशगावर्ला	आ्े	यालाच	पुरर्ठ्ातहील	सांकोच	असे	
म्ितात.

पुिवठ्ातील बदल (Changes in Supply) :

	 	 वकंष्मत	वस्रर	असताना	इतर	घ्टकाांतहील	बिलाष्मुळे	र्स्तचूा	
पुरर्ठा	बिलतो,	तेव्ा	तयास	पुरर्ठ्ातहील	बिल	असे	म्ितात.	
पुरर्ठ्ातहील	बिल	िोन	प्रकारचे	आ्ेत,	ते	खालहीलप्रष्मािे	:

 १)  पुिवठ्ातील वाढ/वृद् धी :	 वकंष्मत	 वस्रर	असताना	 इतर	
घ्टकाांत	 बिल	 झालयाष्मुळे	 म्िजे	 उतपािन	 घ्टकाांचया	
वकष्मतहीत	 घ्ट,	 कराचया	 प्रष्मािात	 घ्ट,	 ताांवतक	 सुधारिा	
इतयािींष्मधये	 अनुकूल	 बिल	 झालयाष्मुळे	 पुरर्ठा	 र्ाढतो,	
तयास	पुरर्ठ्ातहील	र्मृि्	धही	असे	म्ितात.	तयाष्मुळ	ेपुरर्ठा	

र्क्	षू्मळ	पुरर्ठा	र्क्ाचया	उजर्हीकडे	सरकतो.	्े	आकृतही	
क्.४.८	ष्मधये	िाखवर्ले	आ्े.
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	‘पप’	=	ष्मूळ	पुिवठा वक्र

‘प१प१’ =	पुिवठा वक्राचे सरानाांतिीत
           पुिवठा वक्र

पुिवठा  नगसांखया
           आकृती ४.८
	 	 आकृतही	४.८	ष्मधये	‘क्’	अक्ार्र	पुरर्ठा	नरसांखया	आवि	
‘य’	अक्ार्र	वकंष्मत	िशगावर्लही	आ्े.		‘क’ या	ष्स्रर	वकष्मतहीला	
पुरर्ठा	‘ब’	नरसांखयेर्रून	‘ब१’	नरसांखया	एर्ढा	र्ाढतो.	तयाष्मुळे	
पुरर्ठा	 र्क्	 ‘पप’	 र्रून	 ‘प१प१’	 ्ा	 र्क्	 उजर्हीकडे	 सरकतो.	
तयालाच	पुरर्ठ्ातहील	र्मृि्	धही	असे	म्ितात.

 २)  पुिवठ्ातील घट/ऱ्ास (Decrease in Supply) : 
वस्रर	 वकंष्मत	 असताना	 इतर	 घ्टकाांत	 प्रवतकूल	 बिल	
झालयाष्मुळे	म्िजे	उतपािन	घ्टकाांचया	वकष्मतहीतहील	र्ाढ,	
कराांचया	प्रष्मािात	र्ाढ,	जुने	उतपािन	तांत	इतयािींत	बिल	
झालयाष्मुळे	 पुरर्ठा	 कष्मही	 ्ोतो.	 तयास	 पुरर्ठ्ातहील	 घ्ट	
असे	म्ितात.	तयाष्मुळे	पुरर्ठा	र्क्	षू्मळ	पुरर्ठा	र्क्ाांचया	
डार्हीकडे	सरकतो.	्े	पुढहील	आकृतही	क्.४.९	ष्मधये	स्पष्ट	
केले	आ्े.

पुिवठा  नगसांखया
आकृती क्र.४.९
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	 	 आककृतही	 क्.४.९	 ष्मधये	 ‘क्’	 अक्ार्र	 पुरर्ठा	 नरसांखया	
िाखवर्लही	आ्े	र्	‘य’	अक्ार्र	वकंष्मत	िाखवर्लही	आ्े.	‘क’ या	
वस्रर	 वकष्मतहीला	 पुरर्ठा	 ‘ब’	 नरसांखयेर्रून	 ‘ब२’	 एर्ढा	 कष्मही	
्ोतो.	तयाषु्मळे	पुरर्ठा	र्क्	‘पप’	र्रून	‘प२प२’	असा	डार्हीकडे	
सरकतो.	तयालाच	पुरर्ठ्ातहील	घ्ट	असे	म्ितात.

तुम्ाांला मा्ीत ्वां!

पिुवठा -	पुरर्ठा	्ही	सूक्ष्म	अरगाशास्तहीय	सांकलपना	आ्े.	
वर्वशष्ट	 रे्ळही	 वर्वशष्ट	 वकष्मतहीला	 साठ्ातहील	 जो	 भार	
प्रतयक्	 बाजारात	 वर्क्ीसाठही	 आिला	 जातो	 तो	 पुरर्ठा	
्ोय.

समग्र पुिवठा -	 सष्मग्	 पुरर्ठा	 ्ही	 स्रूल	 अरगाशास्तहीय	
सांकलपना	 आ्े.	 वर्वशष्ट	 रोजरार	 पातळही	 असताना	
सांयोजकाला	अपेवक्त	असलेले	उतपािनाच	ेवकष्मान	वर्क्ी	
ष्मूलय	म्िजे	सष्मग्	पुरर्ठा	्ोय.

खच्थ आति प्राप्ीचया सांकलपना :

अ) खच्थ सांकलपना :

	 	 सांयोजक	 जेव्ा	 उतपािनाचे	 कायगा	 करतो,	 तेव्ा	 तयाला	
वर्वर्ध	उतपािनाांचे	घ्टक	र्ापरार्े	लारतात.	जसे,	कच्चा	ष्माल,	
श्ष्म,	भाांडर्ल	इतयािही.	या	घ्टकाांचा	ष्मोबिला	द्ार्ा	लारतो.	या	
घ्टकाांर्र	 केलया	 जािाऱया	 खचागालाच	 उतपािन	 खचगा	 असे	
म्ितात.	उतपािनात	र्ाढ	झालयास	उतपािन	खचगािेखहील	र्ाढतो.	
या	खचागाष्मधये	खालहील	तहीन	सांकलपनाांचा	सष्मार्ेश	असतो.

 १)  एकूि खच्थ -	 सांयोजकाने	 र्स्तूचया	 उतपािनासाठही	
आर्शयक	 असिाऱया	 उतपािन	 घ्टकाांर्र	 केलेला	 खचगा	
म्िजेच	एकूि	खचगा	्ोय.	उतपािनाचया	वर्वर्ध	पातळ्ाांर्र	
केला	जािारा	एकूि	वस्रर	खचगा	आवि	एकूि	बिलता	खचगा	
याांचही	बेरहीज	केलयास	एकूि	खचगा	वष्मळतो.

  सूत - एकूि खच्थ = एकिू तसरि खच्थ + एकिू   
     बदलता खच्थ

  TC = TFC + TVC
	 	 वस्रर	खचगा	-	वस्रर	घ्टकाांर्र	केला	जािारा	खचगा.	उिा.,	

जष्महीन,	यांते	इतयािही.
	 	 बिलता	खचगा	-	बिलतया	घ्टकाांर्र	केला	जािारा	खचगा.	्ा	

खचगा	 उतपािनाचया	 प्रष्मािात	बिलला	जातो.	 उिा.,	श्ष्म,	
कच्चा	ष्माल,	ऊजागा,	इांधन	इतयािही.

 २)  सिासिी खच्थ :	सरासरही	खचगा	म्िजेच	प्रतयेक	नरसांखयेचया	
उतपािनासाठही	 येिारा	 खचगा	 ्ोय.	 एकूि	 खचागाला	 एकूि	
नरसांखयेने	भारलयास	सरासरही	खचगा	वष्मळतो.

   	सरासरही	खचगा	=		
एकूि	खचगा

एकूि	नरसांखया
   

         AC = 
TC
TQ

	 	 उिा.,	सष्मजा	४०	नरसांखयेचया	उतपािनासाठही	येिारा	खचगा		
	 	 ८००	` एर्ढा	आ्े	तर	सरासरही	खचगा	वकतही?

   	सरासरही	खचगा	=		
एकूि	खचगा

एकूि	नरसांखया

         AC = 
TC
TQ

        	=		
८००
४०        

  ∴	सरासरही	खचगा		=	२०	`

 ३)  सीमानत खच्थ : एका	जािा	नरसांखयेचे	उतपािन	केलयानांतर	
एकूि	खचागात	झालेलही	वनवर्ळ	र्ाढ	म्िजे	सहीष्मानत	खचगा	
्ोय.

सूत : सीमानत खच्थ = अतधक नगसांखयचेया उतपादनानांतिचा      

खच्थ - एकूि खच्थ

उदा.,	सष्मजा	४	नरसांखयेचा	एकिू	उतपािन	खचगा	२००` असेल	
आवि	पाचवया	नरसांखयेचे	उतपािन	केलयास	एकूि	उतपािन	
खचगा	२५०	` एर्ढा	येतो.	तर	सहीष्मानत	खचगा	वकतही?

सूत :	सहीष्मानत	खचगा	=	अवधक	एक	नरसांखयचेया	उतपािनानांतरचा	
खचगा-	एकूि	खचगा

      MCn = TCn – TCn-1

	 	 	 	 								=	२५०	-	२००

	 	 	 	 								=		५०

	 	 	 				सहीष्मानत	खचगा		=		५०	`

  शोधा पाहू!

	 प्रवतविन	६००	नरसांखयेचया	उतपािनासाठही	येिारा	एकूि	
खचगा	३०,०००	` आ्े.	तर	सरासरही	खचगा	काढा.



44

अा) प्राप्ी सांकलपना : 
	 	 वर्वर्ध	 वकष्मतींना	 बाजारात	 र्स्तूांचया	 वर्क्ीनांतर	 उद्ोर	
सांस्रेला	वष्मळिारही	र्कष्म	म्िजे	प्राप्तही	्ोय.	प्राप्तहीचही	सांकलपना	
्ही	एकिू	प्राप्तही,	सरासरही	प्राप्तही	आवि	सहीष्मानत	प्राप्तही	याांचयाशही	
सांबांवधत	आ्े.

 १)  एकूि प्राप्ी : र्स्तूचया	 वर्क्ीनांतर	 उद्ोर	 सांस्रेला	
वष्मळिारही	 एकूि	 र्कष्म	 म्िज	े एकूि	 प्राप्तही	 ्ोय.	 ्े	
उद्ोरसांस्रेचे	 एकूि	 उतपन्न	 ्ोय.	 पुढहील	 सूताचया	
सा्ाययाने	एकूि	प्राप्तही	ष्मोजलही	जाते.

  सूत - एकिू प्राप्ी = एकूि नगसांखया × तकंमत

	 	 उिा.,	सष्मजा	उद्ोरसांस्रेने	` २००	प्रष्मािे	१५	्टेबलाांचही	
वर्क्ी	केलही.	तर	एकूि	प्राप्तही	वकतही?

  एकूि प्राप्ी  = एकिू नगसांखया × तकंमत
	 	 	 							 =	१५	्टेबल		×	२००	`
  एकिू	प्राप्तही		=	३०००`

 २)  सिासिी प्राप्ी :	प्रतयेक	नरसांखयेचया	वर्क्ीनांतर	वष्मळिारही	
र्कष्म	म्िजेच	सरासरही	प्राप्तही	्ोय.	एकिू	प्राप्तहीला	एकूि	
नरसांखयेने	भारले	असता	सरासरही	प्राप्तही	वष्मळते.	

  ∴	सरासरही	प्राप्तही	=		
एकूि	प्राप्तही
एकूि	नरसांखया

	 	 उिा.,	 सष्मजा	 १५	 ्टेबल	 वर्कलयानांतर	 एकूि	 प्राप्तही	 
	 	 ३०००` असेल	तर	सरासरही	प्राप्तही	वकतही?

  ∴	सरासरही	प्राप्तही	=		
एकूि	प्राप्तही
एकूि	नरसांखया  

     AR = 
TR
TQ

  ∴	सरासरही	प्राप्तही	=			
३०००
१५  

	 	 	 	 							=	२००	`

 ३) सीमानत प्राप्ी : एका	जािा	नरसांखयेचया	वर्क्ीनांतर	एकूि	
प्राप्तहीत	झालेलही	वनवर्ळ	र्ाढ	म्िजे	सहीष्मानत	प्राप्तही	्ोय.	
खालहील	सूताचया	सा्ाययाने	सहीष्मानत	प्राप्तही	काढलही	जाते.

  ∴ सीमानत प्राप्ी = अतधक एक नगसांखयचेया   
      तवक्रीनांतिची प्राप्ी - एकूि प्राप्ी

	 	 उिा.,	 सष्मजा	 २०	 ्ेटबलाचया	 वर्क्ीनांतर	 एकूि	 प्राप्तही	
४०००	 ` असेल	आवि	 २१	 वया	 ्टेबलाचया	 वर्क्ीनांतर	
एकूि	 प्राप्तही	 ४२००` एर्ढही	 झालही	असेल	 तर	 सहीष्मानत	
प्राप्तही	वकतही?

  ∴ सीमाांत प्राप्ी = अतधक एक नगसांखयेचया   

             तवक्रीनांतिची प्राप्ी - एकूि प्राप्ी

       MR
n
 = TR

n
 – TR

n-1

									 													 =	४२००	-	४०००

	 	 	 सहीष्मानत	प्राप्तही	=	२००`

शोधा पाहू!
	 जर	उद्ोरसांस्रनेे	९५	` िराने	४००	नर	 वर्कले	तर	
तयाचही	एकूि	प्राप्तही	र्	सरासरही	प्राप्तही	काढा.

सवाधयाय

प्र. १. खालील तवधाने पूि्थ किा :

	 १)	 जेव्ा	 पुरर्ठा	 र्क्	 र्रचया	 विशने	 जातो,	 तेव्ा	 तयाचा	
असिारा	उतार	 	.

	 	 १)	धनातष्मक
	 	 २)	ॠिातष्मक
	 	 ३)	प्ररष्म	धनातष्मक	नांतर	ॠिातष्मक	असतो.	
	 	 ४)	शूनय

	 २)	 पुरर्ठा	र्क्	तयाच	र्क्ार्र	र्रचया	 विशेने	सरकिे	म्िजेच		
	.

	 	 १)	पुरर्ठा	सांकोच	 २)	पुरर्ठ्ाचा	ऱ्ास
	 	 ३)	पुरर्ठ्ाचा	वर्स्तार	 ४)	पुरर्ठ्ातहील	र्ाढ

	 ३)	 जेव्ा	 पुरर्ठा	 र्क्	 षू्मळ	 पुरर्ठा	 र्क्ाचया	 उजवया	 बाजूस	
सरकतो	तयास	 	म्ितात.

	 	 १)	पुरर्ठा	सांकोच	 २)	पुरर्ठ्ाचा	ऱ्ास
	 	 ३)	पुरर्ठ्ाचा	वर्स्तार	 ४)	पुरर्ठ्ातहील	र्ाढ
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	 ४)	 इतर	पररवस्रतही	वस्रर	असताना	केर्ळ	वकंष्मत	कष्मही		झालयाषु्मळे	
नरसांखया	कष्मही	्ोिे	म्िजेच		  

	 	 १)	पुरर्ठ्ाचा	सांकोच	 २)	पुरर्ठ्ाचा	ऱ्ास
	 	 ३)	पुरर्ठ्ाचा	वर्स्तार	 ४)	पुरर्ठ्ातहील	र्ाढ

	 ५)	 एकूि	जािा	नरसांखयेचया	वर्क्ीनांतर	एकूि	प्राप्तहीत	झालेलही	
वनवर्ळ	र्ाढ	म्िज	े 	.

	 	 १)	एकूि	प्राप्तही	 २)	सहीष्मानत	प्राप्तही	
३)	सरासरही	प्राप्तही	 ४)	सहीष्मानत	खचगा

प्र. २. स्सांबांध पूि्थ किा :
	 १)	 पुरर्ठ्ाचा	 वर्स्तार	 ः	 वकंष्मत	र्ाढ	ःः	पुरर्ठ्ाचा	सांकोच	ः	

	 २)	 एकूि	प्राप्तही	ः	 	ःः सरासरही	प्राप्तही	:	 एकिू	प्राप्तही
एकिू	नरसांखया

 

	 ३)	 एकिू	खचगा	 ः	 एकूि	 वस्रर	खचगा	 +	 एकूि	 बिलता	खचगाःः	
सरासरही	खचगा	ः	  

	 ४)	 ष्मारिही	र्क्	ः	 	ःः	पुरर्ठा	र्क्	ः	र्र	जािारा

	 ५)	 	 ः	 पुरर्ठ्ातहील	 बिलःः	 इतर	 घ्टक	 वस्रर	 ः	
पुरर्ठ्ाचे	वर्चलन

प्र. ३. योग्य आतर्थक पारिभातषक शब्द सुचवा :
	 १)	 वस्रर	घ्टकार्र	केला	जािारा	खचगा
	 २)	 प्रतयेक	नरसांखयेचया	उतपािनाचा	खचगा
	 ३)	 एका	जािा	नरसांखयेचया	उतपािनाषु्मळे	एकूि	खचागात	्ोिारही	

वनवर्ळ	र्ाढ.
	 ४)	 प्रतयेक	नरसांखयेचया	वर्क्ीनांतर	वष्मळिारही	प्राप्तही.

प्र. ४. फिक सपष्ट किा :
	 १)	 साठा	आवि	पुरर्ठा
	 २)	 पुरर्ठ्ाचा	वर्स्तार	आवि	पुरर्ठ्ातहील	र्ाढ
	 ३)	 पुरर्ठ्ाचा	सांकोच	आवि	पुरर्ठ्ाचा	ऱ्ास
	 ४)	 सरासरही	खचगा	आवि	सरासरही	प्राप्तही

प्र. ५. खालील पतकावरून प्र्नाांची उततिे द्ा :

 अ) चॉकलेटचे  पुिवठा पतक

तकंमत पुिवठा नगसांखया
१० २००
१५
२० ३००
२५ ३५०
३०
३५
४०

	 १)	 र्रहील	पुरर्ठा	पतक	पिूगा	करा.
	 २)	 र्रहील	 पुरर्ठा	 पतकाचया	 सा्ाययान	ेआकृतही	 काढा	आवि	

र्रहील	आकृतहीच	ेस्पष्टहीकरि	करा.
	 ३)	 वकंष्मत	आवि	पुरर्ठा	याांतहील	स्सांबांध	स्पष्ट	करा.

 ब) बटाटा बाजाि पतकाचे तनिीक्षि करून खालील उततिे 
द्ा.

तकंमत ` उद्ोग सांसरा(तक.ग्रॅ.) बाजाि पुिवठा(तक.ग्रॅ.)
अ ब क

१
२
३
४

३७
४०
४४

२०
३०

५०

४५
४५
५५

१००

१३५
१५४

	 १)	 बाजारात	 उद्ोरसांस्राांनही	 केलेलया	 ब्टा्टा	 नरसांखयेचा	
पुरर्ठा	र्रहील	पतकाष्मधये	पूिगा	करा.

	 २)	 पतकाचया	 सा्ाययाने	 बाजार	 पुरर्ठा	 र्क्	 काढून	 तयाचे	
स्पष्टहीकरि	करा.

प्र. ६. खालील प्र्नाांची उततिे द्ा :
	 १)	 एकूि	खचगा	र्	एकूि	प्राप्तही	या	सांकलपना	स्पष्ट	करा.

	 २)	 पुरर्ठा	वनधागाररत	करिार	ेघ्टक	स्पष्ट	करा.

प्र. ७. सतवसति उततिे द्ा :

	 १)	 पुरर्ठ्ाचा	वनयष्म	अपर्ािास्	स्पष्ट	करा.	
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प्रसतावना :
	 	 साष्मानयत:	 बाजार	 म्िजे	 वर्वशटि	 वठकाि	 वकंर्ा	 स्रळ	
्ोय;	 वजरे	 र्स्तू	 र्	 सेर्ाांचही	 खरेिही-वर्क्ी	 केलही	 जाते.	 पि	
अरगाशास्तात	 बाजार	 म्िजे	 एक	 वर्वशटि	 वठकाि	 नसून	 अशही	
वयर्स्रा	 आ्े	 की	 जयाष्मधये	 वर्क्ेत	े र्	 ग्ा्क	 प्रतयक्	 वकंर्ा	
अप्रतयक्रहीतया	 एकष्मेकाांचया	 सांपकागात	 येतात	 आवि	 र्स्तू	 र्	
सेर्ाांचही	िेर्ािघरे्ाि	करतात.

बाजािाची वयाखया :
	 	 ऑरस््टहीन	 कुनडो	 या	 अरगाशास्त्जाचया	 ष्मतानुसार	 जया	
वठकािही	र्स्तूांचही	खरेिही-वर्क्ी	केलही	जात	ेअशही	एखािही	वर्वशटि	
जारा	 म्िजे	 बाजार	 नसून	 असा	 सांपिूगा	 भूप्रिेश,	 की	 जयात	
खरेिहीिार	आवि	वर्क्ेते	याांचा	परस्पराांशही	इतका	जर्ळचा	सांबांध	
असतो	की	 जयाष्मुळे	 एकाच	र्स्तूचही	 वकंष्मत	सर्गात	स्ज	आवि	
लर्कर	सष्मान	्ोणयाचही	प्रर्मृततही	असते.
	 	 अशा	 प्रकारे,	 ‘बाजार	 ्ही	 सांभावय	 ग्ा्क	आवि	 सांभावय	
वर्क्ेते	याांचयातहील	परस्पर	सांबांधाच	ेएक	जाळ	ेआ्े.’
	 	 जेव्ा	खालहील	रोष्टही	अवस्ततर्ात	असतात	तेव्ाच	बाजार	
वनष्मागाि	्ोतो.

	 १)	 ग्ा्क	आवि	वर्क्ेते

	 २)	 र्स्तू	वकंर्ा	सेर्ा	याांचही	खरिेही	आवि	वर्क्ी

	 ३)	 र्स्तूचही	वकंष्मत

	 ४)	 ग्ा्क	आवि	वर्के्ते	याांचयातहील	जर्ळचा	सांबांध

	 ५)	 बाजारवर्षयक	्जान

बाजािाांचे वगगीकिि : 
	 	 बाजाराांच	े र्रवीकरि	 खालहीलप्रष्मािे	 करता	 येते.	 खालही	
विलेलया	आककृतही	५.१	ष्मधये	्े	िशगावर्ले	आ्े.

I) सरळानुसाि :

 १)  सरातनक बाजािपेठ :	स्रावनक	बाजार	म्िजे	असा	बाजार,	
की	जयात	ग्ा्क		र्स्तचूे	उतपािन	जया	वठकािही	्ोते	तयाच	
वठकािाहून	र्स्तू	खरेिही	करतात.

 २) िाटिट्ीय बाजािपेठ :	 राटिट्हीय	 बाजार	 ्ा	 िेशाांतरगात	 बाजार	
्ोय.	 प्रतयेक	 राटिट्हीय	 बाजारपेठेला	 तया	 िेशातहील	 वनयष्म	
लारू	्ोतात.

 ३) आांतििाटिट्ीय बाजािपेठ :	 आांतरराटिट्हीय	 बाजारपेठ	 ्ही	
जारवतक	बाजारपेठ	असून	जयाष्मधये	राष्टट्हीय	सहीष्मा	ओलाांडून	
र्स्तू	र्	सेर्ाांचे	आिानप्रिान	्ोते.

II) काळानुसाि :

 १) अतयलपकाळ : अतयलपकाळ	 म्िजे	 असा	 काळ	 की	
जयाष्मधये	 र्स्तूांचा	 पुरर्ठा	 र्ाढर्ता	 येत	 ना्ही.	 तयाष्मुळे	
र्स्तूांचही	 वकंष्मत	 ष्मारिही	 वनधागाररत	 करते.	 ्ा	 काळ	 का्ही	
विर्साांचा	 वकंर्ा	 आठर्डाचा	 असतो.	 जयात	 र्स्तूचा	
पुरर्ठा	र्ाढवर्ता	येत	ना्ही.

बाजािाचे प्रकाि (Forms Of Market)५

									अ)	अतयलपकाळ 	 	 अ)	पिूगा	स्पधागा
							आ)	अलपकाळ

						आ)	अपूिगा	स्पधागा								इ)	िहीघगाकाळ

								ई)	अवतिहीघगाकाळ

II) काळ III) सपधा्थ

	१)	ष्मतिेिारही 	२)	अलपावधकार ३)	ष्मतिेिारहीयुति	स्पधागा

बाजािाचे वगगीकिि

I) सरळ

अ)	स्रावनक

				आ)	राटिट्हीय

					इ)	आांतरराटिट्हीय

आकृती ५.१
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 २) अल्पकताळ : अलपकाळ हा एका िषा्शपयेक्षा कमी 
कालािधीचा काळ आहये. या काळात िस्ततू ि सयेिांचा 
पुरिठा काही प्रमाणात आदानांचये (उदा. श्म) समायोजन 
करून िस्ततूचा पुरिठा िाढविता ययेणये रकय आहये. 

 ३) दीघ्णकताळ : दीघ्शकाळ हा असा कालािधी होय, जयात 
उतपादनाचये घटक आवण उतपादन खच्श बदलणये रकय 
असतये. दीघ्शकाळात उद्ोगसंस्रांना सि्श प्रकारचया 
खचा्शरी जुळितून घयेणये रकय होतये. हा कालािधी काही 
िषायंचा असतो. उदा. साधारणपणये ५ िषायंपययंत.

 ४) अकतदीघ्णकताळ : अवतदीघ्शकाळ म्हणजये असा काळ 
जयामधयये उतपादनाची सि्श आदानये (सस्रर आवण बदलतये) 
बदलता ययेणये रकय असतये. हा कालािधी ५ िषायंपयेक्षा 
अवधक असतो. 

III) सपधधेनुसतार :

  अर्शरास्त्रात विक्रेतये ि ग्राहक यांचयातील स्पधा्श हा 
बाजाराचया िगगीकरणातील अवतरय महत्िाचा वनकष आहये. 
विक्रेतयांमधील स्पधधेिर आधाररत बाजारातील विविध प्रकारांचा 
अभयास करू या.

अ) पतूण्ण सपधता्ण

  अर्ण व व्ताख्ता : पतूण्श स्पधा्श ही प्रतयक्ष बाजारापयेक्षा एक 
आदर्श आवण कालपवनक संकलपना आहये. वमसयेस जोन 
रॉवबनसन यांचया रब्दातं ‘‘जयेवहा प्रतययेक उतपादकाचया 
उतपादनाला असणारी मागणी पतूण्श लिचीक असतये तयेवहा 
पतूण्श स्पधा्श असस्ततिात ययेतये.’’

  पतूण्श स्पधा्श हा असा बाजार आहये की जयात विक्रेतये ि ग्राहक 
असंखय असतात. सि्श विक्रेतये आवण ग्राहक कोणतयाही 
वनबयंधावरिाय एकवजनसी िस्ततूंची खरयेदी विक्री करणयात 
गुंतलयेलये असतात. तसयेच ग्राहक ि विक्रतेये यांना बाजार 
सस्रतीचये पतूण्श ज्ान असतये.

  पतूण्ण सपधधेची वैकशषट्े खतालीलप्रमताणे आहेत.
 १)  असखं् कवक्रते ेव असखं् ग्ताहक : पतूण्श स्पधधेत असखंय 

विक्रतेये ि असखंय ग्राहक असतात. अगोदर उल्येख 
कलेयाप्रमाणये एकूण बाजारात प्रतययेक विक्रतेा ि ग्राहक याचंा 
सहभाग नगणय असतो. तयामळुये कोणताही एक विक्रतेा 
बाजारातील वकमतीिर प्रभाि पाडू रकत नाही. अरा प्रकारये 
पतूण्श स्पधधेत विक्रतेये वकमंत स्िीकारणारये असतात.

     तसयेच ग्राहकांचीही संखया प्रचंड असतये. प्रतययेक 
ग्राहकाची खरयेदी ही एकूण खरयेदीचा अलपसा भाग असतो. 
तयामुळये िस्ततूचया वकमतीिर कोणताही ग्राहक प्रभाि पाडू 
रकत नाही. 

 २)  एककजनसी वसततू : पतूण्श स्पधधेचये महत्िाचये िैवरष्ट्य म्हणजये 
असंखय विक्रतेयांकडून विकली जाणारी िस्ततू ही ग्राहकाचया 
दृष्ीनये आकार, रूप, रंग, चि इ. बाबतीत एकवजनसी 
असली पावहजये. सि्श िस्ततू परस्परांना पतूण्शत: पया्शयी 
असतात.

 ३) मुक्त प्रवेश आकण कनग्णमन : या बाजारपयेठयेत प्रियेर आवण 
वनग्शमनािर कुठलयेही वनबयंध नसतात. जर नफयाची आरा 
असयेल तर उद्ोगसंस्रा बाजारात प्रियेर करतात आवण 
तोट्याची रकयता असयेल तर बाजाराततून वनग्शमन करतात. 

 ४) एकच ककंमत : पतूण्श स्पधधेचया बाजारात एकच वकंमत 
असतये, जी मागणी  आवण पुरिठा यांचया आंतरवक्रययेनये 
वनधा्शररत होतये.

 ५) बताजतारताचे संपतूण्ण ज्तान : ग्राहक आवण विक्रेतये यांना बाजार 
सस्रतीचये संपतूण्श ज्ान असतये. प्रतययेक ग्राहक आवण विक्रेता 
यांना िस्ततूची वकंमत, गुणितता, दजा्श, पुरिठ्ाचा स्ोत इ. 
चये ज्ान असतये.

 ६) उत्पतादन घटकताची पतूण्ण गकतशीलतता : पतूण्श स्पधधेचये आणखी 
एक िैवरष्ट्य असये की उतपादनाचये घटक हये पतूण्शत: गवतरील 
असतात. म्हणजयेच श्म, भांडिल यांसारखये घटक 
भौगोवलकदृष्ट्याच नवहये, तर वयािसावयकदृष्ट्याही 
गवतरील असतात.

 ७)  वताहततूक खचता्णचता अभताव : पतूण्श स्पधधेत िस्ततूंची वकंमत 
सि्शत्र सारखी असतये. कारण िाहततूक खच्श गृहीत धरलयेला 
नसतो. या गृहीतकामुळये वकंमत समानता वनमा्शण होतये. 

 ८)  सरकतारी हसतक्षेप नताही : वनह्शस्तक्षयेप धोरण हये पतूण्श स्पधधेचये 
महत्िाचये िैवरष्ट्य आहये. याचा अर्श आवर्शक घडामोडीमधयये 
रासकीय हस्तक्षयेपाचा पतूण्शत: अभाि असतो. 

पतूण्ण सपधधेतील ककंमत कनशशचती :

  पतूण्श स्पधधेत िस्ततूची वकंमत मागणी आवण पुरिठा यांचया 
आंतरप्रवकययेततून वनस्चत होतये. याला समतोल वकंमत असये 
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 वसततूची मतागणी व पुरव्ता

कक
ंमत

 (`
)

मतागणी व पुरव्ता (कक.ग्रॅ.)

१०००

य

�० २०००३०००४००० ५०००

५००

स

४००

३००

२००

१००

म प

मप
अवतररकत मागणी

अवतररकत पुरिठा
पप > मम

मम = पप

मम > पप

आकृती क्र. ५.२

  आकृतीत ‘क्ष’ अक्षािर मागणी ि पुरिठा दर्शविला आहये. 
तर ‘य’ अक्षािर वकंमत दर्शविली आहये. ‘मम’ हा मागणी िक्र 
आहये. तो खाली सरकणारा असतून वकंमत आवण मागणी यातील 
वयस्त संबंध दर्शवितो. तर ‘पप’ हा िर सरकत जाणारा पुरिठा 
िक्र असतून तो वकंमत आवण पुरिठा यांचा सम संबंध दर्शवितो. 
मागणी आवण पुरिठा िक्र एकमयेकांना ‘स’ वबंदूत ्येदतात म्हणतून 
‘स’ हा समतोल वबंदू आहये. ३०० ` ही समतोल वकंमत  
आवण ३०००  वकलो ही समतोल संखया वनस्चत होतये. ही 
समतोल वकंमत बाजार मागणी आवण बाजार पुरिठा यांनी 
वनस्चत केली आहये.

आ) अपतूण्ण सपधता्ण :

  अपतूण्श स्पधा्श हा बाजाराचा असा प्रकार आहये की जयात 
स्पधा्शयुक्त बाजाराची सि्श िैवरष्ट्यये आढळत नाहीत, तर काही 
िैवरष्ट्यये आढळतात. 

१) मक्तेदतारी :

अर्ण आकण व्ताख्ता : मक्तयेदारी (monopoly) या रब्दाची 
उतपतती ‘Mono’ म्हणजये ‘एक’ आवण ‘Poly’ म्हणजये ‘विक्रेता’ 
या ग्रीक रब्दापासतून झाली आहये. मक्तयेदारी म्हणजये असा बाजार, 
जयात एकच विक्रतेा असतून तयाचये संपतूण्श बाजार पुरिठ्ािर 
वनयंत्रण असतये ि तयाचया िस्ततूला जिळचा पया्शय नसतो. 

  इ. एच. चेंबरलीन यांचया मतये, ‘‘मक्तयेदारी म्हणजये एक 
उद्ोगसंस्रा जी संपतूण्श पुरिठ्ािर वनयंत्रण ठयेितये आवण वजला 
बाजारात अगदी जिळचा पया्शय नसतो.’’

म्हणतात. मार्शलनये वकंमत वनस्चतीचया या प्रवक्रययेची तुलना 
कात्रीनये कापड कापणयाचया प्रवक्रययेरी केली आहये. जयाप्रमाणये 
कापड कापणयासाठी कात्रीची दोनही पाती आि्यक असतात, 
तयाप्रमाणये समतोल वकंमत वनस्चतीसाठी मागणी आवण पुरिठा हये 
दोनही घटक महत्िाचये असतात. हये खालील कोष्काचया ि 
आकृतीचया साहाययानये स्पष् केलये आहये. 

तक्तता क्र. ५.१
मतागणी आकण पुरव्ता कोष्टक

सफरचंदताची ककंमत 
(प्रकत ककलो  `)

मतागणी
(ककं.)

पुरव्ता 
(ककं.)

मतागणी व 
पुरव्ता संबंध

१०० ५००० १००० मा. > पु.

२०० ४००० २००० मा. > पु.

३०० ३००० ३००० मता. = पु.

४०० २००० ४००० मा. < पु.

५०० १००० ५००० मा. < पु.

कोष्टक सपष्टीकरण :
कोष्क ५.१ िरून खालील वनष्कष्श काढता ययेतात. 

 १) जयेवहा वकंमत १०० रुपयांिरून २००  ` पययंत िाढतये तयेवहा 
मागणी ५००० वकलोिरून ४०००  वकलोपययंत कमी होतये, 
तर पुरिठा १००० वकलोिरून २०००  वकलो पययंत िाढतो. 
कारण वकंमत िाढलयामुळये मागणी कमी होतये तर 
वकंमतिाढीबरोबर पुरिठाही िाढतो. ही अरी सस्रती आहये 
की, जयेरये मागणी ही पुरिठ्ापयेक्षा जास्त आहये. याला 
अवतररकत मागणी म्हणतात. (DD > SS)

 २) जयेवहा वकंमत ३००  ` पययंत िाढतये तयेवहा मागणी आवण 
पुरिठा ३०००  वकलो, इतका समान होतो. ही अरी 
सस्रती आहये की जया वठकाणी मागणी आवण पुरिठा समान 
होतात. ही समतोलाची सस्रती आहये. म्हणतून ३००  ` ही 
समतोल वकंमत आहये. (DD = SS)

 ३) जयेवहा वकंमत ४००  ` िरून ५००  ` पययंत िाढतये, तयेवहा 
मागणी २०००  वकलोिरून १०००  वकलोपययंत कमी होतये 
आवण पुरिठा ४०००  वकलो िरून ५०००  वकलोपययंत 
िाढतो. अरा प्रकारये पुरिठा हा मागणीपयेक्षा जास्त होतो. 

   वकंमत वनस्चतीची ही प्रवक्रया खालील आकृती ५.२ मधयये 
दर्शविली आहये. (SS > DD)
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ष्मतिेिारहीचही	रै्वशषटे	खालहीलप्रष्मािे	आ्ेत	:

 १) एकच तवक्रेता :	ष्मतिेिारहीत	र्स्तूचा	उतपािक	वकंर्ा	वर्क्ेता	
एकच	 असलयाष्मुळे	 वर्क्ेतयाांष्मधये	 स्पधागा	 नसते.	 परांत	ु
ग्ा्काांचही	सांखया	जास्त	असते.	

 २) पया्थयी वसतूांचा अभाव :	 ष्मतिेिाराचया	 उतपािनाला	
जर्ळचे	पयागाय	नसतात.	तयाष्मुळे	ग्ा्काांचया	पसांतहीला	र्ार्	
नसतो.	 तयाांना	ष्मतिेिाराकडून	एकतर	र्स्तू	 वर्कत	घयार्ही	
लारते	वकंर्ा	र्स्तूपासून	र्ांवचत	रा्ार्े	लारते.	ष्मतिेिारहीत	
ष्मारिहीचही	 छेिक	 लर्वचकता	 शूनय	 वकंर्ा	 नकारातष्मक	
असते.	

 ३) प्रवेशावि तनबबंध :	कायिेशहीर,	नैसवरगाक	र्	ताांवतक	बांधनाष्मुळे	
इतर	स्पधगाकाांचया	बाजारातहील	प्रर्ेशार्र	बांधने	येतात.	

 ४)  बाजाि पिुवठ्ावि पूि्थ तनयांति :	 ष्मतिेिाराचे	
बाजारपुरर्ठ्ार्र	पिूगा	वनयांति	असते.	तो	र्स्तचूा	एकष्मेर्	
उतपािक	र्	वर्क्ेता	असतो.	

 ५) तकंमतकता्थ : ष्मतिेिाराच	ेसांपूिगा	बाजार	पुरर्ठ्ार्र	वनयांति	
असते.	 तयाष्मुळे	 ष्मतिेिारही	 उद्ोरसांस्रा	 स्र्त:चया	
ष्मालाचही/उतपािनाचही	 वकष्मत	 वनष्शचत	 करते.	 तयाष्मुळे	
ष्मतिेिार	्ा	वकंष्मतकतागा	असतो.

 ६) मूलयभेद :	 ष्मतिेिार	 ्ा	 वकंष्मतकतागा	 असलयाषु्मळे	 तो									
एकाच	 र्स्तलूा	 र्ेरर्ेरळ्ा	 ग्ा्काांना	 कालपरतर्े,	
स्रलपरतर्े	 र्ेरर्ेरळ्ा	 वकंष्मतही	आकारू	 शकतो.	 अशा	
प्रकारे	षू्मलयभिे	्े	ष्मतिेिारही	बाजाराच	ेप्रष्मुख	रै्वशषट	आ्े.	
रेलर्चेया	 प्रर्ासात	 वर्द्ारवी	 र्	 जेषठ	 नारररक	 याांना	
वतकी्टात	सर्लत	विलही	जाते.

 ७)  उद्ोगसांसरा ्ाच उद्ोग : ष्मतिेिार	 ्ा	 तयाचया	
उतपािनाचा	एकष्मेर्	उतपािक	र्	वर्क्ेता	असतो.	तयाष्मुळ	े
ष्मतिेिारहीत	उद्ोरसांस्रा	्ाच	उद्ोर	असतो.

* मक्तेदािीचे प्रकाि :

मक्तेदािीचे प्रकाि खालीलप्रमािे आ्ेत.

 १) खाजगी मक्तेदािी :	जेव्ा	एखािही	वयतिही/खाजरही	सांस्रा	
ष्मतिेिारही	उद्ोरसांस्रेच	ेवनयांति	करते	तेव्ा	तयास	खाजरही	
ष्मतिेिारही	 म्ितात.	 खाजरही	 ष्मतिेिारही	 ्ही	 नफयाने	 प्रेररत	
झालेलही	असते.	उिा.,	्टा्टा	सष्मू्.

 २) साव्थजतनक मक्तेदािी :	 जेव्ा	 एखािही	 उतपािनसांस्रा	 

पूिगात:	सरकारचया	ष्मालकीचही,	सरकारने	 वनयांवतत	केलेलही	
आवि	 सरकारने	 चालवर्लेलही	 असते,	 तेव्ा	 तयास	
सार्गाजवनक	 ष्मतिेिारही	 असे	 म्ितात.	 ्ही	 ष्मतिेिारही	
कलयािकारही	 ्ेतूने	 प्ररेरत	 झालेलही	 असते.	 उिा.,	 
भारतहीय	रेलर्े.

 ३) कायदेशीि मक्तेदािी : पे्टां्ट,	 बोधवचन्,	 स्र्ावष्मतर् 
अवधकार	 याांसारखया	 शासनाचया	 कायिेशहीर	 तरतुिींषु्मळे	
वनष्मागाि	 झालेलया	 ष्मतिेिारहीस	 कायिेशहीर	 ष्मतिेिारही	 असे	
म्ितात.	नोंििहीकृत	झालेलया	वयापारही	वचन्ाांचया	अांतरगात	
सांभावय	 स्पधगाकाांना	 प्ररे्श	 करणयास	 या	 ष्मतिेिारहीत	 ष्मनाई	
केलही	जाते.	तसेच	तया	वचन्ाचे	वकंर्ा	आकाराचे	अनुकरि	
करणयासाठही	ष्मनाई	केलही	जाते.	उिा.,	अष्मूलचही	उतपािने.	

 ४) नैसतग्थक मक्तेदािी : वर्वशटि	स्रल,	्र्ाष्मान,	पजगानयष्मान	
इ.	 नैसवरगाक	 पररष्स्रतहीष्मुळे	 वनष्मागाि	 झालेलया	 ष्मतिेिारहीस	
नैसवरगाक	ष्मतिेिारही	असे	म्ितात.	उिा.,	पांजाबचा	रहू.

 ५) साधी मक्तेदािी : साधया	 ष्मतिेिारहीत	 वर्क्ेता	 वकंर्ा	
उद्ोरसांस्रा	एका	प्रकारचया	उतपािनासाठही	सर्गा	ग्ा्काांना	
एकच	वकंष्मत	आकारते.

 ६) मूलयभेदातमक मक्तेदािी : ष्मूलयभेिातष्मक	 ष्मतिेिारहीत	
उद्ोरसांस्रा	एकाच	प्रकारचया	उतपािनासाठही	र्ेररे्रळ्ा	
वकष्मतही	आकारते.	 उिा.,	 डॉ््टर	 रे्ररे्रळ्ा	 रुग्िाांकडून	
रे्रर्ेरळही	फी	आकारतात.

 ७) ऐशचछक मक्तेदािी : जहीर्घिेही	स्पधागा	्टाळणयासाठही	का्ही	
ष्मतिेिार	स्र्ेचछेने	एकत	येतात	र्	ष्मतिेिाराांचा	र्ट	स्रापन	
करतात.	उतपावित	केलेलया	र्स्तूांचही	वर्क्ी	करून	ष्म्ततष्म	
नफा	 वष्मळवर्िे	 याष्मुळे	 सोयहीचे	 ्ोते.	 उिा.,	 ओपेक	
(OPEC)

तुम्ाांला मा्ीत ्वां!

 

मक्तेदािीत मूलयभेदाचे प्रकाि

वयक्तीनसुाि  

डॉ््टर	
र्रेर्रेळ्ा	
रुग्िाांकडून	
र्रेर्रेळही	
फी	आकारतो

ग्ाष्महीि	र्	श्रही	
भारातहील	
घरभाडे	

वभन्न	असते

विर्सापके्ा
रातहीचया
प्रर्ासासाठही
प्रर्ासभाडे	
जास्त	असते

घररतुही	र्ापर	र्	
वयापारही	
र्ापरानसुार	
र्हीज	िर	वभन्न	
असतो

सरळानसुाि  काळानरुूप  वापिानसुाि
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शोधता पताहू!
खालील उतपादनानुसार मकतयेदारीचये प्रकार.

१)  आसामधील चहा 

२) अणुउजा्श  

३) एखाद्ा वयापारी बँकेचये बोधवचनह 

तुमहतांलता मताहीत आहे कता?
 ग्राहकाची मक्तयेदारी ही मक्तयेदारीचया विरुद्ध आहये. 
जयेवहा एक ग्राहक ि अनयेक विक्रतेये असतात, तयेवहा ग्राहकाची 
मक्तयेदारी वनमा्शण होतये. ग्राहकाची मक्तयेदारी हा दवुम्शळ प्रकार 
आहये. मक्तयेदारीत विक्रतेा जयाप्रमाणये ग्राहकाचंये रोषण करू 
रकतो. तयाप्रमाणये ग्राहकाचंया मक्तयेदारीत ग्राहक हा 
विक्रतेयाचंये रोषण करू रकतो. श्मबाजारात जयेवहा एखादा 
वनयोक्ता (मालक) विवरष् प्रकारचया मजरुाचंा उपयोग 
करून घयेतो तयेवहा ग्राहकाची मक्तयेदारी वनमा्शण होतये.

२) अल्पताकधकतार (Oligopoly) :

  ‘अलपावधकार’(Oligopoly) या रब्दाची उतपतती ग्रीक 
रब्द ‘oligo’ म्हणजये अलपसंखय आवण ‘poly’ म्हणजये  
विक्रतेये या रब्दांपासतून झाली आहये. अलपावधकार म्हणजये असा 
बाजार की जयात काही विक्रेतये एकवजनसी िस्ततूंचये वकंिा विभयेवदत 
िस्ततूंचये उतपादन करतात. उदा. मोबईल सयेिा पुरविणारये, वसमेंट 
कंपनी इतयादी.
अलपावधकार बाजाराची िैवरष्ट्यये पुढीलप्रमाणये :

 १) कताही कवक्रतेे : अलपावधकार बाजारात काही उद्ोगसंस्रा 
वकंिा विक्रतेये असतात. बाजारपयेठयेिर काही ससं्रांचये िच्शस्ि 
असतये. तसयेच तयाचंये वकमतीिर ि िस्ततूचया उतपादनािरही 
लक्षणीय वनयंत्रण असतये.

 २) परसपरतावलबंन : प्रवतस्पध्शकानंी घयेतलयेलया कोणतयाही 
वनण्शयाचया बाबतीत विके्रतयानंा दक्ष राहािये लागतये. या 
बाजारात काही विके्रतये असलयामळुये एखाद्ा उद्ोगससं्रयेनये 
िस्ततूचया वकमतीत बदल कलेयास इतर उद्ोगससं्रानाहंी 
स्पधधेत वटकून राहणयासाठी तयांचयारी जळुितून घयािये लागतये.

 ३) जताकहरतात : अलपावधकार बाजारात जावहरात हये प्रभािी 
साधन आहये. अलपावधकारात उद्ोगसंस्रा जास्तीतजास्त 

बाजारपयेठा काबीज करणयाचया उद्येरानये आक्रमक ि 
आकष्शक जावहरात मोहीम हाती घयेऊ रकतये. 

 ४) प्रवेशतावर कनबबंध : कंपनया जयेवहा पावहजये तयेवहा सहजपणये 
उद्ोगाततून बाहयेर पडू रकतात. परंतु तयात प्रियेर 
करणयासाठी विवरष् अडरळांना तोंड द्ािये लागतये. 
जसये की सरकारी परिाना, पयेटंट इतयादी.

 ५) समतानतेचता अभताव : उद्ोगसंस्रांचया आकाराचया 
बाबतीत असमानता असतये. काही आकारानये लहान तर 
काही मोठ्ा असतात. 

 ६) अकनशशचततता : या बाजारात लक्षणीय/विचारात 
घयेणयाइतपत अवनस्चतता असतये. कारण या बाजारात 
उतपादकाचया ित्शनाचये स्िरूप विविध प्रकारचये असतये. 
प्रवतस्पधगी उद ्वदष्ांचया बाबतीत एकमयेकांरी हातवमळिणी 
करून एकमयेकांना सहकाय्शही करू रकतात वकंिा 
एकमयेकांरी संघष्शही करू रकतात.

३) मक्तेदतारी्ुक्त सपधता्ण : 

सवच्छतेसता्ी वतापरण्तात ्ेणताऱ्ता वेगवेगळ्ता  
कंपन्तांची उत्पतादने

    
आकृती ५.३

अर्ण व व्ताख्ता : प्रतयक्ष वयिहारात आढळून ययेणारा बाजाराचा 
प्रकार म्हणजये मक्तयेदारीयुक्त बाजार होय. यामधयये पतूण्श स्पधा्श ि 
मक्तयेदारीची काही िैवरष्ट्यये एकवत्रतपणये आढळून ययेतात. प्रा. इ. 
एच. चेंबरलीन यांनी १९३३ साली प्रकावरत झालयेलया तयांचया 
‘Theory of Monopolistic Competition’ या पुस्तकात 
मक्तयेदारीयुक्त स्पधधेची संकलपना प्ररम मांडली. 

  चेंबरलीन यांचया मतये, ‘‘मक्तयेदारीयुक्त स्पधा्श म्हणजये अरी 
स्पधा्श की जयात अनयेक विक्रेतये अगदी जिळचा पया्शय असलयेलया 
परंतु पतूण्श पया्शय नसलयेलया िस्ततूचंये उतपादन करतात.’’
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ष्मतिेिारहीयुति	स्पधवेचही	र्ैवशषटे	खालहीलप्रष्मािे	ः

 १) अनेक तवक्रतेे : ष्मतिेिारहीयुति	स्पधवेत	 वर्क्ेतयाांचही	सांखया	
जास्त	 असते.	 परांत	ु तुलनेने	 पूिगा	 स्पधवेतहील	 वर्क्ेतयाांपेक्ा	
कष्मही	 असते.	 या	 कारिाष्मुळ	े वर्क्ेतयाचे	 र्तगान	 ष्मतिेिारही	
प्रष्मािे	असते.

 २) असांखय ग्ा्क : ष्मतिेिारहीयुति	 स्पधवेत	 असांखय	 ग्ा्क	
असतात.	 पररिाष्मही,	 कोिता्ही	 ग्ा्क	 र्ैयष्तिकपिे	
आपलया	ष्मारिहीत	बिल	करून	र्स्तूचया	 वकष्मतहीत	बिल	
घडरू्न	आिू	शकत	ना्ही.	

 ३) वसतुभेद :	 र्स्तभुिे	 ्े	 ष्मतिेिारहीयुति	 स्पधवेचे	 ष्म्त्र्ाचे	
रै्वशषट			आ्े.	या	बाजारात	अनेक	उद्ोरसांस्रा	वर्वशटि	
र्स्तूांच	े उतपािन	 करतात.	 परांतु	 प्रतयेक	 उद्ोरसांस्रचेे	
उतपािन	 ्े	 बाजारातहील	 िुसऱया	 उद्ोरसांस्रेचया	
उतपािनापेक्ा	 रे्रळे	 असते.	 यालाच	 र्स्तूभेि	 असे	
म्ितात.	्ा	र्स्तुभेि	ब्ॅणड	(छाप),	वयापारही	वचन्	(्टट्ेड	
ष्माक्क),	र्स्तूचही	आकषगाक	बाांधिही,	िजागा,	नक्हीकाष्म,	रांर,	
रे्टिन,	 आकार	 इ.	 बाबतींत	 आढळतो.	 याचा	 अरगा	
उद्ोरसांस्रेचया	 उतपािनाला	जर्ळचे	 पयागाय	आढळतात	
आवि	तयाांचया	ष्मारिहीचही	छेिक	लर्वचकता	अवधक	आ्े.	
उिा.	भ्ष्मिधर्नही	(ष्मोबाईल),	शहीतपेय	इ.

 ४) मुक्त प्रवेश व तनग्थमन : पूिगा	 स्पधवेप्रष्मािे	या्ही	बाजारात	
नर्हीन	वयर्साय	सांस्राांना	षु्मति	प्रर्ेश	असतो.	तयाचप्रष्मािे	
तो्टा	्ोत	असलयास	कोितही्ही	उद्ोरसांस्रा	उतपािन	बांि	
करून	स्पधवेतून	बा्ेर	पड	ूशकते.

 ५) तवक्री खच्थ :	 वर्क्ी	 खचगा	 ्ा	 ष्मतिेिारहीयुति	 स्पधवेतच	

आढळतो.	 उतपािकाचया	 उतपािनाला	 अवधक	 ष्मारिही	
वनष्मागाि	 करणयासाठही	 र्	 र्स्तचूही	 वर्क्ी	 र्ाढवर्णयासाठही	
करार्ा	लारिारा	खचगा	म्िजेच	वर्क्ी	खचगा	्ोय.	जाव्रात,	
िूरिशगान,	 आकाशर्ािही,	 फलक	 जाव्रातही,	 प्रिशगान,	
ष्खडकी	 प्रिशगान,	 ष्मोफत	 भे्ट	 र्स्तू,	 ष्मोफत	 नषु्मना	 र्स्तू		
इतयािींचा	सष्मार्ेश	वर्क्ी	खचागात	्ोतो.

 ६) जवळचे पया्थय :	 ष्मतिेिारहीयुति	 स्पधवेत	 र्स्तूांना	 अरिही	
जर्ळचे	पयागाय	उपलबध	असतात.	उिा.,	वर्वर्ध	कंपनयाांच	े
साबि,	शहीतपेय	इ.

 ७) गटसांकलपना : ष्मतिेिारहीयुति	 स्पधवेत	 चेंबरलहीन	 याांनही	
उद्ोर	 या	 सांकलपनेऐर्जही	 र्टाचही	 सांकलपना	 र्ापरलही.	
एकवजनसही	 र्स्तूांच	े उतपािन	 करिाऱया	 सांस्राांचा	 सषु्मिाय	
म्िजे	 उद्ोर	 ्ोय,	 तर	 एकषे्मकाांना	 जर्ळचा	 पयागाय	
असिाऱया	र्	र्स्तुभेि	वनष्मागाि	करिाऱया	सांस्राांचा	सषु्मिाय	
म्िजे	 र्ट	 ्ोय.	 उिा.,	 औषध	 उतपावित	 करिाऱया	
सांस्राांचा	सष्मू्.

   शोधा पाहू!
	खालही	विलेलया	उतपािनाला	जर्ळचा	पयागाय	शोधा.

क्र. उतपादन पया्थयी वसतू
१. जेवष्मनही	तेल
२. कोलरे्ट	्ूटरपेस््ट
३. रेड	लेबल	च्ा
४. ब्ु	कॉफी
५. ॲष्््टव्ा	िुचाकी

सवाधयाय

प्र. १. अ) योग्य पया्थय तनवडा :
	 १)	अरगाशास्तहीयदृषटा	बाजारात	खालहील	घ्टकाांचा	सष्मार्शे	्ातो.
	 	 अ)	जया	वठकािही	र्स्तू	र्	सरे्ाांचही	खरेिही-वर्क्ी	केलही	जाते.
	 	 ब)	ग्ा्क	आवि	वर्क्ेत	ेएकष्मेकाांचया	प्रतयक्	वकंर्ा	अप्रतयक्	

सांपकागात	येतात.
	 	 क)	र्स्तूांचही	वर्क्ी	करिारे	िुकान
	 	 ड)	र्रहील	सर्गा
पया्थय ः	१)	अ	आवि	ब	 २)	ब	आवि	क
	 	 	 ३)	अ,	ब	आवि	क	 ४)	फ्त	ब 

२)	बाजारपेठेच	े र्रवीकरि	 	 स्रळाचया	 आधारार्र	
खालहीलप्रष्मािे	केले	जाते.

  अ)	स्रावनक	बाजार,	राटिट्हीय	बाजार,	आांतरराटिट्हीय	बाजार
	 	 ब)	अतयलपकालहीन	बाजार,	स्रावनक	बाजार,	राटिट्हीय	बाजार
	 	 क)	अलपकालहीन	 बाजार,	 राटिट्हीय	 बाजार,	 आांतरराटिट्हीय	

बाजार
	 	 ड)	स्रावनक	बाजार,	राष्टट्हीय	बाजार,	अलपकालहीन	बाजार.
पया्थय ः	१)	अ,	ब	आवि	क	 २)	ब,	क	आवि	ड
	 	 	 ३)	फ्त	अ	 ४)	अ	आवि	ड
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	 ३)	 एकवजनसही	र्स्तू	्े	या	बाजाराच	ेर्ैवशषट	आ्े.

	 	 अ)	ष्मतिेिारही	 ब)	ष्म्तेिारहीयु्त	स्पधागा

	 	 क)	पूिगा	स्पधागा	 ड)	अलपावधकार

पया्थय ः	१)	क,	ड	 २)	अ,	ब,	क
	 	 	 ३)	अ,	क,	ड	 ४)	फ्त	क

	 ४)	 पूिगा	स्पधवेत	वर्क्ेतयाचही	भूवष्मका	पुढहील	प्रकारचही	असते.

	 	 अ)	वकंष्मतकतागा	 ब)	वकंष्मत	स्र्हीकारिारा

	 	 क)	वकंष्मतभिे	करिारा	 ड)	याांपैकी	ना्ही.

पया्थय ः	१)	अ,	ब,	क	 २)	फ्त	ब
	 	 	 ३)	फ्त	क	 ४)	अ	आवि	क

प्र.२. पारिभातषक शब्द सुचवा :

	 १)	 का्ही	वर्क्ेते	असलेला	बाजार	

	 २)	 ष्मारिही	र्क्	र्	पुरर्ठा	र्क्	एकषे्मकाांना	जया	 वबांिूत	छेितात	
असा	वबांिू

	 ३)	 र्स्तूचही	वर्क्ी	र्ाढवर्णयासाठही	करार्ा	लारिारा	खचगा	

	 ४)	 एकवजनसही	र्स्तूांचे	उतपािन	करिाऱया	सांस्राांचा	सष्मुिाय	

	 ५)	 एकच	र्स्तू	र्	सरे्ेसाठही	 रे्रर्ेरळ्ा	ग्ा्काांना	 रे्रर्ेरळ्ा	
वकंष्मतही	आकारिे.

प्र. ३. स्सांबांध सपष्ट किा :
	 १)	 पूिगा	 स्पधागा	 :	 ष्मुति	 प्रर्ेश	 आवि	 वनरगाष्मन	 ::	 	 :	

प्रर्ेशार्र	वनबयंध

	 २)	 वकंष्मत	स्र्हीकारिारा	:	 	::	वकंष्मत	कतागा	:	ष्मतिेिारही

	 ३)	 एकच	वकंष्मत	:	पूिगा	स्पधागा	:	:	वभन्न	वकंष्मत	ः	  

प्र.४. गटात न बसिािा शब्द ओळखा :
	 १)	 वर्क्ी	खचगा	 ः	 	 ष्मोफत	भे्टर्स्तू,	फलक	जाव्रात,	 ष्खडकी	

प्रिशगान,	प्ेटां्ट
	 २)	 बाजार	 प्रकार	 ः	 पूिगा	 स्पधागा,	 ष्म्तेिारही,	 अलपावधकार,	

अतयलपकालहीन	बाजार
	 ३)	 ष्म्तेिारहीचही	 र्ैवशषटे	 ः	 वकंष्मतकतागा,	 प्रर्ेश	 वनबयंध,	 अनेक	

वर्क्ेते,	पयागायही	र्स्तूांचा	अभार्
	 ४)	 कायिेशहीर	ष्म्तेिारही	ः		प्ेटां्ट,	ओपेक	कॉपहीराइ्ट,	बोधवचन्

प्र. ५. रोडक्यात उततिे तल्ा :
	 १)	 अलपावधकार	बाजाराचही	र्ैवशषटे	साांरा.
	 २)	 ष्मतिेिारहीच	ेप्रकार	साांरा.

प्र. ६.खालील तक्तयाचे तनिीक्षि करून तवचािलेलया प्र्नाांची 
उततिे तल्ा :

केळीची 
तकंमत (`)
(प्रततडझन)

मागिी  
प्रततडझन 

पुिवठा  
प्रततडझन 

मागिी व 
पुिवठा सांबांध

१० ५०० १०० ष्मा	> पु  
२० ४०० ष्मा	> पु
३० ३०० ष्मा	= पु
४० २०० ष्मा	< पु
५० ष्मा	< पु

	 १)	 र्रहील	त्तयातहील	ररकामया	जारा	भरा.
	 २)	 र्रहील	 त्तयाचया	 आधारे	 सष्मतोल	 वकंष्मतवनष्शचतही	

आकृतहीचया	सा्ाययाने	िाखर्ा.	

प्र. ७. सतवसति उततिे तल्ा :
 १)	 ष्मतिेिारहीयुति	स्पधवेचही	र्ैवशषटे	स्पटि	करा.
	 २)	 पूिगा	स्पधवेचही	र्ैवशषटे	स्पष्ट	करा.
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प्रसतावना :

	 	 वनिवेशाांक	 ्े	 अरगाशास्ताष्मधहील	 सर्ागावधक	 र्ापरले	 जािारे	
सांखयाशास्तहीय	 साधन	 आ्े.	 वनिवेशाांक	 म्िजे	 एका	 ठरावर्क	
कालार्धहीत	चलाष्मधहील	बिल	(वकंर्ा	चलाचया	सष्मुिायाष्मधहील	
बिल)		ष्मोजणयासाठहीचे	एक	साधन	्ोय.

	 	 वनिवेशाांक	्ा	षू्मलतः	वकषं्मतपातळहीष्मधहील	बिल	ष्मोजणयासाठही	
वर्कवसत	कलेा	्ोता.	आजचया	काळात	भारभाांडर्ल	बाजारातहील	
वकष्मतही,	रा्िहीष्मानाचा	वनिवेशाांक,	औद्ोवरक	आवि	ककृषही	ष्मालाचे	
उतपािन,	वनयागात	र्	आयातहीष्मधहील	बिल	इतयािही	घ्टकाांस्	वर्वर्ध	
क्ेताांतहील	कल	ष्मोजणयासाठही	याचा	उपयोर	कलेा	जातो.	वनिवेशाांकाचे	
प्रतयक्पि	े ष्मोजष्माप	 करता	 यते	 ना्ही.	 पि	 तयातनू	 सापेक्	 बिल	
िशगावर्ता	यतेात.

तुम्ाांला मा्ीत आ्े का?

तनदधेशाांकाचा उगम : १७	 वया	 शतकातहील	 एक	 प्रखयात	
इांग्जही	लखेक	राईस	र्ॉन	 ्े	तयाांचया	जनष्मभषू्महीचया	ष्मारहील	
शतकातहील	वकंष्मत	र्ाढहीबि	्िल	जािून	घणेयासाठही	उतसकु	
्ोत.े	१८	 वया	शतकाचया	सरुुर्ातहीला	 वनिवेशाांकाचा	र्ापर	
करून	अभयास	झाला	्ोता.	१७०७	ष्मधय	ेवर्लयष्म	फ्ही्टर्डूने	
१४४०-१४६०	आवि	१६८६-१७०६	या	कालार्धहीतहील	
रहू,	 ओ्ट	्स,	 बहीनस,	 कापड,	 ष्माांस	 इतयािही	 र्स्तूांचया	
वकष्मतींचही	 तलुना	 कलेही	 ्ोतही.	 या	 अभयासाच	े वनकष	
क्ोवनकॉन	प्रहीसहीओसष्म(१७०७)	याांचया	काष्मात	सािर	कलेे	
आ्ते.	१७३८	ष्मधय	ेरिानसचा	चालसगा	डही	फरे	ेड्ुटो	याने	
१५०८	आवि	१७३५	या	िोन	कालार्धींसाठही	एक	साधा	
सरासरही	 वनिवेशाांक	 तयार	 कलेा	 आवि	 सष्मान	 र्स्तचूया	
यािहीतहील	खचागाशही	तलुना	कलेही.	जही.आर.	कालवी	इ्टावलयन	
असनू	तयाांचया	काष्मात	वनिवेशाांक	प्ररष्मच	नोंिवर्ललेा	विसनू	
यतेो.	 तयांानही	 १७६४	 ष्मधय	े सापके्	 वकंष्मतहीसाठही	 साधया	
सरासरही	पि्	धतहीच	ेसधुाररत	रूप	र्ापरल.े

वनदधेशाांकाचया वयाखया :
 १) सपाईगेल : “भौरोवलक	स्रान,	रे्ळ	या	सांिभायंत	वकंर्ा	इतर	

रै्वशषटे	 म्िजे	 उतपन्न,	 वयर्साय	 इतयािींचया	 सापेक्	
बिलासाठही	 वकंर्ा	 बिलाच	े प्रष्माि	 िाखवर्णयासाठही	

६ तनदधेशाांक (Index Number)

र्ापरलेले	साांष्खयकीय	साधन	म्िजे	वनिवेशाांक	्ोय.”
 २) क्रॉक्सटन आति कावडन : “वनिवेशाांक	्ही	सांखयाांचही	अशही	

शमृांखला	आ्े	की	वजचया	आधारे	काल	र्	स्रान	पिष्मालेतहील	
बिलाचे	ष्मापन	करता	येते.”

तनदधेशाांकाची वैतशष्ट् े:
	 १)	 वनिवेशाांक	्े	साांष्खयकीय	साधन	आ्े.
	 २)	 वनिवेशाांक	्े	सरासरही	काढणयाचे	एक	वर्वशष्ट	साधन	आ्े	

आवि	ते	शेकडेर्ारही	काढणयास	उपयु्त	ठरते.
	 ३)	 एका	 वर्वशष्ट	 काळात	 वकंर्ा	 िोन	 वभन्न	 काळाांत	 वकंर्ा	 

िोन	 वभन्न	स्रानाांतहील	एक	 वकंर्ा	जास्त	सांबांवधत	चलाांचे	
पररष्माि	ष्मोजणयासाठही	वनिवेशाांक	या	साांष्खयकीय	साधनाचा	
उपयोर	्ोतो.

	 ४)	 जो	 वनिवेशाांक	 एका	 चलाचया	 सा्ाययाने	 ष्मोजला	 जातो	
तयाला	एकीककृत	वनिवेशाांक	म्ितात.	याउल्ट	जो	वनिवेशाांक	
चलाचया	 र्टापासून	 तयार	 केला	 जातो	 तयाला	 सांय्ुत	
वनिवेशाांक	असे	म्ितात.

	 ५)	 वनिवेशाांक	्ा	चालू	र्षागासाठही	तयार	केला	जातो.
	 ६)	 जया	 र्षागापासून	 बिल	 ष्मोजले	 जातात	 तयाला	 ष्मूळ	 र्षगा	 

असे	म्ितात.
	 ७)	 ष्मूळर्षागाचा	 वकंष्मत	 वनिवेशाांक	 ्ा	 ने्ष्मही	 १००	 रमृ्हीत	 

धरला	जातो	आवि		तयानुसार	चालू		र्षागातहील	ष्मूलयाप्रष्मािे	
ष्मोजला	जातो.

	 ८)	 अरगावयर्स्रेतहील	कल	र्	बिल	ष्मोजणयासाठही	वनिवेशाांकाांचा	
र्ापर	 केला	 जातो.	 म्िून	 तयाला	 आवरगाक	 वक्याांचे	
‘र्ायुभारष्मापक’	असे	म््टले	जाते.

तुम्ाांला मा्ीत ्वां!
	 वनिवेशाांकात	पररभाषेचा	र्ापर	
ष्मूळ	र्षगा	 :	 वनर्डलेलया	र्षागाचही	तुलना	ष्मूळ	र्षागाशही	केलही	
जाते.		ते	र्षगा	वनिवेवशत	करणयासाठही	‘०’	्ा	प्रतयय	र्ापरला	
जातो.	
चालू	 र्षगा	 :	 वनर्डलेलया	 र्षागाशही	 तुलना	 करणयासाठही	 
चालू	र्षागाचही	ररज	भासते.	चालू	र्षागासाठही	‘१’	्ा	प्रतयय	
र्ापरला	जातो.
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साांकेततक तलपी

P0	=	ष्मूळ	र्षागातहील	र्स्तूचही	वकंष्मत

p१	=	चालू	र्षागातहील	र्स्तूचही	वकंष्मत

q०	=	ष्मूळ	र्षागातहील	उपभोग्य	र्स्तू	वकंर्ा	खरेिहीचया		 	
	 	 र्स्तूांचही	सांखया

q१	=	चालू	र्षागातहील	उपभोग्य	र्स्तू	वकंर्ा	खरेिहीचया		 	
	 	 र्स्तूांचही	सांखया

तनदधेशाांकाचे प्रकाि :

ष्मूलय	वनिवेशाांक

वर्वशष्ट	्ेतू	वनिवेशाांक

सांखयातष्मक	वनिवेशाांक

वकंष्मत	वनिवेशाांक

तनदधेशाांक

 १) तकंमत तनदधेशाांक : ्े	 र्स्तचूया	 वकष्मतहीतहील	 साष्मानय	
बिलाचे	 ष्मापन	 करते.	 ते	 िोन	 वभन्न	 कालार्धही	 िरमयान	
वकष्मतहीचया	पातळहीचही	तुलना	करते.

 २) सांखयातमक तनदधेशाांक :	याला	प्रष्मािबि्	ध	वनिवेशाांक	असे्ही	
म्ितात.	 अरगावयर्स्रेचया	 उतपािनातहील	 वकंर्ा	
उतपािनाचया	 भौवतक	 प्रष्मािातहील	 बिल	 ष्मोजते.															
उिा.,	 ककृषही	 उतपािन	 र्	 औद्ोवरक	 उतपािनाचया	
पररष्मािात	का्ही	कालार्धहीत	झालेला	बिल.

 ३) मूलय तनदधेशाांक : र्स्तूचे	ष्मूलय	म्िज	ेवकंष्मत	र्	पररष्माि	
याांचा	रुिाकार	्ोय.(p×q)	षू्मलय	वनिवेशाांक	्ा	चलाचया	
ष्मूलयातहील	बिलाच	ेरुपयाचया	स्र्रूपात	ष्मोजष्माप	करतो.	
्ा	वनिवेशाांक	वकंष्मत	आवि	पररष्माि	या	िोन्ींतहील	बिलाचे	
एकतहीकरि	करतो.	तयाष्मुळे	तो	अवधक	ष्माव्तहीपूिगा	आ्े.

 ४) तवतशष्ट ्ेतू तनदधेशाांक : का्ही	वर्वशष्ट	्ेतूने	्े	 वनिवेशाांक	
तयार	केले	जातात.	 उिा.	आयात	 वनयागात	 वनिवेशाांक,	श्ष्म	
उतपािकता	वनिवेशाांक,	शेअर	वकष्मतहीचा	वनिवेशाांक	इतयािही.	

तुम्ाांला मा्ीत आ्े का?
	 भारत	सरकारकडून	वयापकपिे	र्ापरणयात	यिेार	ेवनिवेशाांक	:

१)		ग्ा्क	वकंष्मत	वनिवेशाांक

२)	घाऊक	वकंष्मत	वनिवेशाांक

३)		ककृषही	उतपािनाचा	वनिवेशाांक

४)	औद्ोवरक	उतपािनाचा	वनिवेशाांक

५)	सेर्ा	वनवष्मगातहीचा	वनिवेशाांक

६)	आयात-वनयागात	वनिवेशाांक

७)		ष्मानर्	वर्कास	वनिवेशाांक

तनदधेशाांकाांचे अर्थशासतातील म्ततव :

	 	 वनिवेशाांक	्े	आवरगाक	वर्शलेषिाचही	अवनर्ायगा	साधने	आ्ेत.	
पुढहील	ष्मुि्	िे	वनिवेशाांकाचे	ष्म्ततर्	स्पष्ट	करतात.

 १)  योग्य धोिि ठिविे :	वनिवेशाांक	्े	धोरि	वनष्मागातयाांना	योग्य	
आवरगाक	धोरि	तयार	करणयासाठही	ष्मारगािशगाक	तततर्े	प्रिान	
करतात.	जसे	की	ककृषही	धोरि,	औद्ोवरक	धोरि,	ष्मजुरहीच	े
वनधागारि	र्	ष्म्ाराई		भतता	इतयािही.

 २) कल आति प्रवृततीचा अभयास : उतपािन	वकष्मतही,	वनयागात,	
आयात	 इतयािही	आवरगाक	 चलातहील	 बिल	 ष्मोजणयासाठही	
वनिवेशाांक	 वयापकपिे	 र्ापरले	 जातात.	 उिा.	 रेलया	 ५	
र्षायंपासून	 औद्ोवरक	 उतपािनाचा	 वनिवेशाांक	 तपासून	
आपि	 ष्म्ततर्पूिगा	 वनषकषगा	 काढू	 शकतो.	 औद्ोवरक	
उतपािनात	र्ाढ	झालही	की	घ्ट	झालही	त	ेिशगावर्तो.

 ३) भतवष्यातील आतर्थक घडामोडींचा अांदाज : भूतकाळ	
आवि	र्तगाष्मान	काळातहील	वर्शलेषिाचया	आधारे	आवरगाक	
घडाष्मोडहीतहील	 अांिाज	 वय्त	 करणयासाठही	 वनिवेशाांक	
उपयोरही	ठरतो.	उिा.,	उपलबध	ष्माव्तहीचया	आधारे	आयात	
आवि	वनयागातहीशही	सांबांवधत	भवर्षयातहील	अांिाज	करता	येतो.	
भवर्षयातहील	अांिाजार्रून	योग्य	वनिगाय	घेणयाचे	ष्मारगािशगान	
वष्मळते.

 ४) चलनवाढीचे मोजमाप : वनिवेशाांकाचा	 र्ापर	 र्ेळोर्ेळही	
्ोिाऱया	 वकंष्मत	 पातळहीतहील	 बिल	 ष्मोजणयासाठही	 केला	
जातो.	 तो	 सरकारला	 ष्म्ाराईवर्रुि्	ध	 योग्य	 उपाययोजना	
करणयास	सक्ष्म	बनवर्तो.

 ५) आतर्थक मात्ती वासतव सवरूपात सादि किणयास मदत : 
चलनफुरर््टा	कष्मही	करिे	म्िजे	ष्मूळ	ष्माव्तहीचही	तडजोड	
करिे	्ोय.	उिा.,	वनिवेशाांकाचया	सा्ाययाने	वकंष्मत	बिल,	
र्ेतन	बिल	याांचयाशही	तडजोड	केलही	जाते.	याषु्मळे		आवरगाक	
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ष्माव्तही	र्ास्तर्	स्र्रूपात	वस्रर	वकष्मतहीला	सािर	करणयास	
ष्मित	्ोते.

तनदधेशाांकाची िचना :
	 	 वनिवेशाांकाचया	 रचनेष्मधये	 खालहील	 पायऱयाांचा	 सष्मार्ेश	

्ोतो.

 १) तकंमत तनदधेशाांकाचा ्ेतू :	 वनिवेशाांक	 तयार	 करणयासाठही	
असिारा	 बाह	 भार	 तयाचही	 वयाप्तही	 तसेच	 कोिता	 
बिल	 ष्मोजार्याचा	 आ्े	 याचा	 स्पष्ट	 फलिायही	 वनिगाय	
घेतला	पाव्जे.

 २) मूळ वषा्थची तनवड : ष्मूळ	 र्षागाला	 सांिभगा	 र्षगा	 असे्ही	
म्ितात.	्े	असे	र्षगा	आ्े,	जयात	तुलना	केलही	जाते.	षू्मळ	
र्षगा	 ्े	 सर्गासाधारि	 र्षगा	 असार्े.	 जसे	 ते	 र्षगा	 नैसवरगाक	
आपततही,	 युि्	धजनय	 पररवस्रतही,	 आिहीबािही	 इतयािींनही	
ष्मु्त	असार्े.	ष्मूळ	र्षगा	अवतशय	ष्मारच	ेनसार्े.

 तुम्ाांला मा्ीत आ्े का?

	 	 सन	 २०१५	 सालही	 स्रलू	 िेशाांतरगात	 उतपािनाचया	
ष्मोजिहीकरहीता	 सांखयाशास्तहीय	 ष्मांतालयाचया	 करेंरिहीय	
साांष्खयकी	कायागालयाने	षू्मळ	र्षगा	२००४-०५	्े	बिलून	ते	
२०११-१२	असे	केले.	बिलतही	आवरगाक	रचना	र्	सापेक्	
वकष्मतही	वर्चारात	घेऊन	वनिवेशाांकाचया	षू्मळ	र्षागाच	ेप्रतयेक	
७	ते	१०	र्षायंत	काळानुसार	पूनरगावचत	बिल	केला	जातो.	
तयावशर्ाय	औद्ोवरक	 उतपािन	 वनिवेशाांकाच	े र्	 घाऊक	
वकंष्मत	 वनिवेशाांकाच	े ष्मूळ	 र्षगा्ही	 २००४-०५	 बिलून	
२०११-१२	करणयात	आले.	सधया	ष्मूळ	र्षागाचही	पूनरगाचना	
करणयाचही	प्रवक्या	सुरू	आ्े.

 ३) वसतूची तनवड :	वनिवेशाांकाचया	रचनषे्मधये	वनर्ड	केलेलया	
र्स्तूांचा	 नष्मुना	 वनर्डिे	 आर्शयक	 आ्े.	 उिा.,	 वकंष्मत	
वनिवेशाांकाांचया	वनवष्मगातहीष्मधये	प्रतयेक	र्स्तचूा	सष्मार्ेश	करिे	
अश्य	 आ्े.	 वनर्डलया	 जािाऱया	 र्स्तूनही	 लोकाांचया	
अवभरुचही,	 सर्यही	 आवि	 चालहीरहीतींचे	 प्रवतवनवधतर्	 केले	
पाव्जे.	 यावशर्ाय	 चाांरले	 पररिाष्म	 िेणयासाठही	 केर्ळ		
प्रष्मावित	र्स्तूांचा	सष्मार्ेश	केला	पाव्जे.

 ४) वसतूांचया तकमतीची तनवड :	वनर्डलेलया	र्स्तांूचया	वकष्मतही	
एकाच	 बाजारात	 िुकानपरतर्े	 र्	 स्रानपरतर्े	 बिलणयाचही	

श्यता	असते.	म्िूनच	वकष्मतहीच	ेिरपतक	वनःपक्पातहीपिे	
चाांरलया	 िुकानातून	 वष्मळवर्िे	 योग्य	 असते.	 अचूकता	
राखणयासाठही	प्रावतवनवधक	स्रळे	र्	वय्तींचही	वनर्ड	करिे	
ररजेच	ेअसते.

 ५) योग्य सिासिीची तनवड :	 वनिवेशाांकाांचही	 रचना	 तयार	
करणयासाठही	 अांकरवितहीय	 ष्मधयाचा	 र्ापर	 केला	 जातो.	
कारि	तुलनातष्मकदृषटा	तयाांचही	रिना	करिे	सोपे	असते.

 ६) योग्य भािाची तनवड कििे :	 वनिवेशाांकाांचया	 वनवष्मगातहीत	
रे्रर्ेरळ्ा	र्स्तूांचया	भाराांना	वर्शेष	ष्म्ततर्	असते.	भाराांश	
्े	 िोन	 प्रकारचे	 असतात,	 सांखयातष्मक	 भार	 (q),									
षू्मलयभार	(p	× q).	सर्गा	र्स्तूांना	सष्मान	ष्म्ततर्	नसलयाष्मुळे	
वर्वशष्ट	भाराने	अवधक	चाांरले	पररिाष्म	वष्मळू	शकतात.

 ७) योग्य सूताांची तनवड :	 वनिवेशाांकाचही	 रचना	 करणयासाठही	
अनेक	सूताांचा	र्ापर	केला	जातो.	 तयापैकी	योग्य	सूताचही	
वनर्ड	केलही	जाते.	योग्य	सूताांचही	वनर्ड	्ही	वनिवेशाांकाचा	्ेतू	
आवि	 आकडेर्ारहीचही	 उपलबधता	 याांचयार्र	 अर्लांबून	
असते.

तनदधेशाांक िचनेचया पद् धती :
	 	 वनिवेशाांक	रचनेचया	िोन	पि्	धतही	आ्ेत	:

	 अ)	साधा	वनिवेशाांक
	 ब)	 भाराष्नर्त	वनिवेशाांक

साधा	वनिवेशाांक

भाराष्नर्त	वनिवेशाांक
तनदधेशाांक िचना

अ) साधा तनदधेशाांक : या	 पि्	धतहीष्मधये	 प्रतयेक	 र्स्तूला	 सष्मान	
ष्म्ततर्	विले	जाते.	वनिवेशाांक	तयार	करणयासाठही	्ही	पि्	धत	सर्ायंत	
सोपही	आ्े.	म्िून	्ही	पि्	धत	खालहील	प्रकारचया	वनिवेशाांकाांसाठही	
र्ापरलही	जाते.	
	 १)	 वकंष्मत	वनिवेशाांक		
	 २)	 सांखयातष्मक	वनिवेशाांक
	 ३)	 षू्मलय	वनिवेशाांक	इतयािही.

या	वनिवेशाांकाांचे	ष्मापन	खालहीलप्रष्मािे	:

१) तकंमत तनदधेशाांक :

वकंष्मत	वनिवेशाांक			 P०१  = 
S P१ 

S P० 
 ×  १००  
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S P१	= चालू	र्षागातहील	वकष्मतहीचही	एकूि	बेरहीज

S P०	= ष्मूळ	र्षागातहील	वकष्मतहीचही	एकूि	बेरहीज

उदा. १.	 साधया	 पि्	धतहीचा	 र्ापर	 करून	 वकंष्मत	 वनिवेशाांकाचही	
रचना	करा.

टपपे : १)	S P०	= वष्मळवर्णयासाठही	ष्मूळ	र्षागातहील	वनरवनराळ्ा	
र्स्तूांचया	वकष्मतहीचही	बेरहीज	करा.

२)	 S P१	= वष्मळवर्णयासाठही	 वनरवनराळ्ा	 र्स्तूचया	 चालू	
र्षागातहील	वकष्मतहीचही	बेरहीज	करा.

	्े	सूत	र्ापरा	=	P०१		=	
S P१ 

S P० 
 ×  १००	

र्स्तू २०१०	चया	वकष्मतही	
(ष्मूळ	र्षगा)	P०	(`)

२०१५	चया	वकंष्मतही	
(चाल	ूर्षगा)	P१	(`)

अ
ब
क
ड

२०
६०
१००
४०

३०
८०
१३०
६०

एकिू S P०	= २२० S P१	= ३००

वकंष्मत	वनिवेशाांक			 P०१		=	 
S P१ 

S P० 
 ×  १००		

        =	 
३०० 
	२२०  ×  १००	=	  १३६.३६

	 	 	 	 	 	 P०१	 	=	  १३६.३६

२) सांखयातमक तनदधेशाांक (परिमाि तनदधेशाांक) :

	 या	वनिवेशाांकाच	ेष्मापन	खालहीलप्रष्मािे	:

सांखयातष्मक	वकंष्मत	वनिवेशाांक			Q०१  =  
S q१ 

S q० 
 ×  १००  

S q१	=	 चालू	र्षागातहील	नरसांखयेचही	एकूि	बेरहीज

S q०	=	  ष्मूळ	र्षागातहील	नरसांखयेचही	एकूि	बेरहीज

उदा. २. साधया	पि्	धतहीचा	र्ापर	करून	सांखयातष्मक	वनिवेशाांकाचही	
रचना	करा.

टपपे : १)	S q१	=	 	 वष्मळवर्णयासाठही	  वनरवनराळ्ा	र्स्तूांचया	
चालू	र्षागातहील	नरसांखयेचही	बेरहीज	करा.

२)	 Sq०	 =  वष्मळवर्णयासाठही	 वनरवनराळ्ा	 र्स्तूांचया	 ष्मूळ	
र्षागातहील	नरसांखयेचही	बेरहीज	करा.	

्े सूत वापिा -		 Q०१			 =	 
S q१ 

S q० 
 ×  १००

वसतू २००० मधील वसतूांची 
सांखया (मूळ वष्थ) q०

२००१ मधील वसतूांची 
सांखया (चालू वष्थ) q२

अ
ब
क
ड

३०
५५
९०
३५

४५
७०
१०५
६०

एकूि S q० = २१० S q१ = २८०

	 	 Q०१		=	 
S q१ 

S q० 
 ×  १००

          
	 	 	 	 	 =	

२८० 
	२१०  ×  १००		=	  १३३.३३

	 	 Q०१	 =	 १३३.३३

३) मूलय तनदधेशाांक -
या	वनिवेशाांकाचे	ष्मापन	खालहीलप्रष्मािे	-

षू्मलय	वनिवेशाांक		V०१  =  
S p१ q१ 

S p0 q० 
 ×  १००  

S P१ q१	=	  चालू	र्षागातहील	रे्रर्ेरळ्ा	र्स्तूांचही	वकंष्मत	र्		
	 	 	 	 		सांखया	याांचया	रुिाकाराांचही		बेरहीज

S P0 q०	=	 ष्मूळ	र्षागातहील		रे्ररे्रळ्ा	र्स्तूांचही		 	
	 	 				 		वकंष्मत	र्	सांखया	याांचया	रुिाकाराचही	बेरहीज

उदा. ३.		साधया	पि्	धतहीचा	र्ापर	करून	षू्मलय	वनिवेशाांकाचही		
	 	 	 रचना	करा.

टपपे : 	१)		 षू्मळ	 र्षागाष्मधहील	 र्स्तूांचही	 वकंष्मत	 र्	 सांखया	
याांचा	 रुिाकार	 करून	 P०q०	 काढिे.	 तयाांचही	 बेरहीज	 करून	
SP०q०	वष्मळर्िे.

२)	चालू	 र्षागाष्मधहील	र्स्तूांचही	 वकंष्मत	 र्	सांखया	 याांचा	 रुिाकार					
P१ q१	काढिे	र्	तयाांचही	बेरहीज	करून	बेरहीज	करून	S P१ q१  
वष्मळर्िे.
३)	षू्मलय	वनिवेशाांक		V०१		=	 

S P१ q१ 

S P0 q० 
 ×  १००		
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मूळ वष्थ चालू वष्थ

वसतू p० q० p0 q० p१ q१ p१ q१

प ५ ४ २० २० १० २००
फ १० ३ ३० ३० ८ २४०
ब १५ २ ३० ४० ६ २४०
भ २० १ २० ५० ४ २००
एकूि S p० q०	= १०० S p१ q१	= ८८० 

ष्मूलय	वनिवेशाांक		V०१		=	 
S p१ q१ 

S p0 q० 
 ×  १००		

     				=	 
८८०  
१००   ×  १००

	 	 	 											V०१		=	  ८८०	

ब) भािाशनवत तनदधेशाांक :
 	 या	 पि्	धतहीत	 वर्वर्ध	र्स्तूांना	 योग्य	भार	

िेणयात	 येतो.	 ्ेच	 सष्मू्ातहील	 र्स्तूांना	
सापके्	ष्म्ततर्	िेते.	बहुतेक	प्रकरिाांष्मधये	
‘सांखया’	 भारांाश	 म्िून	 र्ापरलही	 जाते.	
भाराांश	ष्मापनाचया	अनेक	पि्	धतही	आ्ेत.	

याष्मधये	 लासपेअर,	 पाशचे	 इतयािहीचा	 सष्मार्ेश	 ्ोतो.	
वनर्डलेलया	 षू्मळ	 र्षागातहील	 सांबांवधत	 र्स्तूांचया	 चाल	ू वकष्मतही	
वकंर्ा	सांखया	याांचा	वनिवेशाांक	ष्मोजणयासाठही	जष्मगान	अरगाशास्त्ज	
ए्टहीन	 लासपेअर	 (१८३४-१९१३)	 याांनही	 वनिवेशाांक	 तयार	
केला.	तुलनेसाठही	 षू्मळ	र्षागात	खरेिही	केलेलया	र्स्तूांचा	सषू्म्	
र्ापरिे	्े	लासपेअरचया	वनिवेशाांकाचे	खास	र्ैवशषट	आ्े.

 १) लासपेअि तकंमत तनदधेशाांक :	या	तांताष्मधये	षू्मळ	र्षागातहील	
र्स्तांूचया	सांखयेचा	भार	सष्मावर्ष्ट	केला	जातो.

P०१  = 
S p१ q० 

S p० q० 
 ×  १००

उदा.१.	 खालहील	 ष्माव्तहीर्रून	 लासपेअरचा	 वनिवेशाांक	 तयार	
करा.

मूळ वष्थ चालू वष्थ
वसतू तकंमत 

p०

परिमाि 
q०

तकंमत
P१

परिमाि
q१

अ २० ४ ३० ६
ब १० ५ २० ८
क ४० ८ ६० ५
ड ३० ४ ४० ४

िीत :

मूळ वष्थ चालू वष्थ
वसतू तकंमत 

p0

परिमाि 
q०

तकंमत

P१

परिमाि
q१

p१ q० p० q० 

अ २० ४ ३० ६ १२० ८०

ब १० ५ २० ८ १०० ५०

क ४० ८ ६० ५ ४८० ३२०

ड ३० ४ ४० ४ १६० १२०

एकिू ८६० ५७०

िीत :

	 १)	 र्ेररे्रळ्ा	र्स्तूांचा	p१ q०	हाांचा	रुिाकार	करा.

	 २)	 र्ेररे्रळ्ा	र्स्तूांचा	p० q०	हाांचा	रुिाकार	करा.

	 ३)	 वष्मळर्लेलया	p१ q०	याांचही	बेरहीज	करून	S p१ q०	वष्मळर्ा.

	 ४)	 वष्मळर्लेलया	p० q०	याांचही	बेरहीज	करून	S p० q०	वष्मळर्ा.

	 ५)	 खालहील	सूताचा	र्ापर	करा.

 p०१  = 
S p१ q० 

S p० q० 
 ×  १००

 p०१  = 
	८६०								

५७०  ×  १००			=  १५०.८७

म्िून	लासपेअर	वकंष्मत	वनिवेशाांक		ः			p०१  =  १५०.८७

तुम्ाांला मा्ीत आ्े का?

	 सेनसे्स	आवि	वनफ्टही	वनिवेशाांक	्े	अनकु्षे्म	ष्मुांबई	शेअर	
बाजार	 (BSE)	 र्	 राष्टट्हीय	 शेअर	 (NSE)	 बाजाराांचे	
प्रवतवनवधतर्	करिार	ेशेअर	बाजार	वनिवेशाांक	आ्ेत.	

	 	 सेनसे्स	वनिवेशाांकाला	(BSE)	बही.एस.ई.	३०	असे्ही	
म्ितात.	ष्मुांबई	शेअर	बाजारातहील	आवरगाक	दृष्टहीने	सक्ष्म	
असलेलया	३०	कंपनयाांचया	बाजार	 वनिवेशाांकाचा	सष्मार्ेश	
BSE	३०	 ष्मधये	 ्ोतो.	 सेनसे्सचे	 षू्मळ	 र्षगा	 १९७८-७९	
आ्े.

	 वनफ्टहीला	 वनफ्टही	 ५०	 असे्ही	 म्ितात.	 भारताचया	
राष्टट्हीय	शेअर	बाजारातहील	(NSE)	आवरगाक	दृष्टहीने	सक्ष्म	
असलेलया	५०	कंपनयाांचया	बाजार	 वनिवेशाांकाांचा	सष्मारे्श	
वनफ्टही	५०	ष्मधये	्ोतो.	वनफ्टहीचे	षू्मळ	र्षगा	१९९५	्े	आ्े.

लासपेअि
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२) पा्चेचा तकंमत तनदधेशाांक :
जष्मगान	अरगातज्ज	्रष्मन	पाशचे	(१८५१-
१९२५)	 याांनही	 वनर्डलेलया	 षू्मळ	
र्षागातहील	सांबांधहीत	र्स्तूांचया	चालू	वकंष्मत	
वकंर्ा	 सांखया	 ष्मोजणयासाठही	 वनिवेशाांक	
तयार	 केला.	 पाशचचेा	 वनिवेशाांक	 चालू	
र्षागातहील	भाराांकनाचा	र्ापर	करतो.

	 या	 वनिवेशाांकाष्मधये	 चाल	ू र्षागाचया	 पररष्मािाचया	 भाराचा	
सष्मारे्श	केला	जातो.	पाशचचेा	वकंष्मत	वनिवेशाांक	खालहीलप्रष्मािे	
काढला	जातो.

p०१  = 
S p१ q१ 

S p० q१
 ×  १००

उिा.२.	खालहील	ष्माव्तहीर्रून	पाशचेचा	वनिवेशाांक	तयार	करा.

वसतू मूळ वष्थ चालू वष्थ

तकंमत 
p०

परिमाि 
q०

तकंमत
p१

परिमाि
q१

य २ १० ५ ८
र ४ ५ ८ ३
ल १ ७ २ १०
र् ५ ८ १० ५

िीत :

मूळ वष्थ चालू वष्थ

वसतू तकंमत 
p0

परिमाि 
q०

तकंमत
p१

परिमाि
q१

p१q१ p०q१ 

य २ १० ५ ८ ४० १६

र ४ ५ ८ ३ २४ १२

ल १ ७ २ १० २० १०

र् ५ ८ १० ५ ५० २५

एकिू १३४ ६३

िीत :
	 १)	 र्ेररे्रळ्ा	र्स्तूांचा	p१ q१	हाांचा	रुिाकार	करा.
	 २)	 रे्रर्ेरळ्ा	र्स्तूांचा	p० q१	हाांचा	रुिाकार	करा.
	 ३)	 वष्मळर्लेलया	p१ q१	याांचही	बेरहीज	करून	S p१ q१वष्मळर्ा.
	 ४)	 वष्मळर्लेलया	p० q१	याांचही	बेरहीज	करून	S p० q१	वष्मळर्ा.
	 ५)	 खालहील	सूताचा	र्ापर	करा.

p०१  = 
S p१ q१ 

S p० q१ 
 ×  १००

p०१  = 
				१३४						

	 			६३  ×  १००		=  २१२.६९

म्िून	पाशचे	वकंष्मत	वनिवेशाांक	=	p०१  =  २१२.६९

शोधा पाहू!
  •  भारतातहील	 ककृषही	 उतपािन	 वनिवेशाांकात	 सष्मावर्ष्ट	

झालेलया	वपकाांचही	यािही	तयार	करा.
  •  भारतातहील	औद्ोवरक	उतपािन	वनिवेशाांकात	सष्मावर्ष्ट	

झालेलया	उतपािनाांचही	यािही	तयार	करा.

तनदधेशाांकाचया मया्थदा :
	 	 वयर््ारात	 वनिवेशाांक	 फार	 उपयोरही	 आ्े.	 आवरगाक	
्ालचालींचा	 तो	 र्ायुभारष्मापक	 आ्े.	 पांरत	ु वनिवेशाांक	 सांपिूगा	
खातहीशहीर	ना्ही.	तयार्र	पुढहील	ष्मयागािा	येतात.

 १) नमुनयावि आधारित :	 वनिवेशाांक	 ्ा	 नष्मुनयार्र	आधाररत	
आ्े.	 वनिवेशाांकाचया	 रचनेत	 सर्गा	 घ्टकाांचा	 सष्मार्ेश	 ्ोत	
ना्ही.	म्िून	तो	नष्मुना	चुकाांपासून	षु्म्त	्ोत	ना्ही.	

 २) आकडेवािींवि आधारित :	वनरवनराळ्ा	प्रकारचया	अपुऱया	
आकडेर्ारींर्र	वनिवेशाांक	आधाररत	आ्े.	तयाच	आधारार्र	
आकडेर्ारही	रोळा	केलही	आ्े.	याचा	पररिाष्म	वनिवेशाांकाचया	
वनषकषागार्र	्ोतो.

 ३) तनदधेशाांकाचा चुकीचा उद ्देश : वनिवेशाांक	 ्ा	 चुकीचया	
उि्	िेशाने	 र्ापरला	जातो.	ष्मूळ	र्षागातहील	पररवस्रतहीबरोबर	
चालू	 र्षागातहील	 पररवस्रतहीशही	 तुलना	 केलही	 जाते.	 म्िून	
वय्तही	 ष्मूळ	 र्षागाचही	 वनर्ड	करते.	 परांतु	 तयाचा	 ्ेतू	 योग्य	
असला	 पाव्जे.	 उिा.,	 वयार्सावयक	 ष्मािसाने	 षू्मळ	 र्षगा	
म्िून	 जास्त	 नफा	 असलेले	 र्षगा	 वनर्डले	 आवि	 चालू	
र्षागातहील	नफा	कष्मही	असेल	तर	्े	योग्य	ना्ही.

 ४) सूताची उिीव :	 वनिवेशाांकाचया	 रचनेसाठही	 अचूक	 सूत	
ना्ही.	्ही	फ्त	सरासरही	आ्े.	तयाष्मुळे	तयाला	सरासरहीचया	
सर्गा	ष्मयागािा	पडतात.

 ५) अर्थवयवसरेतील बदल :	 िेशातहील	 लोकाांचया	 सर्यही,	
आर्डही	आवि	अपेक्ा	ने्ष्महीच	बिलत	असतात.	तया	सर्गा	
बिलाांचा	सष्मारे्श	वनिवेशाांकात	केला	जात	ना्ही.

 ६) गिुवततेत बदल : र्स्तचूया	रुिर्ततते	झालेलया	बिलाकडे	

्िमन पा्चे
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वनिवेशाांक	िुलगाक्	करतो.	चाांरलया	र्स्तूांना	पयागाय	असलेलया	
सर्गासाष्मानय	 र्स्तूपेक्ा	 विलेलया	 र्ेळेत	 चाांरलया	 िजागाचया	
र्स्तूांचा	 उतपािन	 खचगा	 जास्त	 असतो	 आवि	 वकंष्मत्ही	 
जास्त	असते.

 ७) बैतजक भाि : वनरवनराळ्ा	र्स्तूांना	 विलेला	भार	बैवजक	
असतो.

 ८) मया्थतदत वयाप्ी :	 वनिवेशाांकाला	 ष्मयागावित	 वयाप्तही	आ्े.	
कारि	एका	्ेतूने	तयार	केलेले	वनिवेशाांक	िुसऱया	कोितया्ही	
्ेतूसाठही	र्ापरले	जात	ना्हीत.

शोधा पाहू!
	 र्मृततपताांतहील	 ठळक	 बातमयाांचा	 सांबांध	 खालहील	
वनिवेशाांकाचया	प्रकाराशही	जोडा.

१)		वकंष्मत	वनिवेशाांक	 	

२)	कृषही	उतपािकता	वनिवेशाांक

३)	औद्ोवरक	उतपािन	वनिवेशाांक

४)	भार	वकंष्मत	वनिवेशाांक

सवाधयाय

प्र. १. योग्य पया्थय तनवडा :
	 १)	 वकंष्मत	वनिवेशाांकाचा	अयोग्य	सांबांध	असलेलही	वर्धाने	शोधा.

	 	 अ)		वनिवेशाांकाच	ेभौरोवलक	साधन.

	 	 ब)	्र्ेचया	िाबाच	ेष्मोजष्माप	वनिवेशाांकात	केले	जाते.

	 	 क)	आवरगाक	चलातहील	सापेक्	बिलाचे	ष्मोजष्माप	वनिवेशाांकात	
केले	जाते.

	 	 ड)	वनिवेशाांक	्ा	वर्वशष्ट	सरासरहीष्मधये	असतो.

पया्थय :		 १)	क	आवि	ड	 	 २)	अ	आवि	ब
	 	 	 	 ३)	ब	आवि	क	 	 ४)	अ,	आवि	ड

	 २)	 वनिवेशाांकाचे	ष्म्ततर्	खालहील	वर्धानाांतून	शोधा.

	 	 अ)	भवर्षयकाळाचे	 पूर्ागानुष्मान	 काढणयासाठही	 वनिवेशाांक	
उपयु्त

	 	 ब)	भार्र्ाढहीचे	ष्मोजष्माप	करणयासाठही	वनिवेशाांक	उपयु्त

	 	 क)	योग्य	धोरिाचही	आखिही	करणयासाठही	वनिवेशाांक	उपय्ुत

	 	 ड)	वनिवेशाांक	चुकीचया	र्ापरासाठही	केला	जातो.

पया्थय :		 १)	ब,क	आवि	ड	 	 २)	अ,	क	आवि	ड
	 	 	 	 ३)	अ,	ब	आवि	ड		 ४)	अ,	ब	आवि	क	

	 ३)	 भाराष्नर्त	वनिवेशाांकाला	लारू	असिारही	वर्धाने

	 	 अ)	प्रतयेक	र्स्तूांना	सारखेच	ष्म्ततर्	विल	ेजाते.

	 	 ब)	वर्वर्ध	र्स्तूांना	योग्य	भाराांश	विला	जातो.

	 	 क)	बहुतेक	र्ेळा	सांखया	्ही	भाराांश	म्िून	र्ापरलही	जाते.

	 	 ड)	भाराष्नर्त	 वनिवेशाांक	 ष्मोजणयासाठही	 लासपेअर	 आवि	
पाशचेचही	पि्	धत	र्ापरलही	जाते.

पया्थय :		 १)	ब,क	आवि	ड	 					 २)	अ,	क	आवि	ड
	 	 	 	 ३)	अ,	ब	आवि	ड		 ४)	अ,	ब,	क	आवि	ड

	 ४)	 वनिवेशाांकाचया	ष्मयागािाांशही	सांबांवधत	वर्धाने	

	 	 अ)	वनिवेशाांक	सांपूिगापिे	खातहीशहीर	नसतात.

	 	 ब)	रोळा	केलेलही	ष्माव्तही	परू्गाग््िूवषत	असू	शकते.

	 	 क)	प्रतयेक	सूताष्मधये	का्हीतरही	उिहीर्	असते.

	 	 ड)	वनिवेशाांक	 र्स्तूांष्मधहील	 रुिातष्मक	 बिलाांकडे	 िुलगाक्	
करतात.

पया्थय :		 १)	अ,	क	आवि	ड		 २)	अ,	ब,	क	आवि	ड
	 	 	 	 ३)	अ,	ब	आवि	ड		 ४)	ब,	क	आवि	ड

	 ५)	 योग्य	जोडहीचा	पयागाय	वनर्डा.
    गट अ         गट ब

	 १)	 वकंष्मत	वनिवेशाांक	 अ)
S p१ q१ 
S p० q० 

 ×  १००	

	 २)	 ष्मूलय	वनिवेशाांक	 ब)	
S q१ 
S q० 

 ×  १००

	 ३)	 सांखयातष्मक	वनिवेशाांक	 क)	
S p१ q१ 
S p० q१ 

 ×  १००

	 ४)	 पाशचे	वनिवेशाांक	 ड)	
S p१ 
S p० 

 ×  १००

पया्थय :		 १)	१-ड,			२-क,			३-अ,			४	-ब
	 	 	 	 २)	१-ड,			२-अ,			३-ब,			४	-क
	 	 	 	 ३)	१-ब,			२-क,			३-ड,			४	-अ
	 	 	 	 ४)	१-क,			२-ड,			३-अ,			४	-ब



60

प्र. २. स्सांबांध पूि्थ किा :

	 १)	 वकंष्मत	वनिवेशाांक	ःः		भार्र्ाढ	ःः	 	ः	शेतही	उतपािन

	 २)	 	ः	ष्मूळ	र्षगा	वकंष्मत	ःः	P१	ः	चालू	र्षगा	वकंष्मत

	 ३)	 लासपेअर	वनिवेशाांक	ः	 	ःः	पाशचे	वनिवेशाांक	ः	चाल	ू
र्षागाचे	पररष्माि

	 ४)	 	ः	एक	चल	ःः	सांयु्त	वनिवेशाांक	ः	चलाांचा	र्ट

प्र. ३. खालील उदा्ििे सोडवा :
	 १)	 खालहील	आकडेर्ारहीर्रून	वकंष्मत	वनिवेशाांक	काढा.

र्स्तू अ ब क ड
२००५	चया	वकंष्मतही	(`) ६ १६ २४ ४
२०१०	चया	वकंष्मतही	(`) ८ १८ २८ ६

	 २)	 खालहील	आकडेर्ारहीर्रून	सांखयातष्मक	वनिवेशाांक	काढा.

र्स्तू अ आ इ ई उ
ष्मूळ	र्षागातहील	पररष्माि १७० १५० १०० १९५ २०५
चालू	र्षागातहील	पररष्माि ९० ७० ७५ १५० ९५

	 ३)	 खालहील	आकडेर्ारहीर्रून	ष्मूलय	वनिवेशाांक	काढा.	

र्स्तू ष्मूळ	र्षगा चालू	र्षगा
वकंष्मत पररष्माि वकंष्मत पररष्माि

अ ४० १५ ७० २०
ब १० १२ ६० २२
क ५० १० ९० १८
ड २० १४ १०० १६
ई ३० १३ ४० १५

	 ४)	 खालहील	आकडेर्ारहीर्रून	लासपेअर	आवि	पाशचेचा	वकंष्मत	
वनिवेशाांक	काढा.
र्स्तू ष्मूळ	र्षगा चालू	र्षगा

वकंष्मत पररष्माि वकंष्मत पररष्माि
क् ८ ३० १२ २५
य १० ४२ २० १६

प्र. ४. फिक सपष्ट किा :
	 १)	 साधा	वनिवेशाांक	आवि	भाराष्नर्त	वनिवेशाांक

	 २)	 वकंष्मत	वनिवेशाांक	आवि	सांखयातष्मक	वनिवेशाांक

	 ३)	 लासपेअर	वनिवेशाांक	आवि	पाशचेचा	वनिवेशाांक

प्र. ५.  खालील तवधानाांशी तुम्ी स्मत की अस्मत आ्ात ते 
सकािि सपष्ट किा :

	 १)	 वनिवेशाांकाष्मधये	 फ्त	 वकंष्मत	 पातळहीतहील	 बिल	 ष्मोजले	
जातात.

	 २)	 वनिवेशाांकाला	कोितया्ही	ष्मयागािा	ना्हीत.

	 ३)	 वनिवेशाांक	्ा	ष्मूळ	र्षागावशर्ाय	तयार	करता	येतो.

प्र.६. खालील प्र्नाांची उततिे तल्ा :

	 १)	 वनिवेशाांकाचही	र्ैवशषटे	स्पष्ट	करा.

	 २)	 वनिवेशाांकाचे	अरगाशास्तातहील	ष्म्ततर्	स्पष्ट	करा.

प्र. ७. सतवसति उततिे तल्ा :

	१)	 वनिवेशाांकाचया	रचनेचया	पायऱया	स्पष्ट	करा.
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आकृती ७.१
प्रसतावना :
	 	 राष्टट्हीय	 उतपन्न	 ्ा	 स्रलू	 अरगाशास्ताचा	 एक	 ष्म्ततर्ाचा	
अभयासवर्षय	आ्े.	िेशाचया	अरगावयर्स्रेत	शेतही	आवि	उद्ोर,	
वयापार	आवि	बाजारपेठा,	बँका	आवि	वर्ततहीय	सांस्रा,	वर्वर्ध	
वर्भार	 आवि	 तयाांचही	 कायागालये,	 इतयािींचा	 सष्मार्ेश	 ्ोतो.	
राष्टट्हीय	उतपन्न	्े	उतपािन,	वर्तरि,	वर्वनष्मय	आवि	उपभोर	या	
आवरगाक	वक्याांचे	एकवतत	ष्मापक	असते.	याचबरोबर	ते	िेशातहील	
लोकाांचया	आवरगाक	कलयािाचे्ही	र्स्तुवनषठ	वनिवेशक	आ्े.
	 	 भारतात	 १९४९	 ष्मधये	 राष्टट्हीय	 उतपन्न	सवष्मतहीचही	 स्रापना	
करून	सरकारने	राष्टट्हीय	उतपन्नाचया	वनयवष्मत	सांकलनाला	सुरुर्ात	
केलही.	 सद्ःवस्रतहीत	 करेंरिहीय	 साांष्खयकीय	 सांघ्टना	 (CSO)	
िरर्षवी	िेशातहील	राष्टट्हीय	उतपन्न	आवि	इतर	सांबांवधत	साांष्खयकीय	
ष्माव्तही	सांकवलत	करून	प्रकावशत	करते.

अर्थ : 
  आधुवनक	अरगावयर्स्रा	्ही	पैशार्र	आधाररत	आ्े.	म्िून	
िेशाचे	राष्टट्हीय	उतपन्न	्े	पैशाांष्मधये	वय्त	केले	जाते.	िेशाचे	एकूि	
उतपन्न	म्िजे	राष्टट्हीय	उतपन्न	्ोय.
	 	 खऱया	 अरागाने,	 राष्टट्हीय	 उतपन्न	 म्िजे	 एका	 र्षागाचया	
कालार्धहीत	 िेशात	 उतपावित	 ्ोिाऱया	 र्स्तू	 र्	 सेर्ाांचा	 प्रर्ा्	
्ोय.

िाष्टट्ीय उतपन्नाचया वयाखया :
	 	 राष्टट्हीय	 उतपन्नाचया	 का्ही	 ष्म्तर्ाचया	 वयाखया	
खालहीलप्रष्मािे	:

 १) िाष्टट्ीय उतपन्न सतमती : 	 प्रा.	 पही.	 सही.	 ष्म्ालनोवबस	 
याांचया	अधयक्तेखालही	भारत	सरकारि्	र्ारे	ऑरस््ट	१९४९	
ष्मधये	 वनयु्त	केलेलया	 राष्टट्हीय	 उतपन्न	सवष्मतहीत	 प्रा.	 डही.	
आर.	 राडरहीळ	आवि	 डॉ.	 व्ही.	के.	आर.	 व्ही.	 रार्	 ्े	
सिस्य	्ोते.

पही.सही.ष्म्ालनोवबस				व्ही.के.आर.व्ही.रार्		 	डही.आर.	राडरहीळ			
  या	 सवष्मतहीचही	 वयाखया	 पुढहीलप्रष्मािे	 ः	 “राष्टट्हीय	 उतपन्न	

म्िजे	 एखाद्ा	 वर्वशष्ट	 कालखांडात	 वनष्मागाि	 करणयात	
आलेलया	र्स्तू	आवि	सेर्ाांचे	िु्ेरही	ष्मोजिाि	्ोऊ	न	िेता	
केलेेले	ष्मापन	्ोय.”

 २) प्रा. ए. सी. तपगू : “सष्माजाचया	 र्स्तुवनषठ	 उतपन्नाचया	
जया	भाराचही	 पैशात	ष्मोजिाि	करता	 येते	
असा	भार	म्िजे	राष्टट्हीय	उतपन्न	्ोय.”	
या	 उतपन्नात	 वनवर्ळ	 वर्िेशही	 उतपन्नाचा	
सष्मारे्श	केला	जातो.

३) प्रा. आयतवबंग तफशि :	 “राष्टट्हीय	 उतपन्न	 म्िजे	 एका	
र्षागाचया	 कालार्धहीत	 राष्टट्ाचया	 वनवर्ळ	
उतपािनाांपैकी	 जो	 भार	 प्रतयक्पिे	
उपभोरासाठही	 र्ापरला	 जातो,	 असा	 
भार	्ोय.”

िाष्टट्ीय उतपन्नाची वैतशष्ट्े :
 १) सरूल आतर्थक सांकलपना : एकूि	राष्टट्हीय	उतपन्न	एखाद्ा	

वय्तहीशही	 सांबांवधत	 नसून	 त	े सांपूिगा	 अरगावयर्स्रेतहील	
उतपन्नाचे	 प्रवतवनवधतर्	 करते.	 म्िूनच	 ्ही	 एक	 स्रलू	
अरगाशास्तहीय	सांकलपना	आ्े.

 २) िाष्टट्ीय उतपन्नात अांततम वसतू व सवेाांच ेमलूय :	िु्रेही	रिना		
्टाळणयासाठही	 फ्त	 अांवतष्म	 र्स्त	ू आवि	 अरगावयर्स्रेत	
उतपावित	सरे्ाांच	ेषू्मलय	वर्चारात	घतेले	जाते.	अधगावसि	्ध	र्स्तू	
वकरं्ा	कचचया	ष्मालाचया	वकष्मतही	वर्चारात	घऊे	नयेत.

 िाष्टट्ीय उतपन्न (National Income)७
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   उदा., रटा्शचये मतूलय वनस्चत करताना कापसाचया 
मतूलयाचा विचार केला जात नाही. कारण तये रट्शचया 
वकमतीत आधीपासतूनच समाविष्ट केलयेलये असतये. 

 ३) कनववळ समग् मतूल्् : राष्टट्ीय उतपन्ात उतपावदत िस्ततू 
आवण सयेिांचया वनविळ मतूलयाचा समाियेर केला जातो. 
यात घसारा वनधीचा समाियेर केला जात नाही. उदा. 
भांडिली िस्ततूंची होणारी झीज.

 ४) कवदेशी कनववळ उत्पन्न : राष्टट्ीय उतपन्ात परदयेरांततून 
वमळणाऱया वनविळ उतपन्ाचा समाियेर केला जातो. 
वनया्शत मतूलय आवण आयात मतूलय (X-M) आवण  
परदयेराततून वमळालयेलये उतपन् आवण परदयेराला वदलयेली  
दयेणी (R-P) यांचयातील वनविळ फरक विचारात घयेतला 
जातो.

 ५) आकर्णक वि्ण : राष्टट्ीय उतपन् नयेहमी कालािधीचया 
संदभा्शत वयकत केलये जातये. भारतात आवर्शक िष्श १ एवप्रल 
तये ३१ माच्श असये आहये.

 ६) प्रवताही संकल्पनता : राष्टट्ीय उतपन् ही एक प्रिाही संकलपना 
असतून एका आवर्शक िषा्शचया कालािधीत अर्शवयिस्रयेत 
उतपावदत िस्ततू ि सयेिांचा प्रिाह दर्शवितये. 

 ७) पैशतंात व्कत केलेले मतूल्् : राष्टट्ीय उतपन् नयेहमी परैांत 
वयकत केलये जातये. जया िस्ततू आवण सयेिांना पैराचया 
स्िरूपातील मतूलय/विवनमय मतूलय असतये. अराच िस्ततू ि 
सयेिांचा समाियेर राष्टट्ीय उतपन्ात केला जातो.

रताषटट्ी् उत्पन्नताचता चक्री् प्रवताह :
   राष्टट्ीय उतपन्ाचा चक्रीय प्रिाह ही स्रतूल अर्शरास्त्रातील 
मतूलभतूत संकलपना आहये. आवर्शक दयेिाणघयेिाणीततून उतपादन  
प्रिाह आवण पैराचया प्रिाहांची वनवम्शती राष्टट्ीय उतपन्ाचया 
चक्रीय प्रिाहात होतये.

रताषटट्ी् उत्पन्नताचे चक्री् प्रवताह खतालीलप्रमताणे :
 १) द् विक्षयेत्रीय राष्टट्ीय उतपन्ाचा चवक्रयप्रिाह = कंुुटबसंस्रा 

आवण उद्ोगसंस्रा (Y=C+I)   
२) वत्रक्षयेत्रीय राष्टट्ीय उतपन्ाचा चक्रीय प्रिाह = कुटुंबसंस्रा, 

वयिसाय आवण सरकारी क्षयेत्र (Y = C+I+G)

 ३) चारक्षयेत्रीय राष्टट्ीय उतपन्ाचा चवक्रयप्रिाह = 
कुटुंबससं्रा,वयिसाय, सरकारी क्षयेत्र आवण परकीय क्षयेत्र 

  (Y = C+I+G+(x-m))

  द ्विक्षयेत्रीय राष्टट्ीय उतपन्ाचा चक्रीय प्रिाह खाली स्पष्ट 
केला आहये.

रताषटट्ी् उत्पन्नताचे चक्री् प्रवताहताचे द् कवक्षेत्र प्रकतमतान :
  कुटुंबसंस्रा आवण वयिसाय क्षयेत्र अरी दोन विभागात 
द् विक्षयेत्र प्रवतमान विभागणी होतये. आकृतीचया िरचया भागात 
उतपादन घटकांची बाजारपयेठ आवण खालचया भागात िस्ततू ि 
सयेिांची बाजारपयेठ स्पष्ट केली आहये. याला उतपादन घटकांचा 
प्रिाह म्हणतात. हये अाकृतीत बाहयेरील बाजतूस दर्शविलये आहये.

रताषटट्ी् उत्पन्नताच ेचक्री् प्रवताह द् कवक्षते्र प्रकतमतान

भतूमी, श्म, भांडिल ि संयोजक

िस्ततू ि सयेिा

खंड, ियेतन, 
वयाज, नफा

िस्ततू ि सयेिांिरील
उपभोग खच्श

कुटुंब संस्रा उद्ोग संस्रा

आकृती क्र.७.२
  िरील आकृतीत असये दर्शविलये आहये की, उतपादन घटकांचा 
प्रिाह हा कुटुंबसंस्रयेकडून उद्ोगसंस्रयेकडये जातो. उद्ोगसंस्रा 
उतपादन घटकांचा िापर करून कुटुंब ससं्रयेला आि्यक 
असणाऱया िस्ततू ि सयेिा उपलब्ध करून दयेतात, तर उलट वदरयेनये  
िस्ततू ि सयेिांचा प्रिाह उद्ोग संस्रयेकडून कुटुंबसंस्रयेकडये जातो हये 
आकृतीत बाहयेरील बाजतूस दर्शविलये आहये. ही प्रवक्रया सतत चालतू 
राहतये. यासारखीच प्रवक्रया पैराचया प्रिाहातही चालतू राहतये. 
परैाचा प्रिाह हा उद्ोगससं्रयेकडून कुटुंबसंस्रयेकडये  उतपादन 
घटकांचया मोबदलयाचया खंड, ियेतन, वयाज ि नफा या स्िरूपात 
प्रिावहत होतो. कुटुंबसंस्रा तया उतपन्ाचा िापर िस्ततू ि सयेिांचया 
खरयेदीसाठी करतात. अरा प्रकारये परैातील उतपन्प्रिाह उद्ोग 
संस्राकंडून कुटुंबसंस्रयेकडये प्रिावहत होतो. तर उलट वदरयेनये   
कुंुटबसंस्रांकडून प्रिाह उद्ोगसंस्रयेकडये जातो.

  राष्टट्ीय उतपन्ाचया प्रिाहात उतपादन घटकांचये उतपन् हये 
खचा्शत रूपांतरीत होतये. कारण वयकतीचया गरजा कधीच संपत 
नाहीत. तयामुळये राष्टट्ीय उतपन्ाचा साततयानये चालतू राहणारा 
चक्रीय प्रिाह तयार होतो.
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तुमहतांलता मताहीत आहे कता?

  •  रताषटट्ी् उत्पन्नताचता चकक्र् प्रवताह तीन क्षेत्र प्रकतमतान - 
द ्विक्षयेत्रीय प्रवतमानातील कुटुंबससं्रा आवण 
उद्ोगसंस्रा यात रासकीय क्षयेत्राचा समाियेर करून 
तीन क्षयेत्र प्रवतमान तयार केलये आहये.

  •  रताषटट्ी् उत्पन्नताच्ता चकक्र् प्रवताहताचे चतारक्षेत्र प्रकतमतान 
-  चार क्षयेत्र प्रवतमानामधयये वत्रक्षयेत्रीय प्रवतमानातील 
कुटुंबससं्रा, उतपादनसंस्रा ि रासन या बरोबरच 
परकीय क्षयेत्राचा समाियेर केला आहये.

रताषटट्ी् उत्पन्नताच्ता संकल्पनता :
  राष्टट्ीय उतपन्ाचया विविध संकलपना असतून काही 
महततिाचया संकलपना खालीलप्रमाणये :
 १) सरतूल देशतंातग्णत उत्पतादन (GDP) : वदलयेलया िषा्शत 

दयेराचया भौगोवलक सीमारयेषयेचया आत उतपावदत होणाऱया 
अवंतम िस्ततू ि सयेिांचये बाजारभािानुसार ययेणारये मतूलय म्हणजये 
‘स्रतूल दयेरांतग्शत उतपादन’ होय.

  GDP = C+I+G+(x-m)
  सरतू.दे.उ. = उपभोग खच्ण + गुंतवणतूक खच्ण + सरकतारी 

खच्ण + (कन्ता्णत-आ्तात)

 २) कनववळ देशतंातग्णत उत्पतादन (NDP)  : दयेराचया भौगोवलक 
सीमारयेषयेत एका िषा्शचया कालािधीत उतपावदत केलयेलया 
सि्श अवंतम िस्ततू ि सयेिांचये बाजारभािानुसार ययेणारये स्रतूल 
मतूलय म्हणजये वनविळ दयेरांतग्शत उतपादन होय.

  \  NDP = GDP - Depreciation

  \ कन.दे.उ. = सरतू.दे.उ. - घसतारता खच्ण

 ३) सरतूल रताषटट्ी् उत्पतादन (GNP) : वदलयेलया िषा्शत दयेरात 
उतपावदत होणाऱया अवंतम िस्ततू ि सयेिांचये बाजारानुसार 
ययेणारये मतूलय म्हणजये राष्टट्ीय उतपादन होय. यात 
बाजारभािानुसार वकमतीचा विचार केला जातो.

  GNP = C+I+G+(x-m) + (R-P)
  R = कमळकत (्ेणी),  P = देणी
  सरतू. रता.उ. =  उपभोग खच्ण + गुंतवणतूक खच्ण + सरकतारी 

खच्ण + (कन्ता्णत-आ्तात) + (कनववळ ्ेणी - देणी)

 ४) कनववळ रताषटट्ी् उत्पतादन (NNP) : वनविळ राष्टट्ीय 
उतपादन म्हणजये एका िषा्शत दयेरात उतपावदत झालयेलया 
वनविळ िस्ततू ि सयेिांचये उतपादन होय.

   \ NNP = GNP- Depreciation

  कन. रता.उ. = सरतू. रता.उ. - घसतारता खच्ण

शोधता पताहू 
 भारताची GDP अवधकृत आकडयेिारी

तुमहतांलता मताहीत हवं!
हररत सरतूल रताषटट्ी् उत्पतादन (Green GNP) : 
 हररत स्रतूल राष्टट्ीय उतपादन नैसवग्शक पया्शिरणाचा 
रा्ित िापर आवण विकासाचया लाभांचये नयायय वितरण 
करणये होय.
 हररत स्रतूल राष्टट्ीय उतपादन पया्शिरणीय प्रदषूण आवण 
नैसवग्शक स्ोताचंये प्रमाण उतपादनामळुये कमी होणार नाही याचा 
विचार करतये. आवर्शक कलयाणाचये मोजमाप करताना एकूण 
राष्टट्ीय उतपन्ात िाढ झाली म्हणजये जीिनमान सधुारलये असये 
नाही. जर पया्शिरण प्रदषूण िाढलये आवण नसैवग्शक ससंाधनये 
भविष्यातील वपढासंाठी  घटली तर किेळ एकूण राष्टट्ीय 
उतपनात झालयेली िाढ म्हणजये जीिनमान सुधारलयाचये 
द्ोतक नाही. म्हणतून  हररत स्रतूल राष्टट्ीय उतपादन आवर्शक 
कलयाणासाठी विचारात घयािये लागतये.
हररत सरतूल रताषटट्ी् उत्पतादनताची संकल्पनता खतालील 
वैकशषट्े दश्णकवते :

  अ) रा्ित आवर्शक विकासामुळये पया्शिरणीय (प्रदूषण) 
वयिस्रा आवण नैसवग्शक संसाधनांची कमतरता वनमा्शण 
होत नाही.

  आ) विकासाचया लाभांचये नयायय वितरण करणये.
  इ) दीघ्शकालीन आवर्शक कलयाणासाठी प्रोतसाहन दयेणये.

सतूत्र : Green GNP =  GNP - Net Fall in the 
Natural Capital + Polliton load

  म्हणजये, हररत स्रतूल राष्टट्ीय उतपादन = स्रतूल राष्टट्ीय 
उतपादन- नैसवग्शक भांडिलसाठ्ातील वनविळ घसरण 
+ प्रदूषण भार 
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शोधता पताहू
 हररत स्थितूल राष्टट्ी् उतपादन ही संकलपना रािवणाऱ्ा 
५ देशांची नावे शोधा.

रताषटट्ी् उतपन्न मोजण्ताच्ता पद् धती :
  राष्टट्ी् उतपन्न मोजण्ाच्ा तीन पद् धती आहेत.
 १) उतपादन पद् धती 
 २) उतपन्न पद् धती 
 ३) खच्श पद् धती 

उतपन्न पद ्धती

उतपादन पद् धती

खच्श पद् धती

 रताषटट्ी् उतपन्न 
मोजण्ताच्ता पद् धती

 १) उतपतादन पद ्धती : राष्टट्ी् उतपन्न मापनाची उतपादन पद ्धत 
सकंवा मालसाठा पद् धत म्हणतून ओळखली जाते. ्ा 
पद ्धतीनुसार राष्टट्ी् उतपन्नाचे मापन करण्ासाठी 
उतपादनावर लक्ष केंसरित करेले जाते. अथि्शव्वस्थिेची शेती, 
खाणव्वसा्, ् ासंत्क उतपादन, लहान उपक्रम, वासणज्, 
वाहततूक, दळणवळण आसण इतर सेवा अशा सवसवध क्षेत्ांत 
सवभागणी करेली जाते. एका वषा्शच्ा कालावधीत उतपासदत 
करेलेल्ा असंतम वस्ततू त्ार होईप्बंत वस्ततूच्ा उतपादनातील 
प्रत्ेक टपप्ात झालेल्ा वसध्शत मतूल्ांची िेरीज करून 
राष्टट्ी् उतपन्नाचे मापन करेले जाते.

   स्थितूल राष्टट्ी् उतपादनाचे दुहेरी मापन टाळण्ासाठी 
उतपादन पद् धतीत दोन प्ा्श्ी पद् धती सांसगतल्ा आहेत.

 अ) अंगतम वस्तू पद् धती : अंसतम वस्ततू म्हणजे अशा वस्ततू, 
ज्ा उपभोगासाठी वापरल्ा जातात. ्ा पद ्धतीनुसार 
प्राथिसमक, द् सवती् आसण तृती् क्षते्ाततून उतपासदत 
करेलेल्ा सव्श असंतम वस्ततू व सेवांच्ा िाजारमतूल्ांची 
िेरीज करेली जाते. मध्म वस्ततू आसण सेवांचे मतूल् सवचारात 
घेतले जात नाही. अंसतम वस्ततूंच्ा उतपादन प्रसक्र्ेत मध्म 
वस्ततूचंा वापर करतात. म्हणजेच अंसतम वस्ततूंच्ा मतूल्ात 
मध्म वस्ततूंच्ा मतूल्ाचा समावेश करेलेला असतो.

   उदा., ब्ेडच्ा सकमतीत गवहाच्ा, तसेच गवहाचे पीठ 
त्ार करण्ाच्ा सकमतीचा समावेश करेलेला असतो. गहू, 
गवहाचे पीठ ्ा मध्म वस्ततू आहेत. उतपादन प्रसक्र्ेत ्ा 
वस्ततूचंे मतूल्  सदलेले असते. म्हणतून बे्ड ्ा अंसतम वस्ततूत 
मध्म वस्ततूंचे  मतूल् मोजलेले असते.

   म्हणजचे असंतम वस्ततूचं्ा मतूल्ािरोिर जवेहा मध्म 

वस्ततूचें मतूल् मोजल ेजात ेतवेहा दहुरेी गणना होत.े दुहरेी मापन 
टाळण्ासाठी फकत असंतम वस्ततूचंचे मतूल् मोजल ेपासहज.े

 ब) मूल्वगधयात पद् धती : राष्टट्ी् उतपन्नाची दहुरेी गणना 
टाळण्ासाठी मतूल्वसध्शत पद ्धती वापरतात. ्ामध्े 
वस्ततूच्ा उतपादनातील प्रत्के टपप्ावर सतच्ा मतूल्ात 
झाललेी वाढ सवचारात घतेली जात.े उतपादनाच्ा प्रत्के 
टपप्ात असंतम वस्ततूच ेमतूल् आसण उतपादन आदान े्ाचं्ा 
मतूल्ातंील फरक म्हणज ेमतूल्वदृ ्धी हो्. थिोडक्ात, अंसतम 
वस्ततू त्ार होईप्बंत प्रत्के टपप्ात झालेल्ा वसध्शत 
मतूल्ाचंी िरेीज करून स्थितूल राष्टट्ी् उतपादन काढल ेजात.े

   मतूल्वसध्शत पद ्धतीने स्थितूल राष्टट्ी् उतपादनाची  
गणना कशी करेली जाते हे खालील उदाहरणाच्ा साहाय्ाने 
स्पष्ट होईल.

तकतता क्र.७.१ मलू्वगधयात उतपतादन दृष्ष्टकोन

उतपतादनताची  
पता्री

उतपतादनताचे 
बताजतारमलू् (`)

आदतानतांचे 
मलू् (`)

वगधयात 
मलू् (`)

कापतूस १५० ० १५०
सतूत २५० १५० १००

कापड ४०० २५० १५०
शट्श (असंतम वस्ततू) ५०० ४०० १००

एकूण मूल् ५००

  मतूल्वसध्शत उतपादन पद् धतीत प्रत्ेक टपप्ावर समासवष्ट 
करेलेेले मतूल् हे अंसतम उतपादनामधतून कचच्ा मालाचे मतूल् कमी 
करून मोजदाद करेली जाते. सवसवध टपप्ांत समासवष्ट करेलेले 
मतूल्ांची िेरीज हे एकूण राष्टट्ी् उतपादनात समासवष्ट करेली जाते. 
वरील तकत्ामध्े असंतम वस्ततू (शट्श) ` ५००/- आहे. 
उतपादनाच्ा प्रत्ेक टपप्ावर समासवष्ट करेल्ा जाणाऱ्ा 
उतपादनाचे मतूल्वसध्शत मतूल् १०० + १५० + १५० + १०० = 
` ५००/- इतकरे आहे. अशा प्रकारे समासवष्ट करेलेले मतूल् हे 
असंतम वस्ततूचं्ा मतूल्ाइतकरेच आहे.

दक्षतता :
  उतपादन पद्धतीने राष्टट्ी् उतपन्नाचे मापन करताना 
घ्ाव्ाची दक्षता.

 १) दुहेरी गणना टाळण्ासाठी फक् असंतम वस्ततू व सेवांचे 
मतूल् मोजले जाते.

 २) शेतकऱ्ांनी स्वत:च्ा उपभोगासाठी वापरलेल्ा वस्ततूंचे 
मतूल् अंदाजे काढले जाते. म्हणजे स्वत:च्ा उपभोगासाठी 
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उतपावित	 केलेलया	 र्स्तूांचया	 षू्मलयाांचा	 सष्मारे्श	 राटिट्हीय	
उतपन्नात	करार्ा.

	 ३)	 राटिट्हीय	उतपन्नाचया	अचूक	अांिाजासाठही	बाजार	वकष्मतहीत	
सष्मावर्टि	केलेलही	अप्रतयक्	कराचही	रक्कष्म	र्रळलही	जाते.	
तसेच	 का्ही	 र्स्तूांसाठही	 शासनाने	 विलेलही	 अनुिानाचही	
रक्कष्म	ष्मोजार्ही.

	 ४)	 राटिट्हीय	 उतपन्न	ष्मोजताना	 र्ेरर्ेरळ्ा	र्षायंतहील	 र्स्तूांचया	
वकष्मतहीतहील	बिलाांचही	िखल	घयार्ही.	

	 ५)	 वनयागात	ष्मूलय	वष्मळवर्ले	जाते	आवि	आयात	ष्मूलय	र्रळले	
जाते.

	 ६)	 भाांडर्लही	 र्स्तूांचही	 झालेलही	 झहीज/घसारा	 षू्मलय	 राटिट्हीय	
उतपन्नात	ष्मोज	ूनये.

	 ७)	 जुनया	र्स्तूांचही	खरेिही-वर्क्ी	राटिट्हीय	उतपन्नात	ष्मोजलही	जात	
ना्ही.	कारि	ते	चाल	ूर्षागातहील	उतपािन	नसते.

	 	 	 अवर्कवसत	िेशाांत	ष्मोठ्ा	प्रष्मािार्र	उतपािन	पद्तहीचा	
र्ापर	करतात.	उतपािन	पद्तहीने	राटिट्हीय	उतपन्नाचे	ष्मापन	
करताना	अनेक	अडचिही	येत	असलयाष्मुळे	या	पद्तहीचही	
वर्शर्ासा्गाता	 कष्मही	 आ्े.	 भारतात	 या	 पद्तहीने	 शेतही,	
खािकाष्म,	 ्स्तवयर्साय,	याांवतक	उतपािन	या	क्ेताांतहील	
उतपन्नाचही	 ष्मोजिही	 केलही	 जाते.	 पि	 उतपािन	 पद्तहीने	
र्ा्तूक,	 र्ाविजय	आवि	 िळिर्ळि	 के्ताांतहील	 राटिट्हीय	
उतपन्न	ष्मोजल	ेजात	ना्ही.	

२) उतपन्न पद्धती :
	 	 राटिट्हीय	 उतपन्न	 ष्मापनाचया	 उतपन्न	 पद्तहीला	 घ्टक	
खचागानुसार	 राटिट्हीय	 उतपन्न	 पद्तही	 असे्ही	 म्ितात.	 या	
पद्तहीनुसार	राटिट्हीय	उतपन्नाचे	ष्मापन	करणयासाठही	 वर्भाजनार्र	
लक्	करेंवरित	केले	जाते.
	 	 या	 पद्तहीत	 एका	 र्षागाचया	 कालार्धहीत	 िेशातहील	
नारररकाांना	वष्मळिाऱया	वनवर्ळ	उतपन्नाचही	बेरहीज	करून	राटिट्हीय	
उतपन्न	ष्मोजले	जाते.	र्स्तू	र्	सेर्ाांचया	उतपािनासाठही	सर्गा	उतपािन	
घ्टकाांना	खांड,	ष्मजुरही,	 वयाज	आवि	नफा	या	 स्र्रूपात	उतपन्न	
प्राप्त	्ोते.	सर्गा	उतपािन	घ्टकाांना	वष्मळिाऱया	घ्टक	ष्मोबिलयाांचही	
बेरहीज	करून	राटिट्हीय	उतपन्न	ष्मोजल	ेजाते.	सर्गा	उतपािन	घ्टकाांना	
वर्तररत	केलेलया	उतपन्नाचही	बेरहीज	राटिट्हीय	उतपन्नाइतकी	येते.	या	
पद्तहीने	 राटिट्हीय	 उतपन्न	 ष्मोजताना	 ्स्ताांतररत	 िेिही	 र्रळलही	
जातात.	करवर्षयक	ष्माव्तहीपतके,	अ्र्ाल,	लेखापसु्तके,	अलप	

उतपन्नासांबांधहीचे	 अांिाज	 या	 स्ोताांपासून	 उतपन्नाचही	आकडेर्ारही	
प्राप्त	 करता	 येते.	 विलेलया	 कालार्धहीत	 र्स्तू	आवि	 सेर्ाांचया	
उतपािन	 कायागात	 स्भारही	 झालेलया	 उतपािन	 घ्टक	 ष्मालकाांना	
वष्मळिाऱया	 घ्टक	 ष्मोबिलयाांचही	 बेरहीज	 करून	 ज	े उतपन्न	 येते,	
तयाला	स्रलू	राटिट्हीय	उतपािन	ष्मानले	जाते.	
	 	 उतपन्न	पद्तहीनुसार	स्रलू	राटिट्हीय	उतपािन	ष्मापनाचे	सूत
NI	=rent	+	wages	+	 interest	+	profit	+	mixed	

income	+	net	income	from	abroad.
	 	 राटिट्हीय	उतपन्न	=		खांड+	र्ेतन+	वयाज+	नफा+ 
  वष्मश्	उतपन्न+	वनवर्ळ	वर्िेशही	उतपन्न

दक्ता :
	 	 उतपन्न	 पद्तहीने	 राटिट्हीय	 उतपन्नाचे	 ष्मापन	 करताना	
घयार्याचया	िक्ता.

	 १)	 वशषयर्मृततही,	 भे्टही,	 िेिग्या,	 िान,	 वनर्मृततही	 रे्तन,	 बेकारही	
भतता	इ.	सारखया	्स्ताांतररत	उतपन्न	वकंर्ा	्स्ताांतरहीत	िेिही	
याांचही	रक्कष्म	एकूि	उतपन्नातून	र्रळार्ही.	

	 २)	 रमृव्िींचया	सरे्ा,	वशक्काांनही	स्र्त:चया	पालयाला					वशकर्ि,े		
अशा	वर्नाष्मलूय	सेर्ा	राटिट्हीय	उतपािनात	ष्मोज	ूनये.

	 ३)	 घर,	राडही	याांसारखया	जुनया	र्स्तूांचही	वर्क्ी	करून	जे	उतपन्न	
वष्मळत	ेतयाचा	सष्मारे्श	राटिट्हीय	उतपन्नात	करू	नये.

	 ४)	 सष्मभार	 आवि	 रोखयाांचया	 वर्क्ीपासनू	 वष्मळिाऱया	
उतपन्नाचा	 सष्मार्शे	 राटिट्हीय	 उतपन्नात	 करू	 नय.े	 कारि	
तयाष्मळु	ेर्ास्तर्	राटिट्हीय	उतपन्नात	कोितही्ही	भर	पडत	ना्ही.

	 ५)	 प्रतयक्	 करापासून	 शासनाला	 वष्मळिारा	 ष्म्सूल	 राटिट्हीय	
उतपन्नात	धरू	नये.	कारि	्ा	 ष्म्सूल	 म्िजे	शासनाला	
वष्मळिारे	्स्ताांतररत	उतपन्न	असते.

	 ६)	 उद्ोरसांस्राांचा	अवर्तररत	नफा,	शासकीय	ष्मालष्मततपेासून	
वष्मळिारे	 उतपन्न,	 पािहीपुरर्ठा	 याांसारखया	 सार्गाजवनक	
उपक्ष्माांपासून	वष्मळिारा	नफा	राटिट्हीय	उतपन्नात	ष्मोजार्ा.

	 ७)	 स्र्त:चया	 उपभोरासाठही	 र्ापरलेलया	 र्स्तूांचे	 षू्मलय	आवि	
स्र्त:चया	 ष्मालकीचया	 घराचे	 ष्मूलय	 राटिट्हीय	 उतपन्नात	
ष्मोजार्े.

	 	 	 भारतात	ष्मधयर्तवी	साांष्खयकीय	सांघ्टनेचही	राटिट्हीय	उतपन्न	
सवष्मतही	 वयापार,	 र्ा्तूक,	 वयार्सावयक,	 सार्गाजवनक	
प्रशासन,	 घररुतही	 सेर्ा	 इ.	 क्ेताांतहील	 उतपन्न,	 उतपन्न	
पद्तहीचया	सा्ाययाने	ष्मोजले	जाते.	
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३) खच्थ पद्धती :
	 	 खचगा	 पद्तहीनुसार	 एका	 र्षागाचया	 कालार्धहीत	 िेशात	
्ोिाऱया	 एकूि	 खचागाच	े ष्मोजष्माप	 केले	 जाते.	 एका	 र्षागाचया	
कालार्धहीत	सर्गा	वयतिही,	उद्ोरसांस्रा	आवि	शासनाने	केलेलया	
उपभोरार्रहील	 खचागाचही	 आवि	 रुांतर्िुकीर्रहील	 खचागाचही	 बेरहीज	
म्िजे	राटिट्हीय	उतपन्न	्ोय.	

खचगा	पद्तहीनुसार	स्रूल	राटिट्हीय	उतपािन	ष्मापनाच	ेसूत	:
NI	=	C	+	I	+	G	+	[X-M]	+	[R-P]
राटिट्हीय	 उतपन्न	=	 	 उपभोर	+	 रांुतर्िूक	+	 सरकारही	खचगा	+	
(वनयागात+आयात)+(परकीय	वनवर्ळ	प्राप्तही)

 १) खाजगी अांततम उपभोग खच्थ (C) : खासरही	 अांवतष्म	
उपभोर	 खचगा	 म्िजे	 कु्टुांबाांनही	 अन्न,	 र्स्त	 याांसारखया	
र्स्तूांर्र	 केलेला	 खचगा,	 जया	 लरेच	 र्ापरलया	 जातात.
व्टकाऊ	र्स्तूांर्रहील	खचगा,	जसे	राडही,	सांरिक,		िूरिशगान,	
धुलाई	 यांत	 इ.	 र्रहील	 खचगा	 जया	 जास्त	 विर्स	 र्ापरलया	
जातात	आवि	सेर्ाांर्रहील	खचगा	जसे	र्ा्तूक	सेर्ा,	र्ैद्कीय	
सेर्ा	इ.

	 २) सरूल देशाांतग्थत खाजगी गुांतविूक खच्थ (I) :	खाजरही	
उद्ोजकाांनही	 पुन:स्रापन,	 नवर्नहीकरि	 आवि	 नर्हीन	
रुांतर्िुकीर्र	केलेला	खचगा	म्िजे	स्रूल	िेशाांतरगात	खाजरही	
रुांतर्िूक	खचगा	्ोय.	

	 ३) सिकािी अांततम उपभोग खच्थ आति गुांतविूक खच्थ (G): 
अ)	 सरकारकडून	 प्रशासकीय	 सेर्ा,	 कायिा	 आवि	
सुवयर्स्रा,	सांरक्ि,	वशक्ि,	आरोग्य	इ.	र्र	केलेला	खचगा	
म्िजे	सरकारही	अांवतष्म	उपभारे	खचगा	्ोय.

	 	 ब)	सरकारही	रुांतर्िूक	खचगा	म्िज	ेरस्ते,	रेलर्े,	पूल,	धरिे,	
कालर्े	 इ.	 आधारभूत	 सांरचना	 वनष्मागाि	 करणयाकररता	
केलेला	खचगा.

 ४) तनववळ तवदेशी गुांतविूक/तनववळ तनया्थत (X-M) : 
एका	र्षागाचया	कालार्धहीतहील	िेशाचया	वनयागात	ष्मूलय	आवि	
आयात	ष्मूलयातहील	फरक	म्िजे	वनवर्ळ	वनयागात	्ोय.	

	५) तनववळ प्राप्ी (R-P) : परिेशही	 नारररकाांनही	 िेशातहील	
र्स्तू	र्	सेर्ाांर्र	केलेला	खचगा	आवि		िेशातहील	नारररकाांनही	
परिेशही	र्स्तू	र्	सेर्ाांर्र	केलेला	खचगा	यातहील	फरक	म्िजे	
वनवर्ळ	प्राप्तही	्ोय.

R	=	परिेशही	नारररकाांनही	िेशातहील	र्स्तू	र्	सेर्ाांर्र	केलेला	खचगा	
P	=	िेशातहील	नारररकाांनही	परिेशही	र्स्तू	र्	सेर्ाांर्र	केलेला	खचगा.

दक्ता :

	 	 खचगा	 पद्तहीने	 राटिट्हीय	 उतपन्नाचे	 ष्मापन	 करताना	
घयार्याचया	िक्ता.
	 १)	 िु्ेरही	 रिना	 ्टाळणयासाठही	 सर्गा	 प्रकारचया	 अांतररष्म	

र्स्तूांर्रहील	खचगा	राटिट्हीय	उतपन्नात	सष्मावर्टि	करू	नये.
	 २)	 जुनया	 र्स्तूांचया	 वर्क्ीसाठही	 केलेलया	 खचागाचा	 सष्मार्ेश	

राटिट्हीय	 उतपन्नात	 करू	 नये.	 कारि	 तो	 चालू	 र्षागाचया	
उतपािनार्र	केला	जात	ना्ही.	

	 ३)	 वशषयर्मृततही,	 वनर्मृततहीर्ेतन,	 बेकारही	 भतता	 याांसारखही	
्स्ताांतररत	िेिही	राटिट्हीय	उतपन्नात	सष्मावर्टि	करू	नयेत.

	 ४)	 भार,	 रोखे,	 कजगारोख	े इ.	 सारखया	 वर्ततहीय	 वजांिरहीर्रहील	
खचागाचा	सष्मार्ेश	राटिट्हीय	उतपन्नात	करत	ना्हीत.	कारि	या	
वयर््ाराांष्मुळे	 र्स्तू	आवि	 सेर्ाांचया	 प्रर्ा्ात	 र्ाढत	 ्ोत	
ना्ही.	

	 ५)	 अप्रतयक्	कराचही	रक्कष्म	राटिट्हीय	उतपन्नात	ष्मोजू	नये.
	 ६)	 अांवतष्म	 र्स्तू	आवि	 सेर्ाांर्रहील	खचागाचा	 सष्मार्ेश	 राटिट्हीय	

उतपन्नात	करार्ा.
	 ७)	 अनुिानाचही	रक्कष्म	राटिट्हीय	उतपन्नात	ष्मोजार्ही.	

	 	 	 र्रहील	 वतन्ही	 पद्तींपैकी	 उतपािन	 पद्तहीचा	आवि	
उतपन्न	 पद्तहीचा	 र्ापर	 ष्मोठ्ा	 प्रष्मािात	 केला	 जातो.	
अष्मेररका	 आवि	 इांग्लांडसारखया	 प्ररत	 िेशाांष्मधये	 उतपन्न	
पद्तही	लोकवप्रय	आ्े.	 का्ही	 वयर््ाररक	अडचिींषु्मळे	
खचगा	पद्तहीचा	र्ापर	क्ववचत	केला	जातो.	भारताचे	राटिट्हीय	
उतपन्न	ष्मोजणयासाठही	करेंवरिय	साांष्खयकीय	सांघ्टना	उतपािन	
पद्तहीचा	आवि	उतपन्न	पद्तहीचा	उपयोर	करते.	

तुम्ाांला मा्ीत ्वां!
	 वष्मश्	 उतपन्न	 म्िजे	 स्र्यांरोजरार	 करिाऱया	 वयतिींचे	
उतपन्न	्ोय.	जे	स्र्तःचही	जष्महीन,	काष्मरार,	भाांडर्ल	आवि	
उद्ोजकतेचा	 र्ापर	 वर्वर्ध	 र्स्तू	 आवि	 सेर्ाांचया	
वनवष्मगातहीसाठही	करतात.

िाटिट्ीय उतपन्न गिनेतील (मापनातील) अडचिी :
	 	 राटिट्हीय	 उतपन्नाचे	 ष्मापन	 करिे	 अवतशय	 अर्घड	 आवि	
ष्लिटि	काष्म	आ्े.	 राटिट्हीय	 उतपन्नाचे	 ष्मापन	करताना	खालहील	
अडचिही	उि्	भर्तात.

 अ) ताशत्वक अडचिी :	 यालाच	 सांकलपनातष्मक	 अडचिही	
असे्ही	म्ितात.
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 १) ्सताांतरित दिेी :	वयतिहीला	वष्मळिारे	वनर्मृततहीर्ेतन,	बेकारही	
भतता	 याला	 ्स्ताांतररत	 िेिही	 म्ितात.	 याचा	 सष्मारे्श	
राटिट्हीय	उतपन्नात	करिे	कठहीि	असते.	कारि	एका	बाजूने	
्े	वयतिहीला	वष्मळिारे	उतपन्न	असते,	तर	िुसऱया	बाजूने	तो	
सरकारचा	 खचगा	 असतो.	 म्िून	 अशही	 ्स्ताांतररत	 िेिही	
राटिट्हीय	उतपन्नात	ष्मोजलही	जात	ना्हीत.

 २) बेकायदेशीि वयव्ािाांपासून तमळिािे उतपन्न :	 जुरार,	
काळ्ा	बाजारातहील	खरेिही-वर्क्ी,	तस्करही	इ.	बेकायिेशहीर	
वयर््ाराांपासून	 वष्मळिाऱया	 उतपन्नाचा	 सष्मार्ेश	 राटिट्हीय	
उतपन्नात	केला	जात	ना्ही.	अशा	सर्गा	र्स्तूांना	ष्मूलय	असते	
र्	 तया	 उपभो्तयाांचया	 ररजािेखहील	 भारवर्तात.	 अशा	
उतपन्नास	 सरकारही	 ष्मानयता	 नसलयाने	 तयाचा	 सष्मार्ेश	
राटिट्हीय	 उतपन्नात	 केला	 जात	 ना्ही.	 तेर्ढा	 प्रष्मािात	
राटिट्हीय	उतपन्नाच	ेनयून	अनुष्मान	्ोते.

 ३) तवनामूलय सेवा :	 राटिट्हीय	 उतपन्नाचे	 ष्मोजष्माप	 ने्ष्महीच	
पैशात	केले	 जाते.	 परांतु	 बऱयाच	 र्स्तू	आवि	 सेर्ा	अशा	
असतात,	जयाांचे	ष्मूलय	पैशात	ष्मोजता	येत	ना्ही.	उिा.,	्ांि	
म्िून	 वयतिहीने	 काढलेलही	 वचत,े	 आईने	 षु्मलाांचे	 केलेले	
सांरोपन	 इ.	 सेर्ा	 राटिट्हीय	 उतपन्नात	 ष्मोजलया	 जात	 ना्हीत	
कारि	या	सेर्ाांचा	ष्मोबिला	विला	जात	ना्ही.	तयाचबरोबर	
रमृव्िींचया	सेर्ा,	स्ानुभूतही,	आपुलकी,	िया,	करुिा	या	
भार्नेतून	 पुरवर्लेलया	 सेर्ा	 राटिट्हीय	 उतपन्नात	 सष्मावर्टि	
करत	 ना्हीत,	 कारि	 तया	 वर्नाष्मोबिला	 असतात.	 अशा	
वर्नाष्मोबिला	 सरे्ाांचा	 सष्मार्ेश	 राटिट्हीय	 उतपन्नात	 केला	
जात	नसलयाष्मुळे,	आ्े	तयापेक्ा	राटिट्हीय	उतपन्न	कष्मही	्ोते.	

 ४) सव-उपभोगासाठीच े उतपादन :	 अन्नधानय,	 भाजहीपाला	
आवि	 इतर	 शेतही	 उतपािन	ेजही	 स्र्-उपभोरासाठही	 उतपावित	
कलेही	जातात,	तही	बाजारात	वर्क्ीसाठही	यते	ना्हीत.	पि	अशा	
र्स्तूांचे	षू्मलय	बाजारभार्ानसुार	वनष्शचत	करून,	अशा	र्स्तूांचही	
अांिाज	ेवकंष्मत	राटिट्हीय	उतपन्नात	सष्मावर्टि	कलेही	जात.े	

 ५) पिकीय कपंनयाांच े उतपन्न :	 आांतरराटिट्हीय	 नािवेनधही	 या	
सांघ्टनचेया	ष्मत	ेपरकीय	कपंनया	जया	िशेात	उतपािन	करतात	
तया	उतपावित	र्स्तूांचा	सष्मार्शे	तया	िेशाचया	राटिट्हीय	उतपन्नात	
कलेा	जातो.	परकीय	कपंनयाांना	्ोिाऱया	नफयाचा	सष्मार्शे	
ष्मात	तयाांचया	ष्मळू	िशेाचया	राटिट्हीय	उतपन्नात	केला	जातो.

 ६) सिकािी क्ेत :	शासनाकडून	सांरक्ि,	सार्गाजवनक	प्रशासन,	
कायिा	 आवि	 सुवयर्स्रा	 इ.	 अनेक	 सार्गाजवनक	 सेर्ा	
पुरवर्लया	जातात.	अशा	सार्गाजवनक	सेर्ाांच	ेष्मूलय	वनष्शचत	

करिे	अर्घड	असते.	कारि	अशा	सेर्ाांचे	 र्ास्तर्	ष्मूलय	
ष्मा्हीत	 नसते	 म्िून	अशा	 सार्गाजवनक	सेर्ा	अांवतष्म	 सेर्ा	
म्िून	राटिट्हीय	उतपन्नात	सष्मावर्टि	केलया	जातात.

 ७) तकमतीतील बदल :	वकष्मतहीत	्ोिाऱया	बिलाषु्मळे	राटिट्हीय	
उतपन्नाचे	ष्मापन	करताना	अडचिही	येतात.	िेशातहील	र्स्तू	
आवि	सेर्ाांचया	 वकष्मतही	र्ाढलया	तर	बाजार	 वकष्मतहीनुसार	
राटिट्हीय	 उतपन्नात	 र्ाढ	 झालयाचे	 विसून	 येते.	 म्िजे	
िेशातहील	र्स्तरुूप	उतपािन	कष्मही	झाले	तरही	वकष्मतर्ाढहीषु्मळे	
िेशाचया	राटिट्हीय	उतपन्नात	र्ाढत	्ोते.

ब) वयाव्ारिक अडचिी : 
	 	 राटिट्हीय	उतपन्नाचे	ष्मापन	करताना	उतपािकाचही	पूिगा	आवि	
खातहीशहीर	साांष्खयकीय	ष्माव्तही	सांकवलत	करताना	अनेक	अडचिही	
येतात.	तयाांपैकी	का्ही	अडचिही	पुढहीलप्रष्मािे,

 १) दु्ेिी गिनेची समसया : राटिट्हीय	उतपन्न	ष्मोजताना	येिारही	
सर्ायंत	 ष्मोठही	अडचि	 म्िजे	 िु्ेरही	 रिना.	 एखािही	 र्स्तू	
ष्मधयष्म	आ्े	की	अांवतष्म	आ्े	 ्े	 वनष्शचत	करिे	अर्घड	
असलयाष्मुळे	बऱयाच	र्स्तूांचही	रिना	िोनिा	्ोणयाचही	भहीतही	
असते.	 तयाष्मुळे	 र्ास्तवर्क	 राटिट्हीय	 उतपन्न	अनेक	 प्टींनही	
अवधक	विसते.	उिा.,	बेकरहीत	जे	पहीठ	र्ापरले	जाते	तयाला	
ष्मधयष्म	 र्स्तू	 म्िून	 सांबोधल	े जाते.	 पि	 तेच	 पहीठ	 
जर	कु्टुांबाकडून	 र्ापरले	 रेल	े तर	 ते	 अांवतष्म	 र्स्तू	 म्िून	
रिले	जाते.

 २) अमौतरिक क्ेताचे अशसततव :	भारतासारखया	वर्कसनशहील	
िेशात	ष्मोठ्ा	प्रष्मािार्र	अष्मौवरिक	क्ेत	अष्स्ततर्ात	आ्े.	
शेतही	वयर्साय	अजून्ही	उिरवनर्ागा्ासाठही	केला	जातो.	शेतही	
उतपािनाचा	 बराच	 ष्मोठा	 भार	 रै्यष्तिक	 उपभोरासाठही	
र्ापरला	 जातो.	 तसेच	 उतपािनाचया	 का्ही	 भाराचा	 इतर	
र्स्तू	आवि	सेर्ाांचया	बिलयात	वर्वनष्मय	केला	जातो.	अशा	
उतपािनाचे	आवि	उपभोराच	ेष्मापन	राटिट्हीय	उतपन्नात	केले	
जाऊ	शकत	ना्ही.

 ३) अपुिी आति अतव्वसनीय साांशखयकी आकडेवािी : 
वर्कसनशहील	िेशाांत	उतपािन	आवि	खचागावर्षयहीचही	पुरेशही	
आवि	 अचूक	 ष्माव्तही	 उपलबध	 नसते.	 शेतही,	 ष्मतस्य	
वयर्साय,	पशुपालन,	र्नउतपािने,	वकरकोळ	वयार्सावयक,	
बाांधकाष्मार्रहील	 काष्मरार,	 ्ो्ेट	 वयार्सावयक	 इ.	 चया	
उतपन्नासांबांधहीचही	 अचूक	 र्	 वर्शर्ासा्गा	 ष्माव्तही	 उपलबध	
नसते.	उतपन्न	पद्तहीने	 राटिट्हीय	उतपन्नाचे	ष्मापन	करताना	
अनवजगात	 उतपन्नासांबांधहीचही	 ष्माव्तही,	 ग्ाष्महीि	 र्	 श्रही	
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भारातहील	उपभोर	आवि	रुांतर्िुकीचा	खचगा	याांचही	िेखहील	
ष्माव्तही	उपलबध	नसते.	तयाष्मुळे	राटिट्हीय	उतपन्नाचही	नेष्मकी	
आकडेर्ारहीच	उपलबध	्ोत	ना्ही.

 ४) घसािा :	भाांडर्लही	र्स्तूांचया	र्ापराष्मुळे	भाांडर्लही	र्स्तूांचही	
जही	झहीज	्ोते	तयाच	ेष्मापन	करिे	अर्घड	असते.	उतपािन	
प्रवक्येष्मधये	 र्ापरलया	 जािाऱया	 भाांडर्लही	 र्स्तू	 र्	
यांतसाष्मग्हीचही	्ोिारही	झहीज	म्िजे	घसारा	्ोय.	भाांडर्लही	
र्स्तू	र्	यांतसाष्मग्हीचही	्ोिारही	झहीज	भाांडर्लही	ष्मालष्मततचेे	
ताांवतक	आयुषय,	भाांडर्लही	र्स्तूांचा	र्ापर,	र्स्तूचे	स्र्रूप,	
र्स्तचूही	वनयवष्मत	आवि	काळजहीपरू्गाक	िेखभाल	इ.	अनेक	
रोटिींर्र	 अर्लांबून	 असते.	 भाांडर्लही	 र्स्तू	 र्ेररे्रळ्ा	
प्रकारचया	 असलयाष्मुळे	 घसारा	 ष्मोजणयासाठही	 एकसष्मान,	
साष्माईक,	 स्र्हीकायगा	 असे	 प्रष्माििर	 अष्स्ततर्ात	 ना्हीत.	
घसारा	 ष्मोजणयासाठही	 बऱयाच	 रोटिही	 रमृ्हीत	 धरावया	
लारतात.	तयाष्मुळे	घसाऱयाचही	अचूक	रक्कष्म	उपलबध	्ोिे	
अर्घड	असते.

 ५) भाांडवली लाभ तकंवा भाांडवली तोटा :	ष्मालष्मतताधारकाांना	
ष्मारिहीतहील	बिलाष्मुळे	वकंर्ा	बाजारभार्ात	र्ाढ	झालयाष्मुळे	
जो	भाांडर्लही	लाभ ्ोतो	वकंर्ा	बाजारभार्ात	घ्ट	झालयाष्मुळे	
जो	भाांडर्लही	तो्टा	्ोतो,	तयाचा	सष्मार्ेश	राटिट्हीय	उतपन्नात	
केला	 जात	 ना्ही.	 कारि	 चालू	आवरगाक	 वयर््ाराांषु्मळे	 ्े	
बिल	घडून	येत	ना्हीत.	

 ६) तनिक्िता आति अज्ान :	 वर्कसनशहील	 िेशाांत	 बहुताांश	
्ो्टे	उतपािक	वनरक्र	आवि	अ्जानही	असतात.	तयाष्मुळे	ते	
आपलया	 उतपािनासांबांधहीचया	 नोंिही	 ठेर्ू	 शकत	 ना्हीत.	
म्िून	 स्र्त:चया	 उतपािनाचही	 वकंर्ा	 उतपािनषू्मलयाचही	
ष्माव्तही	 िेऊ	 शकत	 ना्हीत.	 म्िजे	 तयाांचया	 उतपािनाचे	
वकंर्ा	अवजगात	उतपन्नाचे	अांिाज	वयति	केले	जातात.	

 ७) वयावसातयक तवशेषीकििाचा अभाव :	 वर्कसनशहील	
िेशात	 वयार्सावयक	 वर्शेषहीकरिाचा	 अभार्	 असलयाने	
उतपािन	 पद्तहीने	 राटिट्हीय	 उतपन्नाचे	 ष्मापन	 करताना	
अडचिही	येतात.	उिा.,	वर्कसनशहील	िेशात	शेतकरही	शेतही	
या	प्रष्मुख	वयर्सायाबरोबरच	िुग्धवयर्साय,	कुक्कु्टपालन,	
कपडे	 वशर्िे	 इ.	 इतर	 वयर्सायिेखहील	 करतात.	 इतर	
वयर्सायाांपासून	 वष्मळिाऱया	 उतपन्नाचही	 ष्माव्तही	 राटिट्हीय	
उतपन्नाचे	ष्मापन	करताना	विलही	जात	ना्ही.	तयाष्मुळे	िेशाच	े
खरे	उतपन्न	सष्मजत	ना्ही.

 ८) मालाचया साठ्ाचे मूलय : उतपािकाकडे	कच्चा	ष्माल,	

ष्मधयष्म	र्स्त,ू	अधगावसद्	र्स्तू,	अांवतष्म	र्स्तू	याांचा	असिारा	
साठा	 म्िजे	 ष्मालसाठा	 ्ोय.	 ष्मालसाठ्ाचया	 ष्मूलयात	
्ोिाऱया	सकारातष्मक	आवि	नकारातष्मक	बिलाांचा	सष्मार्ेश	
स्रलू	 राटिट्हीय	 उतपािनात	 केला	 जातो.	 ष्मालसाठ्ाचया	
षू्मलयष्मापनात	झालेलही	चूक	अांवतष्म	र्स्तचूया	षू्मलयात	बिल	
करू	शकते.	म्िून	ष्मालसाठ्ाचे	षू्मलयष्मापन	काळजहीपूर्गाक	
करारे्	लारते.

िाष्टट्ीय उतपन्नाचे म्ततव : 
	 	 राष्टट्हीय	 उतपन्नाचे	 ष्म्ततर्	 खालहील	 षु्मि्	द्ाांर्रून	 स्पष्ट	
करता	येते.
 १) अर्थवयवसरलेा उपयुक्त :	 िेशाचया	 अरगावयर्स्रेसाठही	

राष्टट्हीय	उतपन्नाचही	ष्माव्तही	असिे	ष्म्ततर्ाचे	आ्े.	सधया	
राष्टट्हीय	 उतपन्नाचही	 ष्माव्तही	 अरगावयर्स्रतेहील	 ष्म्ततर्पूिगा	
भार	आ्े.	याला	साष्मावजक	लेखाखातही	म्िून	ओळखले	
जाते.	या	खातयात	िेशाचे	 एकूि	उतपन्न,	उतपािन	आवि	
वर्वर्ध	 र्ैयव्तक	 स्तराांर्रहील	 उतपािनाचे	 वनषकषगा,	
उद्ोराांचे	 उतपािन	 आवि	 आांतरराष्टट्हीय	 वयापारातून	
वष्मळिारे	उतपन्न	इतयािही	एकषे्मकाांशही	सांबांवधत	आ्ेत.

 २) िाष्टट्ीय धोििे :	राष्टट्हीय	धोरिात	राष्टट्हीय	उतपन्नाचही	ष्माव्तही	
आधार	 म्िून	 उपयु्त	 ठरते.	 जसे	 की,	 रोजरार	 धोरि,	
औद्ोवरक	 धोरि,	 ककृषही	 धोरि	 इतयािही.	 औद्ोवरक	
उतपािन,	रुांतर्िूक	आवि	बचत	इतयािही	र्ाढहीसाठही	यातून	
विशा	 वष्मळते.	 तसेच	 राष्टट्हीय	 उतपन्नाचया	 आकडेर्ारींचही	
ष्मित	 आवरगाक	 प्रवतष्मानाचया	 वनवष्मगातहीसाठही	 ्ोते.	 जस	े -	
रुांतर्िूक	प्रवतष्मान,	र्मृि्	धही	प्रवतष्मान	इतयािही	अरगावयर्स्रा	
योग्य	ष्मारागार्र	आिणयासाठही	बिल	करता	येतात.

 ३) आतर्थक तनयोजन : आवरगाक	 वनयोजनाकररता	 राष्टट्हीय	
उतपन्नाशही	 सांबांवधत	 असलेलही	 आकडेर्ारही	 अवतशय	
ष्म्ततर्पूिगा	असते.	या	आकडेर्ारहीत	वर्वर्ध	साधनसाष्मग्हीतून	
प्राप्त	 केलेले	 एकूि	 उतपन्न,	 उतपािन,	 बचत,	 रुांतर्िूक	
आवि	उपभोर	याांचा	सष्मार्ेश	्ोतो.

 ४) आतर्थक सांशोधन : अरगाशास्ताचे	 सांशोधक,	 तज्ज	
याांचयाकडून	 	 राष्टट्हीय	 उतपन्नाचया	 आकडेर्ारहीचा	 र्ापर	
केला	जातो.	ते	िेशातहील	वर्वर्ध	ष्माव्तींचा	र्ापर	करतात.	
कच्चा	ष्माल,	उतपािन,	उतपन्न,	बचत,	उपभोर,	रुांतर्िूक,	
रोजरार	इतयािही	साष्मावजक	घ्टकाांचा	वर्चार	्ोतो.

 ५) िा्िीमानाची तुलना :	 र्ेररे्रळ्ा	 िेशाांतहील	लोकाांचया	
रा्िहीष्मानाचही	 तुलना	 करणयास	 राष्टट्हीय	 उतपन्नाचया	
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अभयासाचही	 ष्मित	 ्ोते	 आवि	 सारखयाच	 िेशातहील	
रे्ररे्रळ्ा	 काळाांतहील	 रा्िहीष्मानाचही	 तुलना	 करणयास	
ष्मित	करते.	

 ६) उतपन्नाचे तवतिि : राष्टट्हीय	उतपन्नाचया	आकडेर्ारहीर्रून	

आपिाांस	 िेशाचया	 उतपन्नाचया	 वर्तरिाबि्	िल	 ष्माव्तही	
वष्मळर्ता	येते.	ष्मजुरही,	खांड,	वयाज	आवि	नफा	याांचयाशही	
सांबांवधत	 ष्माव्तहीतून	 आपिाांस	 सष्माजातहील	 वर्वर्ध	
घ्टकाांष्मधये	असिारही	तफार्त	लक्ात	येते.

प्र. १. योग्य पया्थय तनवडून तवधाने पूि्थ किा :
	 १)	 राष्टट्हीय	उतपन्नाचही	रिना	करताना	फ्त	अांवतष्म	र्स्तू	र्	सेर्ाांचे	

षू्मलय	सष्मावर्ष्ट	्ोते	कारि	-
	 	 अ)	रिना	करिे	सोपे	्ोते.	
	 	 ब)	िु्ेरही	ष्मोजष्माप	्टाळले	जाते.
	 	 क)	िेशातहील	लोकाांचे	ष्म्ततष्म	कलयाि	साधले	जाते.
	 	 ड)	राष्टट्ाचया	एकूि	आवरगाक	काष्मवररहीच	ेषू्मलयष्मापन	केले	जाते.
	 २)	 वनवर्ळ	 िेशाांतरगात	 उतपािनाचे	 ष्मापन	 करणयाचही	 पि्	धत		

खालहीलप्रष्मािे	आ्े	-
	 	 अ)	स्रूल	राष्टट्हीय	उतपािनातून	घसारा	षू्मलय	र्जा	करिे.
	 	 ब)	स्रूल	िेशाांतरगात	उतपािनातून	घसारा	र्जा	करिे.
	 	 क)	स्रूल	िेशाांतरगात	उतपािनात	घसाऱयाचा	सष्मार्ेश	करिे.	

ड)		स्रूल	राष्टट्हीय	उतपािनात	घसाऱयाचा	सष्मार्ेश	करिे.
	 ३)	 भारतात	राष्टट्हीय	उतपन्नाचही	रिना	करताना	या	पि्	धतहीचा	र्ापर	

केला	जातो.
	 	 अ)	उतपािन	पि्	धतही	 	 	
	 	 ब)	उतपन्न	पि्	धतही
	 	 क)	खचगा	पि्	धतही
	 	 ड)	उतपािन	पि्	धतही	आवि	उतपन्न	पि्	धतही	याांचे	एकतहीकरि

प्र. २. स्सांबांध पूि्थ किा :
	 १)	 	ः	उपभोर	खचगा	+	रांुतर्िूक	खचगा	+ः	सरकारही	खचगा	

+	(वनयागात-आयात)	ःः	स्रूल	राष्टट्हीय	उतपािन	ः	उपभोर	खचगा	
+	 रुांतर्िूक	खचगा+	 सरकारही	खचगा	+	 (वनयागात-आयात)	+	
(वनवर्ळ	येिही-िेिही)

	 २)	 उतपािन	पि्	धत	ः	 	ःः	उतपन्न	पि्	धत	ः	घ्टक	पि्	धतही
	 ३)	 ताष्त्र्क	अडचि	ः	्स्ताांतररत	िेिही	ःः	 	ः	ष्मालाचया	

साठ्ाचषे्मूलय

प्र. ३. योग्य पया्थय तनवडा :
 १) चुकीची जोडी शोधा.
	 १)	राष्टट्हीय	उतपन्न	सवष्मतही	 अ)	१९४९
	 २)	आवरगाक	र्षगा	 	 ब)	१	एवप्रल-३१	ष्माचगा
	 ३)	उतपन्न	पि्	धत	 	 क)	राष्टट्हीय	उतपन्न	=	खांड+र्ेतन	+		

	 	 	 	 	 वयाज+नफा+एकवतत/वष्मश्	 
	 	 	 	 	 उतपन्न+वनवर्ळ	वर्िेशही	उतपन्न

सवाधयाय

	 ४)	खचगा	पि्	धत	 	 ड)	राष्टट्हीय	उतपन्न	=	खांड+	र्ेतन+		
	 	 	 	 	 वयाज+नफा

पया्थय :	१)	अ	 २)	ब	 ३)	क	 ४)	ड

प्र. ४. खालील उदा्ििाांचया आधािे सांकलपना ओळखून ती सपष्ट 
किा :
	 १)	 र्मृांिाला	राजय	सरकारकडून	िरष्म्ा	` ५०००	/-	वनर्मृततहीर्ेतन	

वष्मळते.
	 २)	 र्हीरूने	५००	 वक.ग्ॅ.	रहू	उतपािनापैकी	१००	 वक.ग्ॅ.	उतपािन	

तयाचया	कु्टुांबासाठही	बाजूला	ठेर्ले.
	 ३)	 वशतलने	वतचया	बेकरहीसाठही	वपठाचया		वररिहीतून	रव्ाच	ेपहीठ	

वर्कत	घेतले.
	 ४)	 शोभान	े िेशातहील	 २०१९-२०२०	 या	आवरगाक	 र्षागातहील	 सर्गा	

अांवतष्म	र्स्तू	र्	सेर्ाांचया	आवरगाक	ष्मूलयासांबांधही	ष्माव्तही	रोळा	
केलही.

	 ५)	 राजेंरिचया	िुकानात	एकिू	५००	जेलपेनचा	साठा	आ्े	जयात	
ष्मारहील	आवरगाक	र्षागातहील	२००	जेलपेनचा	सष्मारे्श	आ्े.

प्र. ५. खालील प्र्नाांची उततिे तल्ा :
	 १)	 राष्टट्हीय	 उतपन्नाचया	 चक्ीय	 प्रर्ा्ाच	े ि्	वर्क्ेत	 प्रवतष्मान	 स्पष्ट	

करा.
	 २)	 राष्टट्हीय	उतपन्नाचे	ष्म्ततर्	स्पष्ट	करा.
	 ३)	 राष्टट्हीय	उतपन्नाचही	रै्वशषटे	स्पष्ट	करा.
	 ४)	 ्ररत	स्रूल	राष्टट्हीय	उतपािनाचही	सांकलपना	स्पष्ट	करा.

प्र. ६. खालील तवधानाांशी आपि स्मत आ्ात तकंवा ना्ी ते 
सकािि सपष्ट किा :
	 १)	 राष्टट्हीय	उतपन्नाचही	रिना	करताना	अनेक	तावततर्क	अडचिही	

येतात.
	 २)	 िु्ेरही	 रिना	 ्टाळणयासाठही	 राष्टट्हीय	 उतपन्न	 ष्मोजताना	 उतपािन	

पधितहीतहील	षू्मलयर्वधगात	पधितहीचा	र्ापर	केला	जातो.

प्र. ७. सतवसति उततिे तल्ा :
	 १)	 राष्टट्हीय	 उतपन्न	 ष्मापनात	 येिाऱया	 वयर््ाररक	अडचिही	 स्पष्ट	

करा.
	 २)	 राष्टट्हीय	उतपन्न	ष्मापनाचया	उतपन्न	पि्	धतही	आवि	खचगा	पि्	धतही	

स्पष्ट	करा.	 	 	 	 	 	
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अाकृती ८.१
प्रसतावना :

	 	 सार्गाजवनक	वर्ततवयर््ार	्ही	अभयासशाखा	अरगाशास्ताचया	
जुनया	शाखाांपैकी	एक	असून	यात	अरगावयर्स्रेतहील	शासनाचया	
भवूष्मका	आवि	 कायागार्र	 प्रकाश	 ्टाकला	 जातो.	 शासन	 म्िजे	
वर्वशष्ट	प्रिेशातहील	 वर्वर्ध	कायवे	 पार	 पाडणयासाठही	नारररकाांनही	
वनष्मागाि	 केलेलही	 औपचाररक	 वकंर्ा	 अनौपचाररक	 सांस्रा	 ्ोय.	
परकीय	आक्ष्मिापासून	 सांरक्ि,	 खाजरही	 ष्मालष्मततेच	े सांरक्ि,	
रोजरार	वनवष्मगातही,	अांतरगात	शाांतता	र्	सुवयर्स्रा	राखिे,	आरोग्य,	
वशक्ि	 अशा	 साष्मावजक	 ररजाांचही	 तरतूि	 करिे	 र्रैरे	 कायवे	
शासनाकड	ेसोपर्लही	जातात.	
या	कायागाच	ेर्रवीकरि	असे	करता	येते.

 १) सक्तीची कायधे : परकीय	आक्ष्मिापासून	सांरक्ि	अांतरगात	
कायिा	र्	सुवयर्स्रा	 राखिे	 इतयािही	शासनाचही	स्तहीचही	
कायवे	आ्ेत.

 २) ऐशचछक कायधे :	वशक्ि	र्	आरोग्य	सेर्ाांचही	तरतूि,	वनर्मृततही	
रे्तन	आवि	 इतर	कलयािकारही	 साष्मावजक	सुरक्ा,	 उपाय	
योजनाचही	 तरतूि	 इतयािही	 ्ही	 शासनाचही	 ऐष्च्क	 कायवे			
आ्ेत.

शोधा पाहू!

	 शासनाचया	र्रहील	कायायंवयवतरर्त	इतर	स्तहीचही	कायवे	
आवि	ऐष्च्क	कायवे	शोधा.

साव्थजतनक तवतत वयव्ािाचे अर्थ व सवरूप

	 	 र्र	उललेख	केलेलही	कायवे	पुरेशा	प्रष्मािात	आवि	कायगाक्ष्मतेने	
पार	 पाडणयासाठही	 कोितया्ही	 शासनाला	 वर्वर्ध	 ष्मारायंनही	
वष्मळिाऱया	 वनधहीचही	 आर्शयकता	 असते.	 ‘सार्गाजवनक	
वर्ततवयर््ार’	्ही	सांकलपना	‘सार्गाजवनक’	आवि	‘वर्तत	वयर््ार’	
या	 िोन	 शबिाांच	े वष्मश्ि	आ्े.	 ‘सार्गाजवनक’	 ्े	 सषु्मष्च्चत	 नार्	
एखाद्ा	 प्रशासकीय	 भूभारात	 रा्िाऱया	 वय्तही	 सष्मू्ासाठही	
सांबोधल	ेजाते.	‘वर्तत	वयर््ार’	म्िज	ेसोपया	शबिाांत	‘उतपन्न’	
आवि	‘खचगा’	्ोय.		अशा	 प्रकार	े ‘सार्गाजवनक	 वर्तत	 वयर््ार’	
म्िजे	करेंरि,	राजय	र्	स्रावनक	शासनाचया	उतपन्न	आवि	खचागाचया	
तततर्ाांचा	अभयास	्ोय.	्ा	अभयास	अरगाशास्तातहील	‘सार्गाजवनक	
वर्तत	वयर््ार’	या	शाखेत	केला	जातो.

साव्थजतनक तवतत वयव्ािाांचया वयाखया :

	 	 वर्वर्ध	अरगाशास्त्जाांनही	 ‘सार्गाजवनक	 वर्तत	 वयर््ाराचया’	
वयाखया	 आपापलया	 परहीने	 केलेलया	 आ्ेत.	 याांपैकी	 का्ही	
वयाखयाांचा	अभयास	करू	या.

 १) ह्ू डरॅलटन याांचया मते :	“सार्गाजवनक	 वर्तत	वयर््ार	्ा	
अरगाशास्त	आवि	राजयशास्त	याांचया	सहीष्मारेषेर्र	असलेलया	
वर्षयाांपैकी	 एक	 वर्षय	आ्े.	 सार्गाजवनक	 वर्तत	 वयर््ार	
सार्गाजवनक	अवधपतयाखालहील	 उतपन्न	 र्	खचागाशही	आवि	
एक	िुसऱयाष्मधहील	सष्मायोजनाशही	सांबांवधत	आ्े.”	

	 	 	 	 शासनाचया	 कायायंचा	 अभयास	 राजयशास्तात्ही	 केला	
जात	 असलयाष्मुळे	 सार्गाजवनक	 वर्तत	 वयर््ार	 ्ा	
राजयशास्ताचया	अभयासाचा्ही	एक	भार	आ्े.

 २) प्रा. तफंडले तशिाज याांचया मते :	 “सार्गाजवनक	 सततेचा	
वनधही	खचगा	करिे	र्	 वनधही	उभारिे	याबाबतचया	तततर्ाांचा	
अभयास	म्िजे	सार्गाजवनक	वर्तत	वयर््ार	्ोय.”

८ भाितातील साव्थजतनक तवतत वयव्ाि (Public Finance in India)
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साव्थजतनक तवतत वयव्ाि व खाजगी तवतत वयव्ाि याांतील फिक :

अ.क्र. फिकाचे मुद् दे साव्थजतनक तवतत वयव्ाि खाजगी तवतत वयव्ाि

१. उवि्	िषटे सष्माजाला	ष्म्ततष्म	लाभ	वष्मळर्ून	िेिे. स्र्व्ताचही	पतूगाता	करिे.

२. खचागाचे	वनधागारि शासन	 सर्गाप्ररष्म	 आपलया	 खचागाचही	 पातळही	
आवि	खचागाच	ेवभन्न	वभन्न	ष्मारगा	वनष्शचत	करते.

वय्तही	प्ररष्म	आपले	र्ैयव्तक	उतपन्न,	वर्चारात	
घेते	आवि	खचागाचे	ष्मारगा	वनष्शचत	करते.

३. पत	वस्रतही शासनाचही	बाजारपेठेतहील	पत	ष्मोठ्ा	प्रष्मािार्र	
असते.

खाजरही	वय्तहीचही	पत	ष्मयागावित	असते.

४. चलन	्ापणयाचा	
अवधकार

भारतहीय	ररझव्गा	बँकेि्	र्ारे	चलनाचही	् पाई	केलही	
जाते.

खाजरही	वय्तहीला	तसा	अवधकार	ना्ही.

५. वर्तत	वयर््ारातहील	
लर्वचकता

सार्गाजवनक	 वर्तत	 वयर््ार	 अवधक	 लर्चहीक	
असतात.

खाजरही	वर्तत	वयर््ारात	फारसे	बिल	करणयास	
र्ार्	नसतो.

६. अरगावयर्स्रेर्रहील	
पररिाष्म

सार्गाजवनक	 वर्तत	 वयर््ाराचा	 िेशाचया	
अरगावयर्स्रेर्र	प्रचांड	प्रभार्	पडतो.

खाजरही	वर्तत	वयर््ाराचा	राष्टट्हीय	अरगावयर्स्रेर्र	
नरणय	पररिाष्म	्ोतो.

साव्थजतनक तवततवयव्ाि :
	 	 आककृतही	८.२	चया	आधार	ेसार्गाजवनक	वर्तत	वयर््ाराांतहील	प्रष्मुख	घ्टक	पुढहीलप्रष्मािे	िाखवर्ले	जातात.	

आकृती ८.२ चया आधािे पुढीलप्रमािे सपष्टीकिि किता येईल

i. साव्थजतनक 
खच्थ

ii. साव्थजतनक 
उतपन्न

iii. 
साव्थजतनक 

कजधे

iv. िाज्य 
तवततीय धोिि

v. तवततीय 
प्रशासन

१.	कर		 २.	करेततर	उतपन्न

	अप्रतयक्				प्रतयक्

अ.	ष्म्सुलही	खचगा
ब.	भाांडर्लही	खचगा
क.	वर्कास	खचगा
ड.	वर्कासेततर	खचगा

 १.	प्रष्मािशहीर			
 २.		प्ररतशहील	 
     ३.	अप्ररतशहील	वकंर्ा					
									प्रवतराष्मही					

शासकीय	अांिाजपतक	
उतपन्न	खचगा,	कजगा	आवि	
एकूि	र्मृधिहीसाठही	धोरि १.	शुलक

 २.	सार्गाजवनक	र्स्तू	र्		 	
									सेर्ाांचही	वकंष्मत
 ३.	वर्शेष	अवधभार
 ४.	िांड	र्	िांडातष्मक	रकष्मा
 ५.	भे्टही,	अनुिाने	र्	िेिग्या
					६.	वर्शेष	कर
					७.	कजजें

१.	अांतरगात	
					कजवे

२.	बाह	कजवे

१.	सार्गाजवनक	खचगा
२.	सार्गाजवनक	ष्म्सूल
३.	सार्गाजवनक	कजवे

१.र्स्तू	र्				
	सेर्ाांर्रहील			
	कर	(GST)

साव्थजतनक तवतत वयव्ाि
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१) साव्थजतनक खच्थ (Public Expenditure) :

	 	 सार्गाजवनक	खचगा	 म्िजे	 करेंरिशासन,	 राजय	 शासन	आवि	
स्रावनक	 स्र्राजय	 सांस्रा	 याांनही	 नारररकाांचे	 सांरक्ि,	 तयाांचया	
साष्मुव्क	ररजाांचही	पूतवी	आवि	लोकाांचया	आवरगाक	र्	साष्मावजक	
कलयािासाठही	केलेला	खचगा	म्िजे	सार्गाजवनक	खचगा	्ोय.	

	 	 वर्सावया	शतकापययंत	बहुसांखय	िेशाांनही	वन्गास्तके्पाचे	धोरि	
वस्र्कारले	 ्ोते.	 या	 धोरिाांतरगात	 शासनाचया	 कायगाश्तहीचया	
कायागापययंत	ष्मयागावित	्ोतही.	परांतु	आधुवनक	शासन	केर्ळ	सांरक्ि	
आवि	नाररही	प्रशासन	अशही	स्तहीचही	कायवेच	करतात	असे	ना्ही,	
तर	 आपलया	 िेशात	 आवरगाक	 र्	 साष्मावजक	 वर्कासाचा	 प्रसार	
करणयासाठही्ही	ऐष्च्क	कायवे	करत	असतात.	तयाष्मुळे	अलहीकडहील	
काळात	सर्गा	खचायंत	साततयाने	र्ाढ	्ोत	आ्े	म्िून	सार्गाजवनक	
वर्तत	वयर््ारात	खचागाचा	अभयास	्ा	ष्म्ततर्पिूगा	भार	आ्े.

साव्थजतनक खचाबंचे वगगीकिि :

	 	 वनरवनराळ्ा	 अरगाशास्त्जाांनही	 वभन्न	 वभन्न	 आधारार्र	
सार्गाजवनक	खचायंचे	र्रवीकरि	केलेले	आ्े.	सार्गाजवनक	खचायंचया	
का्ही	ष्म्ततर्पूिगा	प्रकाराांचा	आता	आपि	अभयास	करू	या.

 अ) म्सुली खच्थ :	ष्म्सुलही	खचगा	्ा	सर्गासाधारिपिे	शासकीय	
खातयाांर्र	 आवि	 वर्वर्ध	 सेर्ाांर्र	 केला	 जातो.	 ्ा	 खचगा	
वनयवष्मतपिे	उि्	भर्तो.	उिा.,	शासनाचा	प्रशासकीय	खचगा,	
शासकीय	 कष्मगाचाऱयाांचे	 परार	 र्	 भतते,	 वनर्मृततही	 र्ेतन,	
र्ैद्कीय	सेर्ा	आवि	सार्गाजवनक	आरोग्याांचा	खचगा	इतयािही.

 ब) भाांडवली खच्थ :	भाांडर्लही	खचगा	म्िजे	िेशाचया	र्मृि्	धही	र्	
वर्कासासाठही	 नवयाने	 केला	 जािारा	 खचगा	 ्ोय.	 उिा.,	
वर्वर्ध	वर्कास	प्रकलपाांतहील	ष्मोठ्ा	रुांतर्िूका,	शासकीय	
कजागाचही	 परतफेड,	 राजय	 शासन	 र्	 शासकीय	 कंपनयाांना	
विलेले	कजगा	इतयािही	भाांडर्लही	खचागाचही	उिा्रिे	आ्ेत.

 क) तवकासातमक खच्थ :	 वर्कासातष्मक	 खचगा	 ्ा	 उतपािक	
स्र्रूपाचा	असतो.	जया	खचागाषु्मळे	रोजरार	वनवष्मगातही,	उतपािन	
र्ाढ,	 वकंष्मतस्रेैयगा	 इतयािही	बिल	घडून	र्ाढ	्ोते.	 तयाला	
वर्कासातष्मक	खचगा	असे	म्ितात.	उिा.,	आरोग्य	वशक्ि,	
औद्ोवरक	वर्कास,	साष्मावजक	कलयाि,	सांशोधन	आवि	
वर्कास	याांर्रहील	खचगा	इतयािही.

 ड) तवकासेति खच्थ :	 शासनाचया	 जया	 खचागाष्मुळे	 िेशात	
कोिता्ही	 प्रतयक्	 उतपािक	 पररिाष्म	 ्ोत	 ना्ही,	 तयाला	

वर्कासेतर	 वकंर्ा	 वबरर	 वर्कास	 खचगा	 असे	 म्ितात.					
उिा.,	 प्रशासकीय	 खचगा,	 युि्	ध	 खचगा	 इतयािही	 ्े	 खचगा	
अनुतपािक	स्र्रुपाचे	असतात.

तुम्ाांला मा्ीत आ्े का?
स्र्ातांतयोततर	काळातहील	सार्गाजवनक	खचागाचया	 

प्रर्मृततही
अ. क्र. वष्थ एकूि खच्थ (कोटी `)

१ १९९१-१९९२ ७२,३१७

२ २००१-०२ ३,६२,४५०

३ २००५-०६ ५,०६,१२३

४ २००९-१० १०,२४,४८७

५ २०१५-१६ ११,९५,०२५

६ २०१६-१७ १३,७४,२०३

७ २०१७-१८ १४,३५,२३३

८ २०१८-१९ १७,२९,६८२

स्ोत ः	सांबांवधत	र्षागातहील	भारत	सरकारचा	आवरगाक	पा्िही	अ्र्ाल	२०१८-२०१९

	 	 र्र	 विलेलया	कोष्टकानुसार	 स्र्ातांतयोततर	काळातहील		
१९९१-९२	 पासून	 का्ही	 वनर्डक	 र्षागातहील	 सार्गाजवनक	
खचागातहील	प्रर्मृततही	िाखर्लही	आ्े.	या	वनरहीक्िार्रून	स्पष्ट	
्ोते	की,	एकूि	सार्गाजवनक	खचागात	फार	ष्मोठ्ा	प्रष्मािात	
र्ाढ	झालेलही	आ्े.

शासनाचया साव्थजतनक खचा्थत वाढ ्ोणयाची काििे :
			 भारतासारखया	 वर्कसनशहील	 िेशाचया	 एकूि	 सार्गाजवनक	
खचागात	 र्ाढ	 ्ोताना	 विसून	 येते	 का्ही	 ष्म्ततर्ाचया	 कारिाांचा	
अभयास	करू	या.

 १) शासनाचया काया्थत वाढ :	 या	 अरोिर	 र्र	 उललेख	
केलयाप्रष्मािे	 	 िेशाचया	 साष्मावजक	 आवि	 आवरगाक	
वर्कासाकररता	आधुवनक	शासन	अनेक	कायवे	 पार	 पाडत	
असते.	 वशक्ि	 प्रसार,	 सार्गाजवनक	आरोग्य,	 सार्गाजवनक	
बाांधकाष्म,	ष्मनोरांजन,	सष्माजकलयािकारही	योजना	 इतयािही	
बाबींचा	या	कायागात	सष्मार्ेश	्ोतो.	यार्रून	असे	आढळून	
येते	की,	शासन	साततयाने	नर्नर्हीन	कायवे	स्र्हीकारत	आ्े	
आवि	 जुनही	 कायवे	 अवधक	कायगाक्ष्मतेने	 ष्मोठ्ा	 प्रष्मािार्र	
पार	पाडत	आ्े.	याष्मुळे	सार्गाजवनक	खचागात	र्ाढ	्ोते.
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 २) लोकसांखयेची वेगाने ्ोिािी वाढ :	 भारतासारखया	
वर्कसनशहील	िेशाचही	लोकसांखया	र्ेराने	र्ाढत	आ्े.	इ.स.	
२०११	चया	जनरिनेनुसार	तही	लोकसांखया	१२१.०२	को्टही	
इतकी	्ोतही.	पररिाष्मही,	र्ाढतया	लोकसांखयेचया	ररजाांचही	
पूतवी	करणयासाठही	शासनाला	अवधक		खचगा	करार्ा	लारतो.

 ३) वाढते श्िीकिि :	र्ाढते	श्रहीकरि	्ही	सधयाचही	जारवतक	
ष्स्रतही	आ्े.	याष्मुळे	पािहीपुरर्ठा,	रस्ते,	ऊजागा,	शाळा	र्	
ष्म्ावर्द्ालये,	 सार्गाजवनक	 र्ा्तूक,	 स्र्च्ता	
इतयािींर्रहील	शासनाचया	खचागात	र्ाढ	्ोते.

 ४) सांिक्ि खचा्थत वाढ :	 आधुवनक	 काळात	 अवस्रर	 र्	
असष्मांजस	 आांतरराष्टट्हीय	 सांबांधाांष्मुळे	 युि्	ध	 नसताना्ही	
सांरक्ि	खचगा	र्ाढत	असतो.

 ५) लोकशा्ी शासन पद् धतीचा प्रसाि : जरातहील	बहुसांखय	
िेशाांष्मधये	 लोकशा्ही	 शासन	 पि्	धतही	 आ्े.	 वनयवष्मत	
वनर्डिुका	 र्	 इतर	 बाबींष्मुळे	 लोकशा्ही	 शासनपि्	धतही	
खचवीक	ठरते.	तयाष्मुळे	शासनाचया	एकूि	खचागात	सतत	र्ाढ	
्ोत	जाते.

 ६) भाववाढ :	 एखाद्ा	खाजरही	 वय्तहीप्रष्मािेच	आवरगाक	र्	
साष्मावजक	 वर्कासासाठही	 शासनाला	 बाजारातून	 र्स्तू	 र्	
सेर्ाांचही	 खरेिही	 करार्ही	 लारते.	 सर्गासाधारिपिे																		
वकंष्मतर्ाढहीचही	 प्रर्मृततही	 विसून	 येते,	 तयाष्मुळे	 शासनाला	
र्ाढहीर्	खचगा	करार्ा	लारतो.

 ७) औद्ोतगक तवकास :	 औद्ोवरक	 वर्कासाषु्मळे	
अरगावयर्स्रते	 उतपािनर्ाढ,	 रोजरारर्ाढ	 र्	 एकिू	 र्मृि्	धही	
घडून	 येते.	 म्िून	 औद्ोवरक	 वर्कासासाठही	 शासन	 
ष्मोठ्ा	 प्रष्मािार्र	 प्रयतन	 करते.	 तयात	 वर्वर्ध	 योजना	 
आवि	कायगाक्ष्माांर्र	खचगा	करते.	 पररिाष्मही,	 एकिू	खचागात	
र्ाढ	्ोते.

 ८)आपतती वयवसरापन : अलहीकडहील	काळात	 भूकंप,	 पूर,	
र्ािळे,	साष्मावजक	अशाांतता,	अशा	नैसवरगाक	र्	ष्मानर्वनवष्मगात	
आपततही	 र्ारांर्ार	 घडून	 येताना	 विसत	 आ्ेत.	 तयाष्मुळे	
शासनाला	आपततही	वयर्स्रापनार्र	ष्मोठ्ा	प्रष्मािात	खचगा	
करार्ा	लारतो.	पररिाष्मही,	एकूि	खचागात	र्ाढ	्ोते.		 	
	 आधुवनक	शासन	कलयािकारही	 राजयासाठही	कायगा	करते.	
तयाष्मुळ	ेसार्गाजवनक	खचागात	र्ाढ	्ोिे	अपरर्ायगा	आ्े.

शोधा पाहू!
	 र्र	 विलेलया	 कारिाांवयवतरर्त	 सार्गाजवनक	 खचागातहील	
र्ाढहीचही	इतर	कारिे	शोधा.

शोधा पाहू!
	 शासनाचया	ष्म्ततर्ाचया	सष्माज	कलयािकारही	योजना

II) साव्थजतनक उतपन्न : 
   वर्वर्ध	 स्ोताांि्	र्ारेे	 शासनाला	 वष्मळिारे	 एकूि	 उतपन्न	
म्िजे	 सार्गाजवनक	 उतपन्न	 ्ोय.	अरगाशास्ताचया	अभयासात	 ज	े
स्रान	उतपािनाचे	आ्े	तेच	स्रान	सार्गाजवनक	वर्तत	वयर््ारात	
सार्गाजवनक	उतपन्नाचे	आ्े.	अशा	प्रकार	ेसार्गाजवनक	उतपन्नाचही	
ररज	सार्गाजवनक	खचागाष्मुळे	वनष्मागाि	्ोते.

साव्थजतनक उतपन्नाचे स्ोत पुढीलप्रमािे आ्ेत :
	 अ)	कर	उतपन्न	 	 ब)	करेतर	उतपन्न

अ) कि (Tax) :

	 १)	 कराचही	वयाखया	-	प्रा.्टॉवसर	याांचया	ष्मते,	‘‘शासनाकडून	
लारू	केलेल	े इतर	आकार	आवि	कर	याांष्मधहील	फरकाचा	
षु्मखय	राभा	असा	की,	करिाता	आवि	शासन	याांचयात	रे्ट	
लाभाचा	र्	परतावयाचा	अभार्	असतो.’’

	 २)	 प्रा-	सेवलग्ष्मन	याांचया	ष्मते,	‘‘कोितया्ही	वर्शेष	लाभाचया	
प्राप्तहीवशर्ाय	 वय्तहीने	 शासनाला	 विलेले	 स्तहीचे	 िेिे	
म्िजे	कर	्ोय.’’

कराचही	खालहील	रै्वशषटे	विसून	येतात	:

	 १)	 कर	 ्े	 शासनाला	 द्ार्याचे	 स्तहीच	े िेिे	 असते.	 जया	
नारररकाांर्र	कर	लारू	्ोतो	तयाांनही	ते	िेिे	कायिेशहीररहीतया	
बांधनकारक	ठरते.	कर	्ा	सरकारही	उतपन्नाचा	ष्मोठा	स्ोत	
आ्े.	जर	एखाद्ा	वय्तहीन	ेकर	विला	ना्ही	तर	शासन	तया	
वय्तहीला	वशक्ा	करू	शकते.

	 २)	 सष्माजाचया	 साष्मावजक	 व्तासाठही	 शासनाला	 करार्ा	
लारिारा	खचगा	भारवर्णयासाठही	करिातयाकडून	कर	घेतला	
जातो.

	 ३)	 कराचया	ष्मोबिलयात	कोितया्ही	करिातयाला	शासनाकडून	
कोिता्ही	रे्ट	आवि	प्रष्मािशहीर	लाभ	वकंर्ा	सेर्ा	घेणयाचा	
अवधकार	नसतो.



74

	 ४)	 कर	उतपन्न,	ष्मालष्मतता	वकंर्ा	र्स्तूांर्र	र्	सेर्ाांर्र	लारू	केला	
जातो.

तुम्ाांला मा्ीत ्वे!
किाची ततवे :
	 आधुवनक	 अरगाशास्ताचे	 जनक	 ॲडष्म	 वस्ष्मर	 याांनही	
कराचही	खालहील	चार	तत्र्े	साांवरतलेलही	आ्ेत.

  १)  समता तकंवा समानतेचे तत्व :	 प्रतयेक	 वय्तहीने	
आपलया	 िेयक्ष्मतेनुसार	 शासनाला	 कर	द्ार्ा,	 असे	
वस्ष्मर	 याांनही	 सुचवर्लेले	आ्े.	 याचा	 अरगा	 रररबाांचया	
तुलनेत	श्हीष्मांताांनही	अवधक	कर	द्ार्ा.

  २)  तनश्चततेचे तत्व :	 वस्ष्मर	 याांचया	 ष्मते,	करिातयाला	
आपलयाला	 वकतही	 कर	 कोितया	 र्ेळही,	 कोितया	
स्र्रूपात	 शासनाला	 द्ार्याचा	 आ्े	 याचे	 पूर्गा्जान	
असले	 पाव्जे.	 कारि	 असे	 की,	 वनष्शचत	 कराषु्मळे	
करिातयाला	कराचा	भार	र्ा्टत	ना्ही.	्े	तत्र्	भारतहीय	
करवयर्स्रेत	प्रवतवबांवबत	झालेल	ेआढळते.

  ३) सोयीसकितेचे तत्व :	या	ततर्ानुसार	प्रतयेक	करिातयाला	
जास्तहीतजास्त	सोयहीस्कर	र्ेळही	र्	सोयहीस्कर	पि्	धतहीने	
कर	लारू	केला	जार्ा.

  ४) काटकसिीचे तत्व :	या	तत्र्ानुसार	करर्सुलहीचा	खचगा	
वकष्मान	असला	पाव्जे.	जर	करर्सुलहीपैकी	अवधकावधक	
भार	 करर्सुलहीसाठहीच	 खचगा	 ्ोत	 असेल	 तर	 तो	 कर	
आिशगा	ष्मानला	जात	ना्ही.

किाचे प्रकाि :
कराचे	षु्मखय	िोन	प्रकार	साांरता	येतात	तयाचा	सवर्स्तर	अभयास	
करुया.

	 १)	 प्रतयक्	कर	 २)	 अप्रतयक्	कर

 १) प्रतयक् कि : ्ा	कर	करिातयाचया	उतपन्न	आवि	सांपततहीर्र	
विला	 जातो.	 जया	 वय्तहीर्र	 ्ा	 कर	 लारू	 ्ोतो,	 तयाच	
वय्तहीर्र	 कराचा	 भार	 पडतो.	 करिातयाला	 कराचा	 भार	
इतराांर्र	्स्ताांतररत	करता	येत	ना्ही.	तयाष्मुळे	प्रतयक्	कराचा	
कराघात	 र्	 करभार	 एकाचा	 वय्तहीर्र	 पडतो.																								
उिा.,	रै्यव्तक	उतपन्न	कर,	सांपततही	कर	इतयािही.

 २) अप्रतयक् कि : ्ा	कर	र्स्तू	र्	सेर्ाांर्र	लारू	केला	जातो.	
एखाद्ा	 र्स्तू	 वकंर्ा	 सेर्ेचया	 उतपािन	 वकंर्ा	 खरेिही-	
वर्क्ीचया	र्ेळही	्ा	कर	विला	जातो.	अप्रतयक्	कराचा		भार	

करिातयाकडून	 इतर	 वय्तही	 वकंर्ा	 वय्तहीना	 ्स्ताांतररत	
केला	 जाऊ	 शकतो.	 म्िून	 कराघात	 आवि	 करभार	
वनरवनराळ्ा	घ्टकाांर्र	पडतो.	उिा.,	भारतात	नवयान	ेलारू	
केलेला	जर्ळजर्ळ	सर्गा	अप्रतयक्	कराऐर्जही	र्स्तू	र्	सरे्ा	
कर	(GST),	कस््टष्म	डु्टही	्ोय.

तुम्ाांला मा्ीत आ्े का?

	 कराचया	 कायद्ानुसार	 प्रतयक्	कराचे	 र्रवीकरि	 तहीन	
र्टाांत	केले	जाते.

  १)  प्रमािशीि कि :	वय्तहीचया	उतपन्नार्र	जेव्ा	एकाच	
िराने	कर	आकारिही	केलही	जाते,	तेव्ा	तयास	प्रष्मािशहीर	
कर	असे	म्ितात.

  २)  प्रगततशील कि :	वय्तहीचया	उतपन्नर्ाढहीचया	प्रष्मािात	
जेव्ा	 कराचे	 िर्ही	 र्ाढत	 असतात	 तेव्ा	 तयास	
प्ररवतशहील	कर	असे	म्ितात.	भारतात	अशही	प्ररवतशहील	
कर	रचना	प्रचवलत	आ्े.

  ३) प्रततगामी कि :	 यात	 जसजसे	 उतपन्न	 र्ाढत	 जाते,	
तसतसे	कराचे	िर	कष्मही	्ोतात.

ब) किेति उतपन्नाचे स्ोत :
	 	 प्रशासन,	 वयापारही	 उपक्ष्म,	 िेिग्या	 आवि	 अनुिाने							
इतयािींि्	र्ारे	 वष्मळालेलया	 सार्गाजवनक	 उतपन्नाला	करेतर	 उतपन्न	
असे	म्ितात.	्े	स्ोत	करापेक्ा	वभन्न	आ्ेत.	यावर्षयही	रोड्यात	
ष्माव्तही	पाहू	या.

 १) शुलक (fees) : कर	कोितया्ही	ष्मोबिलयावर्ना	स्तहीने	
द्ार्ा	लारतो,	तर	शलुक	्े	शासनाने	पुरर्लेलया	सेर्ेबि्	िल	
विले	जाते.	उिा.,	शैक्विक	शुलक,	नोंििही	शुलक	इतयािही.

 २) साव्थजतनक वसतू व सेवाांचया तकमती (Prices) : 
आधुवनक	 शासन	 आपलया	 नाररहीकाांना	 वर्वर्ध	 र्स्तू	 र्	
सेर्ाांचही	 वर्क्ी	 करते.	 अशा	 र्स्तू	 र्	 सेर्ाांचा	 लोकाांनही	
शासनाला	 विलेला	ष्मोबिला	 म्िजे	 वकंष्मत	 	्ोय.	उिा.,	
रेलर्े		भाडे,	्टपाल	सेर्ा	इतयािही.

 ३) तवशेष अतधभाि :	शासनाने	वर्वशष्ट	भारातहील	रव्र्ाशाांना	
विलेलया	 वर्शेष	 सुवर्धाांबि्	िल	 नाररहीकाांनही	 विलेला	
ष्मोबिला	म्िजे	वर्शेष	अवधभार	्ोय.	उिा.,	जया	वर्वशष्ट	
भारातहील	 रव्र्ाशांाना	 स्रावनक	 स्र्राजय	 सांस्रा	 रस्ते,	
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ऊजागा,	पािहीपुरर्ठा	इतयािही	वर्शेष	सुवर्धा	पुरर्लयाबि्	िल	
कर	लारू	करू	शकतात.

 ४) दांड व दांडातमक िकमा :	 िेशातहील	 कायिे	 र्	 वनयष्म	
ष्मोडिाऱया	 लोकाांर्र	 शासन	 िांड	 आकारते.	 ्ा	 िांड	
आकारणयाचे	 उि्	विष्ट	 उतपन्न	 कष्मवर्िे	 नसून	 लोकाांना	
शासनाचे	 वनयष्म	 तोडणयापासून	 परार्मृतत	 करिे,	 ्े	आ्े.	
उिा.,	र्ा्तुकीचे	वनयष्म	ष्मोडलयाबि्	िल	्ोिारा	िांड.

 ५) भेटी, अनुदाने व दिेग्या : शासनाला	 आपलया	
नारररकाांकडून	र्	इतराांकडून	भे्टहीि्	र्ारेे	उतपन्न	वष्मळ	ूशकते.	
तया	 वयवतरर्त	 शासनाला	 वर्िेशही	 शासन	 र्	 सांस्राांकडून	
सर्गासाधारि	 वकंर्ा	 वर्वशष्ट	 ्ेतूसाठही	 अनुिाने	 वष्मळू	
शकतात.	 भारतासारखया	 वर्कसनशहील	 िेशात	 वर्िेशही	
सा्ायय	 ्ा	 वर्कासखचागाचा	 एक	 ष्म्त्र्पिूगा	 स्ोत	 झाला	
आ्े.	्ा	उतपन्नाचा	स्ोत	अवनष्शचत	स्र्रूपाचा	आ्े.

 ६) तवशेष कि :	जया	र्स्तूांचा	उपभोर	नारररकाांचया	आरोग्य	
आवि	व्तासाठही	बाधक	ठरतो	अशा	र्स्तूांर्र	्ा	कर	लारू	
केला	 जातो.	 िांडाप्रष्मािेच	 या	 कराचे	 उि्	विष्ट	 उतपन्न	
वष्मळवर्णयाचे	 नसून	 लोकाांनही	 अव्तकारक	 र्स्तूांचया	
उपभोरापासून	परार्मृतत	व्ार्े	्े	असते.	उिा.,	ष्मद्,	अफू	
आवि	इतर	अष्मलही	पिारायंर्रहील	कर	इतयािही.

 ७) कज्थ :	 शासनाला	 लोकाांकडून	 ठेर्ही,	 कजगारोखे	 इतयािही	
ष्माधयष्माांतून	कजगा	घेता	येते.	यावशर्ाय	वर्िेशही	शासन	आवि	
आांतरराष्टट्हीय	नािेवनधही,	जारवतक	बँक	इतयािही	सांस्राांतून	
कजगा	वष्मळर्ू	शकते.	आधुवनक	काळात	‘कजगा,	्ा	शासनाचा	
अवधकावधक	उतपन्नाचा	स्ोत	बनत	आ्े.

   तुम्ाांला मा्ीत आ्े का?
वसतू आति सेवा कि (GST) 
	 	 भारतात	र्स्तू	आवि	सेर्ा	कर	१	जुलै	२०१७	पासून	
अष्मलात	आला	आ्े.	्ा	कर	वर्ततहीय	उततरिावयतर्	आवि	
अांिाजपतक	वयर्स्रापनाचया	अांष्मलबजार्िही	कायद्ार्रहील	
केळकर	ककृतही	सवष्मतहीने	जुलै	२००४	ष्मधये	सुचवर्ला	्ोता.	
भारतहीय	 राजयघ्टनेतहील	१०१	र्ही	घ्टना	 िुरुस्तही	सुधारिा	
कायिा	२०१६	अनर्ये	र्स्तू	र्	सेर्ा	कर	पररषि	स्रापणयाचही	
तरतूि	केलही	 रेलही.	या	पररषिेत	करेंरिहीय	अरगाष्मांतही,	ष्म्सूल	
राजयष्मांतही	आवि	प्रतयेक	राजयाचे	अरगाष्मांतही	याांचा	सष्मार्ेश	

असतो.	या	पररषिेला	र्स्तू	आवि	सेर्ा	कर	िर,	सू्ट	आवि	
वकष्मान	 पातळही	 इतयािींबाबत	 वशफारशही	 करणयाचा	
अवधकार	आ्े.
	 	 र्स्तू	वनष्मागाि	वकंर्ा	वर्क्ी	यार्र	एकाच	्टपपयात	लारू	
केलया	 जािाऱया	 उतपािन	 शुलक	 वकंर्ा	 वर्क्ी	 करापेक्ा	
र्स्तू	 र्	 सेर्ा	 कर	 र्ेेरळा	 आ्े.	 िेशभरात	 र्स्तू	 आवि	
सेर्ाांर्रहील	तो	एक	वयापक	कर	आ्े.	करेंरि	 	आवि	राजय	
शासनाचया	पुढहील	कराएेर्जही	र्स्तू	आवि	सेर्ा	कर	लारू	
केला	रेला.	करेंरिहीय	उतपािन	शलुक,	सेर्ा	कर,	अवतरर्त	
सहीष्मा	 शलुक,	 राजयाांचा	 षू्मलयर्वधगात	 कर,	 प्रर्ेश	 कर,	
करष्मिूक	कर	इतयािही.

 अपेवक्त	उतपन्नाचया	तु्टहीसाठही	सेर्ा	कर	(CGST)	:	
िेशाांतरगात	 र्स्तू	 र्	 सेर्ाांचया	 पुरर्ठ्ार्र	 करेंरि	 सरकारने	
आकारलेला	कर	म्िजे	करेंरिहीय	र्स्तू	र्	सेर्ा	कर	्ोय.

 राजय	र्स्तू	र्	सेर्ा	कर	(SGST)	:	र्स्तू	आवि	सेर्ाांचा	
उपभोर	घेतलयाष्मुळे	राजय	सरकारला	वष्मळिारा	कर	म्िजे	
राजय	र्स्तू	र्	सेर्ा	कर	्ोय.	्ा	कर	र्स्तू	आवि	सेर्ाांचया	
उतपािनार्र	आकारला	जात	ना्ही.

 एकवतत	र्स्तू	र्	सेर्ा	कर	(IGST)	:		्ा	कर	IGST	
कायद्ाष्मुळे	सर्गा	आांतरराजय	र्स्तू	र्	सेर्ाांचया	पुरर्ठ्ार्र	
लारू	केला	जातो.

 नुकसान	 भरपाई	 कर	 :	 राजय	 शासनाचया	 अपेवक्त	
उतपन्नातहील	 तु्टहीचया	 भरपाईसाठही	 असिारा	 नुकसान	
भरपाई	कर.

 वसतू आति सेवा किाांचे अपेतक्त लाभ :

  •		याष्मुळे	 भारताचही	 एकातष्म	 साष्माईक	 राष्टट्हीय	 बाजारपेठ	
वनष्मागाि	्ोणयास	ष्मित	्ोईल.

  •		याष्मुळे	 वर्िेशही	 रुांतर्िुकीला	 आवि	 षे्मक	 इन	 इांवडया	
चळर्ळहीला	चालना	वष्मळेल.

  •		याष्मुळे	 कराचे	 िर,	 प्रवक्या	 आवि	 कायिे	 याांचयात	
सुसूतहीकरि	्ोणयास	ष्मित	्ोईल.

  •		याष्मुळे	 वनयागात	 आवि	 र्स्तू	 वनष्मागाि	 वक्येला	 चालना	
वष्मळेल.

  •		िेशातहील	एकूि	रुांतर्िूक	वस्रतहीत	सुधारिा	्ोईल.
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  •		िेशातहील	करवयर्स्रा	सुलभ	्ोणयास	ष्मित	्ोईल.

  •		र्स्तचूही	अांवतष्म	वकंष्मत	कष्मही	्ोणयास	ष्मित	्ोईल.

  •		या	कराष्मुळे	औद्ोवरक	क्ेताला	चालना	वष्मळेल.

  •		र्स्तू	 आवि	 सेर्ा	 कराष्मुळे	 अवधक	 रोजरार	 वनवष्मगातही	
आवि	 अवधक	 वर्ततहीय	 सांसाधनाांचही	 वनवष्मगातही	 ्ोऊन	
िाररद्र्य	वनष्मूगालनास	ष्मित	्ोईल.

	 	 	 ष्मात	 र्स्तू	 आवि	 सेर्ा	 कराांचया	 काष्मवररहीचे	
षू्मलयष्मापन		 इत्या	अलपार्धहीत	करिे	श्य	ना्ही.

वसतू व सेवा किपावतीचा नमुना

iii) साव्थजतनक कजधे ः
	 	 जसे	 रै्यव्तक	 पातळहीर्र	 कजागाचही	 ररज	 असते	 तशहीच	
सरकारसाठही	 कजगा	 उभारिे	 सर्गासाधारि	 ककृतही	 असते.	 कारि	
सरकारही	 खचगा	 सर्गासाधारिपिे	 सरकारही	 ष्म्सुलापेक्ा	 जास्त	
असतो.	 म्िून	 सार्गाजवनक	 कजगा	 धोरिात	 कजगा	 उभारिे	 ्ही	
ष्म्ततर्ाचही	भवूष्मका	सरकारला	करार्ही	लारते.

साव्थजतनक कजा्थचे प्रकाि :
	 	 सार्गाजवनक	कजागाचे	ष्मुखय	िोन	प्रकार	आ्ेत.

 १) अांतग्थत कज्थ :	 जेव्ा	 सरकार	 िेशातहील	 नारररक,	 बँका,	
ष्मधयर्तवी	 बँका,	 वर्ततहीय	 सांस्रा,	 औद्ोवरक	 क्ेत	
इतयािींकडून	कजगा	घेतात.	तेव्ा	तयास	अांतरगात	कजगा	म्िून	
ओळखल	ेजाते.

 २) बाह् कज्थ :	 जेव्ा	 सरकार	 परकीय	 िेशाांतहील	 सरकार,	
परिेशही	 बँका	 वकंर्ा	 सांस्रा,	 आांतरराष्टट्हीय	 सांस्रा	 जसे	
नािेवनधही,	जारवतक	बँक	इतयािींकडून	कजगा	घेते	त	ेबाह	

कजगा	म्िून	ओळखले	जाते.
	 	 	 त्ता	क्.८.१	यात	अांतरगात	कजगा	र्	बाह	कजगा	याांतहील	

फरक	िाखवर्ला	आ्े.
तक्ता क्र.८.१

अ. क्र. अांतग्थत कज्थ बाह् कज्थ 
१ िेशाचया	अांतरगात	

अरगावयर्स्रते	उभारले	
जाते.

	िेशाबा्ेरहील	
अरगावयर्स्रतेून	
उभारले	जाते.

२ ्े	ऐष्च्क	वकंर्ा	
स्तहीचया	स्र्रूपात	असते.

ऐष्च्क	स्र्रूपाचे	
असते.

३ ्े	िेशही	चलनात	असते. ्े	परकीय	चलनात	
असते.

४ वयर्स्रापनासाठही	कष्मही	
रुांतारुांतहीचे.

वयर्स्रापनासाठही	
अवधक	रुांतारुांतहीचे

्े करून प्ा!

	 	 खालहील	 वर्धानाांचे	र्रवीकरि	अांतरगात	कजगा	र्	बाह	
कजगा	याांत	करू	या.

	 	१)	शासन	आपलया	नारररकाांना	रोखयाांचही	वर्क्ी	करते.

	 	२)	पािही	पुरर्ठ्ाचया	तरतिुहीसाठही	शासन	जारवतक		 	
बँकेकडून	कजगा	घेते.

	 	३)	वयापारही	बँकेकडून	शासन	पायाभूत	सुवर्धाांचया		 	
वर्कासासाठही	कजगा	घेते.

	 	४)		षु्मांबईचया	षे्म्टट्ो	्टट्ने	प्रकलपासाठही	भारत	सरकार	जारवतक	
बँकेकडून	कजगा	घेते.

iv) िाज्य तवततीय धोिि :
  राजय	 वर्ततहीय	 धोरि	 म्िजे	 िेशाचया	 अरगावयर्स्रेचे	
वनयांति	 करणयासाठही	 आवि	 प्रभार्	 पाडणयासाठही	 जयाि्	र्ारेे	 
शासन	आपलया	खचगा	पातळहीत	आवि	करिरात	बिल	करते	असे	
साधन	्ोय.
	 	 ्े	 धोरि	 सार्गाजवनक	 खचगा	आवि	 सार्गाजवनक	 उतपन्नाशही	
वनरवडत	आ्े.	 रोड्यात	 शासनाने	 राबवर्लेल	े वर्ततहीय	 धोरि	
म्िजे	राजय	वर्ततहीय	धोरि	्ोय.

v) तवततीय प्रशासन :
	 	 “शासनाचया	उतपन्न	खचगा	आवि	कजागाचही	सुरळहीत	आवि	

कायगाक्ष्म	अांष्मलबजार्िही	म्िजेच	वर्ततहीय	प्रशासन	्ोय.”	
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एकंिरहीत	 सर्गासष्मार्ेशक	 र्मृि्	धही	 आवि	 वस्ररतेसाठही	
अांिाजपतकाांचही	तयारही	र्	अांष्मलबजार्िही	सष्मावर्ष्ट	असते.

शासकीय अांदाजपतक :

	 	 अरगासांकलप	्े	 वर्ततहीय	प्रशासनाच	ेएक	ष्म्ततर्ाचे	साधन	
आ्े.	 जयाष्मुळ	े राजयाचे	 सर्गा	 आवरगाक	 वयर््ार	 वनयांवतत	 केले	
जातात.	 आराष्मही	 आवरगाक	 र्षागातहील	 अपेवक्त	 प्राप्तही	 आवि	
वनयोवजत	 खचागाचे	 वर्ततहीय	 वर्र्रि	 म्िजे	 अांिाजपतक	 ्ोय.	
भारतात	१	एवप्रल	ते	३१	ष्माचगा	या	कालार्धहीच	ेएक	आवरगाक	र्षगा	
असते.	 भारतहीय	 राजयघ्टनेचया	कलष्म	११२	अांतरगात	शासकीय	
अांिाजपतकाचही	 तरतूि	 आ्े.	 भारत	 सरकारचया	 प्रतयेक	
अांिाजपतकात	सात	अांिाजपतकीय	िस्तऐर्जाांि्	र्ारे	सार्गाजवनक	
वर्तत	वयर््ाराचया	तपवशलाच	ेर्िगान	केले	जाते.

	 	 अांिाजपतक	 ्ा	 शबि	 (Budget)	 	 रिरेंच	 भाषेतहील	
‘Bougette’	 पासून	 आला	 आ्े.	 याचा	 अरगा	 वपशर्ही	 वकंर्ा	
पाकी्ट	असा	्ोतो,	जयात	सरकारचया	आवरगाक	धोरिाांवर्षयहीचा	
तपशहील	असतो.	हा	सर्गा	आवरगाक	योजना	वकंर्ा	वर्ततहीय	धोरिे	
सरकारही	ष्म्सूल	आवि	सरकारही	खचागाचया	स्र्रूपात	असते.

तुम्ाांला मा्ीत आ्े का?
	 भारतहीय	राजयघ्टनेत	अांिाजपतक	(Budget)		्ही	सां्जा	
नसून,	“र्ावषगाक	आवरगाक	वर्र्रि”	असे	म््टले	जाते.

म्सुली व भाांडवली अांदाजपतक :

	 १)	 अांिाजपतकातहील	तरतुिींच	ेष्म्सुलही	र्	

	 २)	 भाांडर्लही	अांिाजपतक	असे	र्रवीकरि	केले	जाते.
 १) म्सूली अांदाजपतक :	ष्म्सुलही	अांिाजपतकात	ष्म्सुलही	

उतपन्न	आवि	ष्म्सुलही	खचागाचा	 सष्मार्ेश	 ्ोतो.	 ष्म्सुलही	
प्राप्तहीचे	 वर्भाजन	कर	आवि	करेतर	 उतपन्नात	 ्ोते.	 कर	
उतपन्नात	उतपन्न	कर,	कंपनही	कर	इतयािही	कराांचा	सष्मार्ेश	
्ोतो.	ष्म्सुलही	खचागात	करेतर	उतपन्नात	कजागार्रहील	वयाज,	
रुांतर्िुकीर्रहील	 लाभाांश,	 राजयांाना	 विलेलही	 अनुिाने	 र्	
सा्ायय	इतयािींचा	सष्मार्ेश	्ोतो.

 २) भाांडवली अांदाजपतक :	 भाांडर्लही	 अांिाजपतकात	
भाांडर्लही	 उतपन्न	 र्	 भाांडर्लही	 खचगा	 ष्माांडलेल	े असतात.	
शासनाचे	भाांडर्लही	 उतपन्न	 म्िजे	 ष्मधयर्तवी	बँका	आवि	
लोकाांकडून	 घेतलेलही	 कजवे,	 सार्गाजवनक	 क्ेतातहील	
उद्ोराचया	सष्मभाराचही	वर्क्ी	करून	वष्मळालेले	उतपन्न,	

वर्िेशही	शासन	आवि	सांस्राांकडून	वष्मळालेलही	कजवे,	वर्शेष	
ठेर्ही	इतयािही	बाबींचा	सष्मार्ेश	्ोतो.

	 	 	 भाांडर्लही	खचागात	शासनाचया	 वर्कासप्रकलपातहील	खचगा,	
रांुतर्िुका,	राजय	शासनाला,	शासकीय	कंपनया,	ष्म्ाष्मांडळे	
आवि	 इतर	 घ्टकाांना	 विलेलही	 कजवे	 इतयािींचा	 सष्मार्ेश	
्ोतो.

	 	 	 यावशर्ाय	 साष्मावजक	आवि	 साष्मुिावयक	 वर्कासार्रहील	
खचगा,	सांरक्ि	आवि	सर्गासाधारि	सेर्ाांर्रहील	खचगा	इतयािींचा	
यात	सष्मार्ेश	्ोतो.

अांदाजपतकाचे प्रकाि :

	 	 अरगावयर्स्रचेया	 बिलतया	 ररजाांनुसार	 सार्गाजवनक	 खचगा	
आवि	 उतपन्नाचया	 अांिाजपतकीय	 तरतिुही्ही	 वनरवनराळ्ा	
पातळींत	असिे	ररजेचे	असते.	तयानुसार	शासकीय	अांिाजपतकाचे	
तहीन	प्रकार	पडतात.

	 १)	 सष्मतोल	अांिाजपतक

	 २)	 वशलकीचे	अांिाजपतक

	 ३)	 तु्टहीचे	अांिाजपतक

 १) समतोल अांदाजपतक :	 जया	 अांिाजपतकात	 सरकारच	े
अांिाजे	ष्म्सुलही	उतपन्न	आवि	सरकारचा	ष्म्सुलही	खचगा	या	
िोन्ही	बाबही	सष्मान	असतात	तयाला	सष्मतोल	अांिाजपतक	
असे	 म्ितात.	 म्िजेच,	 सरकारही	 ष्म्सूल	 =	 सरकारही	
खचगा.	 सष्मतोल	 अांिाजपतकाचही	 सांकलपना	 ॲडष्म	 वस्ष्मर		
याांसारखया	 सनातनर्ािही	 अरगाशास्त्जाांनही	 प्रवतपािन	 केलही	
आ्े.	 या	 अांिाजपतकाचा	 अरगावयर्स्रेर्रहील	 पररिाष्म	
त्टस्र	असलयाचे	ष्मानले	जाते.	म्िून	तयाांनही	्े	अांिाजपतक	
सर्डोततष्म	ष्मानले.

	 	 	 ष्मात,	 आधुवनक	 अरगाशास्त्जाांचया	 ष्मत	े सष्मतोल	
अांिाजपतकाचे	धोरि	अरगावयर्स्रसेाठही	न्ेष्महीच	योग्य	ठरू	
शकिार	 ना्ही.	 आधुवनक	 शासन	 कलयािकारही	 सांस्रा	
असते.	म्िून	खचागाचही	पातळही	उतपन्न	पातळहीचया	प्रष्मािात	
ठेर्िे	श्य	नसते.

 २) तशलकीचे अांदाजपतक : जया	अांिाजपतकात	शासनाचही	
अांिाजे	 प्राप्तही	 शासनाचया	 अांिावजत	 खचागापेक्ा	 अवधक	
असते,	तेव्ा	तयाला	वशलकीचे	अांिाजपतक	असे	म्ितात.	

अपेतक्त सिकािी प्राप्ी > अांदातजत सिकािी खच्थ
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	 	 आवरगाक	 तेजहीचया	 कालखांडात	 वशलकीचे	 अांिाजपतक	
उपयु्त	 ठरू	शकते.	आवरगाक	 तेजहीचया	काळात	 रोजरार	
पातळही	जरही	जास्त	असलही	तरही	तयाचबरोबर	वकंष्मतर्ाढहीचही	
प्रर्मृततही	अवधक	असते.	 वर्शेषतः	कष्मही	अवधक	 प्रष्मािात	
वस्रर	उतपन्न	असिाऱया	लोकाांचया	व्तासाठही	याचे	वनयांति	
करणयाचही	आर्शयकता	असते.

	 	 	 	 अरगावयर्स्रेतहील	 प्रभार्ही	 ष्मारिहीचही	 पातळही	 घ्टरू्न							
वकंष्मतर्ाढहीर्र	 वनयांति	 ठेर्ता	 येते.	 यासाठही	 करात	 र्ाढ	
करून	 शासकीय	 उतपन्नात	 र्ाढ	 घडर्ून	 लोकाांचही	 खरेिही	
श्तही	कष्मही	करता	येते.	अांवतष्मतः	पररिाष्मकारक	ष्मारिही	
कष्मही	्ोऊन	वकंष्मतपातळही	खालचया	विशेने	बिलू	लारेल	
आवि	भार्र्ाढहीचही	पररवस्रतही	वनयांतिात	येईल.

	 	 	 	 ष्मात,	 तेजहीवयवतरही्त	 इतर	 पररवस्रतहीत	 वशलकीचे	
अांिाजपतक	 र्ापरले	 जाऊ	 नये.	 कारि	 तयाष्मुळे	
अरगावयर्स्रते	बेरोजरारही	आवि	कष्मही	पातळहीतहील	उतपािन	
वस्रतही	वनष्मागाि	्ोईल.

 ३) तुटीचे अांदाजपतक : जेव्ा	 सरकारचही	 अपेवक्त	 प्राप्तही	
अांिावजत	 सरकारही	 खचागापेक्ा	 कष्मही	 असते	 तेव्ा	 तयाला	
तु्टहीचे	अांिाजपतक	असे	म्ितात.

	 	 	 अपेवक्त	“सरकारही	प्राप्तही	<	अांिावजत	सरकारही	खचगा	=	
तु्टहीचे	अांिाजपतक”

	 	 	 	 ष्मांिहीचया	 काळात	 तु्टहीच	े अांिाजपतक	 उपयु्त	 ठरू	
शकते.	आवरगाक	ष्मांिहीचया	काळात	सर्गा	आवरगाक	 वयर््ार	
कष्मही	पातळहीत	्ोत	असतात.	 तयाष्मुळे	बेरोजरारही	 वनष्मागाि	
्ोते.	 याचे	 वनयांति	 करणयासाठही	 कजगा	 र्	 तु्टहीचया	
अरगाभरणयाि्	र्ारे	शासकीय	खचागात	र्ाढ	केलही	जाते.	याष्मुळे	
र्स्तू	 र्	 सेर्ाांचही	 प्रभार्ही	 ष्मारिही	 आवि	 रोजरारात	 र्ाढ	

्ोईल	 आवि	 तयातून	 पुढहील	 रुांतर्िुकीला	 प्रोतसा्न	
वष्मळेल.	आधुवनक	काळात	तु्टहीचे	अांिाजपतक	्े	शासनाच	े
सर्गासाधारिपिे	राबर्ले	जािारे	धोरि	आ्े.

	 	 	 	 भारतासारखया	 वर्कसनशहील	 िेशाांनही	 आवरगाक	
वर्कासासाठही	 त्ुटहीचया	 अांिाजपतकाचा	 ष्मारगा	 साततयाने	
अनुसरला	आ्े.

अांदाजपतकाचे म्ततव :

	 	 करेंरिहीय	अांिाजपतक	ष्म्ततर्ाचे	असते.	कारि	अनेक	ष्मारायंनही	
तयाचा	 लोकाांर्र	 आवि	 एकूि	 अरगावयर्स्रेर्र	 पररिाष्म	 ्ोत	
असतो.	कोितया्ही	अांिाजपतकात	कर	्ा	सर्ागावधक	रोचक	असा	
भार	 असतो.	 कराषु्मळे	 उद्ोराचे	 आवि	 वय्तहीच	े भवर्तवय	
वनष्शचत	 ्ोते.	 अांिाजपतकात	 ष्माांडलेलया	 कराांचया	 िरार्र	
करिातयाांचा	 खचगा	 योग्य	 उतपन्नपातळहीर्र	 अर्लांबून	 असतो.	
सांरक्ि,	प्रशासन,	पायाभूत	सुवर्धा,	वशक्ि	आवि	आरोग्य	सरे्ा	
अशा	 वर्वर्ध	 क्ेतार्रहील	 शासकीय	 खचागाचा	 नारररकाांचया	
जहीर्नार्र	आवि	 एकूि	 अरगावयर्स्रेर्र	 पररिाष्म	 ्ोतो.	 कारि	
िेशाचया	आवरगाक	धोरिाच	ेष्माधयष्म	 म्िून	शासन	 तयाचा	र्ापर	
करत	असते.

	 	 सरकारचया	अांिाजपतकाचया	ककृतहीष्मुळे	िेशातहील	उतपािन	
अांिाजपतकीय	 उतपन्नाचा	आकार	आवि	 वर्तरि	 तयाचबरोबर	
ष्मानर्ही	र्	भौवतक	सांसाधनाांचया	उपभोराांर्र	पररिाष्म	्ोतो.

	 	 अांिाजपतकाचया	ष्माधयष्मातून	शासनाने	घेतलेलया	वनिगायाांचा	
पररिाष्म	उतपािन,	एकिू	उतपन्न	आवि	उतपन्नाचे	वर्तरि,	ष्मानर्ही	
आवि	भौवतक	साधनसाष्मग्हीचा	र्ापर	यार्र	घडून	येतो.

	 	 याष्मुळे	 आधुवनक	 अरगावयर्स्रते	 सार्गाजवनक	 वर्तत	
वयर््ाराचे	ष्म्ततर्	आवि	वयाप्तहीष्मधये	रेलया	१००	र्षागात	ष्मोठ्ा	
प्रष्मािार्र	तफार्त	झालेलही	विसून	येते.

सवाधयाय

प्र. १. योग्य पया्थय तनवडा :
 १)	 ऐष्च्क	कायायंष्मधये	पुढहीलपैकी	कायवे	येतात.
	 	 अ)	परकीय	आक्ष्मिापासून	सांरक्ि
	 	 ब)	 वशक्ि	र्	आरोग्य	सेर्ा
	 	 क)	साष्मावजक	सुरक्ा	उपाययोजना
	 	 ड)	कर	सांकलन
पया्थय :	१)	ब,	क  २)	अ,	ब,	क

	 	 ३)	ब,	क,	ड		 ४)	र्रहील	सर्गा
	 २)	 सरकारचया	 अवनर्ायगा	 कायायंष्मधये	 पुढहीलपैकी	 या	 कायायंचा	

सष्मार्ेश	्ोतो.
	 	 अ)	रोजरार	वनवष्मगातही
	 	 ब)	अांतरगात	कायिा	र्	सुवयर्स्रा
	 	 क)	कलयािकारही	उपाययोजना
	 	 ड)	र्स्तू	र्	सेर्ाांचही	वनयागात
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पया्थय :	१)	क,	ड	 	 २)	अ,	ब
	 	 	 ३)	फ्त	ब	 	 ४)	अ,	क,	ड

	 ३)	 खालहीलपैकी	 या	 अरगाशास्त्जाचया	 ष्मते	 सार्गाजवनक	 वर्तत	
वयर््ार	्ा	अरगाशास्त	र्	राजयशास्त	याांचया	सहीष्मारेषेर्र	आ्े.

	 	 	 अ)	ॲडष्म	वस्ष्मर	 ब)	आलरिेड	ष्माशगाल
	 	 	 क)	हू	डॅल्टन	 ड)	प्रा.	वफडले	वशराज
पया्थय :	१)	अ	 	 २)	ब
	 	 	 ३)	क	 	 ४)	ड

	 ४)	 करेतर	उतपन्न	ष्मारागाचही/स्ोताचही	उिा्रिे	पुढहीलपैकी	्ही	आ्ेत.
	 	 अ)	प्रतयक्	कर	र्	अप्रतयक्	कर
	 	 ब)	प्रतयक्	शुलक
	 	 क)	शुलक	आवि	िांड
	 	 ड)	 वर्शेष	कर
पया्थय :	१)	ब,	क	 	 २)	अ,	क
	 	 	 ३)	अ,	ब,	क,	ड	 ४)	क,	ड

	 ५)	 कोितया्ही	 शासनाचया	 सार्गाजवनक	 खचागाचही	 प्रर्मृततही	 ्ही	
खालहीलप्रष्मािे	आ्े.

	 	 अ)	वस्रर	 	 ब)	र्ाढता
	 	 क)	घ्टता	 	 ड)	बिलता	(चढ-उतार)
पया्थय :	१)	अ	 	 २)	ब	 	 	 	

	 ३)	क	 	 ४)	ड

	 ६)	 योग्य	जोडहीचा	पयागाय	वनर्डा	:
           अ         ब
	 	 i)	 प्रतयक्	कर	 								अ)	करेतर	उतपन्न
	 	 ii)	अप्रतयक्	कर	 								ब)	चलनर्ाढ
	 	 iii)	शुलक	र्	िांड	 								क)	र्स्तू	र्	सेर्ा	कर(GST)
	 	 iv)	वशलकी	अांिाजपतक								ड)	वयव्तरत	उतपन्न	कर
	 	 अ)	i	-	ड					ii	-क						iii	-ब							iv	-ड				 	

ब)	i	-	क					ii	-ड							iii	-अ						iv	-ब			
	 	 क)	i	-	ड					ii	-क						iii	-अ						iv	-ब			
	 	 ड)	i	-	अ					ii	-ब							iii	-क						iv	-ड			

प्र. २. फिक सपष्ट किा :
	 १)	 सार्गाजवनक	वर्तत	वयर््ार	आवि	खाजरही	वर्तत	वयर््ार
	 २)	 अांतरगात	कजगा	आवि	बाह	कजगा
	 ३)	 वर्कास	खचगा	आवि	वर्कासेतर	खचगा
	 ४)	 वर्शेष	अवधभार	आवि	वर्शेष	कर
	 ५)	 प्रतयक्	कर	आवि	अप्रतयक्	कर	

प्र. ३. खालील तवधानाांशी तुम्ी स्मत/अस्मत आ्ात काय ते 
सकािि सपष्ट किा :
	 १)	 स्तहीचे	कायगा	्े	शासनाचे	एकष्मेर्	कायगा	आ्े.

	 २)	 सरकारला	 शुलक	 र्	 िांड	 याांपासून	 ष्मोठ्ा	 प्रष्मािार्र	 ष्म्सूल	
वष्मळतो.

	 ३)	 र्स्तू	 र्	 सेर्ा	 (GST)	 करान	े भारतातहील	 जर्ळजर्ळ	 सर्गा	
अप्रतयक्	कराांचही	जारा	घेतलही.

	 ४)	 आधवुनक	 सरकार	 सार्गाजवनक	खचागातहील	 र्ाढहीसाठही	 पुढाकार	
घेत	ना्ही.

	 ५)	 खाजरही	वर्तत	वयर््ारापेक्ा	सार्गाजवनक	वर्तत	वयर््ार	अवधक	
लर्चहीक	असतात.

प्र. ४. खालील उतािा वाचून तयाविील प्र्नाांची उततिे द्ा :
	 	 लोकाांचे	र्मृि्	धतर्,	अनारोग्य,	अपांरतर्	आवि	िाररद्र्य	याांर्रहील	
उपाय	म्िून	शासनान	ेवनयवष्मत	र्कष्म	द्ार्ही	्ही	साष्मावजक	सुरके्चही	
पारांपररक	कलपना	आ्े.	्ही	कलपना	ष्मुळातूनच	बिललही	रेलही	पाव्जे.	
लाभारयायंना	धनािेश	 वलहून	 िेणयाचया	पि्	धतहीपासून	 तयाांचही	काळजही	
घेणयासाठही	 सांांस्रातष्मक	 वयर्स्रा	 करणयाकडे	 साष्मावजक	 सुरक्ेत	
सांकलपनातष्मक	 बिल	 व्ायला	 ्र्ा.	 याष्मधये	 तयाांना	 बऱयापैकी	
स्र्ार्लांबनाचया	दृष्टहीने	सक्ष्म	करणयाचा्ही	सष्मार्ेश	असला	पाव्जे.
	 	 साष्मावजक	 सुरक्ेचया	 ‘धनािेश	 वल्ा’	 या	 प्रारूपाला	 श्हीष्मांत	
जराचया	लोकसांखया	सांक्ष्मिाचया	पयागाप्त	अर्स्रचेा	र्ारसा	लाभला	
आ्े.	 लोकसांखया	 सांक्ष्मिाचया	 अर्स्रेत	 अरगावयर्स्रेतहील	 काष्म	
करिाऱया	लोकाांचही	काळजही	घेणयासाठही	र्सूल	केल	ेजािार	ेकर	पुरेशा	
प्रष्मािात	 वष्मळ	ूशकतहील	 इत्या	 प्रष्मािात	काष्म	करिाऱया	लोकाांचही	
सांखया	असते.	भारतासारखया	कष्मही	श्हीष्मांत	िेशासाठही	्े	प्रारूप	अनुकूल	
ना्ही.	 भारतातहील	लोकसांखयेचे	 र्ाढते	आयषु्मागान,	 र्ाढत	े श्रहीकरि	
आवि	 तयाष्मुळे	 ्ोिार	े स्रलांातर	 याष्मुळ	े ्े	 प्रारूप	 योग्य	 ठरत	 ना्ही.	
श्रहीकरिाअांतरगात	 साष्मावजक	 सुरक्ा	 वस्रवतशहील	 सष्माजापेक्ा	 
र्ेरळही	असते.
प्र्न :
	 १)	 साष्मावजक	सुरक्ेचही	पारांपररक	कलपना	साांरा.
	 २)	 या	उताऱयात	साष्मावजक	सुरक्ेत	कोिता	सांकलपनातष्मक	बिल	

सुचर्णयात	आला	आ्े?
	 ३)	 श्हीष्मांत	जरातहील	साष्मावजक	सुरक्ेचा	र्ारसा	कोिता	आ्े?
	 ४)	 भारताचया	कोितया	रै्वशषटाष्मुळे	साष्मावजक	सुरक्ेचे	पारांपररक	

प्रारूप	अनुकूल	ठरत	ना्ही?

प्र. ५. खालील प्र्नाांची उततिे द्ा :
	 १)	 सरकारही	अांिाजपतकाच	ेप्रकार	आवि	ष्म्ततर्	स्पष्ट	करा.
	 २)	 कराचया	ततर्ाचे	स्पष्टहीकरि	द्ा.
	 ३)	 सरकारच	ेकरेतर	उतपन्न	स्ोत	स्पष्ट	करा.

प्र. ६. खालील प्र्नाांचे सतवसति उतति तल्ा :
	 १)	 सार्गाजवनक	खचागात	र्ाढ	्ोणयाक़चही	कारिे	स्पष्ट	करा.
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प्रसतावना :
	 	 वर्तत	्ा	अरगावयर्स्रेचा	किा	आ्.े	षू्मलतः	वर्तत	्े	पशैाचया	
वयर्स्रापनाशही	 सांबांवधत	 असत.े	 याष्मधये	 वय्तही,	 उद्ोरसांस्रा	
आवि	 शासनाला	 वर्वर्ध	 उि	्िशेाांसाठही	 आर्शयक	 असिाऱया	
वनधींचा	 सष्मारे्श	 ्ोतो.	 रै्यव्तक	 वर्तत,	औद्ोवरक	 वर्तत	 र्	
सार्गाजवनक	 वर्तत	 अस	े वर्तताच	े र्रवीकरि	 करता	 यते.े	 वनधही	
रवतशहील	करि	ेआवि	वनधहीच	ेर्ा्टप	करणयासाठही	िेशाचही	वर्ततहीय	
वयर्स्रा	 जबाबिार	 असत.े	 वर्ततवयर्स्रा	 िशेाचया	 आवरगाक	
वर्कासासाठही	 आर्शयक	 असललेया	 सांपततहीचया	 वनवष्मगातहीस	 
ष्मित	करत.े	भारतातहील	वर्तत	प्रिालहीष्मधय	ेवर्ततहीय	सांस्रा,	वर्ततहीय	
बाजारपठे,	 वर्ततहीय	 साधने	आवि	 वर्ततहीय	 सरे्ा	 याांचा	 सष्मार्शे	
्ोतो.

भाितातील

 तवततीय प्रिाली

वर्ततहीय	सांस्रा

वर्ततहीय	साधने

वर्ततहीय	सेर्ा

वर्ततहीय	बाजारपेठ

	 	 वर्ततहीय	बाजार	्ा	वर्तत	प्रिालहीचा	एक	ष्म्ततर्ाचा	घ्टक	
आ्े.	या	प्रकरिात	आपि	प्राष्मुखयाने	वर्ततहीय	बाजाराांचा	अभयास	
करिार	आ्ोत.

तवततीय बाजािपेठेचा अर्थ :

	 	 वर्ततहीय	बाजारपेठेत	रोखे	(बॉणड),	भार(शेअसगा),	वयुतपन्न	
रोखे(डेररव्ेव्टव्),	सरकारही	रोखे,	वर्िेशही	चलन	इतयािींसारखया	
आवरगाक	 ष्मालष्मतताांचही	 खरेिही-वर्क्ी	 केलही	 जाते.	 वर्ततहीय	
बाजारपेठा,	 बँका,	 वबरर	 बँवकंर	 वर्ततहीय	 सांस्रा,	 िलाल,	
मयूचयुअल	फंड,	 र््टिार्ळ	रमृ्े	 इतयािही	 ष्माधयष्माांतून	चालतात.	
याष्मधये	प्राष्मुखयाने	नािे	बाजार	र्	भाांडर्लही	बाजार	या	िोन	वभन्न	
बाजारपेठाांचा	सष्मारे्श	्ोतो.

नािे	बाजार भाांडर्ल	बाजार

वर्ततहीय		बाजार

्े करून प्ा!
खालही	 विलेलया	 उिा्रिाांष्मधून	 सांबांवधत	 वर्तत	 प्रकार	
ओळखा.
(र्ैयव्तक	वर्तत/औद्ोवरक	वर्तत/सार्गाजवनक	वर्तत)
•	सेर्ावनर्मृततही	वनधहीचही	वनवष्मगातही	करिे.
•	सष्मभाराांचया	वर्क्ीतून	भारभाांडर्ल	र्ाढर्िे
•	कर	ष्म्सूल	रोळा	करिे.
•	सष्मान	ष्मावसक	्पतयाि्	र्ारेे	रमृ्कजागाचही	परतफेड	करिे.
•	आरोग्य	आवि	वशक्ि	याांसारखया	साष्मावजक	पायाभूत		
	 	सुवर्धाांर्रहील	खचगा.
•	कायगारत	भाांडर्लाचे	वयर्स्रापन.

अ) भाितातील नािे बाजाि : 
अर्थ :
	 	 नािे	बाजार	म्िजे	अलपषु्मितही	कजगा	िेिे	र्	घेिे	्ोय.	्ा	
सदृश	 पैशाचा	 वकंर्ा	 प्रवतपेैशाचा	 बाजार	 असतो,	 जयाष्मधये	
अलपकालहीन	साधने	उिा.,	वयापारही	्ांुडही,	सरकारही	 रोखे,	र्चन	
पते	इतयािींचा	सष्मार्ेश	्ोतो.	अशही	साधने	अतयांत	तरल,	कष्मही	
जोखष्महीचही	र्	एक	र्षगा	वकंर्ा	तयापेक्ा	कष्मही	षु्मितहीचही	पररप्र्ता	
असिारही	र्	स्ज	वर्क्ीयोग्य	असतात.

तुम्ाांला मा्ीत आ्े का?

का्ी तवततीय साधने :
  •	िोखे (Bonds) -	िहीघगाकालहीन	 वनधही	घेणयाचे	साधन		

म्िून	 कंपनया	 वकंर्ा	 सरकारि्	र्ारे	 प्रस्ततु	 केलेले								
कजगासाधन	्ोय.

  • समभाग भाांडवल (Equity Shares) -	 सष्मभार	
भाांडर्ल	म्िजे	एखािही	वय्तही	वकंर्ा	सष्मू्ाने		घेतलेलया	
कंपनहीच	ेसष्मभार	्ोय.

  • वयुतपन्न(Derivitive) - वयुतपत	 म्िजे	 वर्ततहीय	
प्रवतभूतहीचया	 सांिभागाने	 एखाद्ा	 ष्मूलभूत	 ष्मालष्मततचेे	
ष्मूलय	 वकंर्ा	 वकंष्मत	 रोखेभार,	 चलन,	 वयाजिर,	 र्स्तू	
इतयािींष्मधून	वष्मळवर्िे	्ोय.

  •	सिकािी िोखे (Government securities) - 
सरकारही	रोखे	म्िजे	पररप्र्ता	कालार्धहीत	परतफेड	

 भाितातील नािे बाजाि आति भाांडवल बाजाि
 (Money Market and Capital Market in India)९
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 १) सांघतटत क्ेत : भारतातहील	सांघव्टत	क्ेतात	भारतहीय	ररझव्गा	
बँक,	 वयापारही	 बँका,	 स्कारही	 बँका,	 वर्कास	 वर्ततहीय	
सांस्रा,	 भारतहीय	 सर्लत	 र्	 वर्ततहीय	 रमृ्	 या	 सांस्राांचा	
सष्मार्ेश	्ोतो.	तयाांचे	कायगा	भारतातहील	सर्गा	आवरगाक	क्ेतात	
चालते.	 भारतातहील	 सांघव्टत	 क्ेतातहील	 रचनेबाबत	 चचागा	
करूया.	 

  अ) भाितीय रिझव््थ बँक : भारतहीय	 ररझव्गा	 बँक	 (RBI)	 ्ही	
भारताचही	 ष्मधयर्तवी	 बँक	आ्े.	 व्ल्टन	 यांर	आयोराचया	
वशफारशहीनुसार	 भारतहीय	 ररझव्गा	 बँकेचही	 स्रापना	 केलही	
रेलही.	भारतहीय	ररझव्गा	बँक	कायिा	१९३४	नुसार	बँकेचया	
षू्मलभूत	 कायागाला	 रै्धावनक	 आधाराचही	 तरतिू	 आ्े.	
भारतहीय	 ररझव्गा	 बँकेचही	 स्रापना	 १	 एवप्रल	 १९३५	 रोजही	
खाजरही	 भारधारक	 बँक	 म्िून	 झालही.	 भारतहीय	 ररझव्गा	
बँकेचे	 राटिट्हीयहीकरि	१	जानेर्ारही	 १९४९	 रोजही	झाले.	 ्ा	
नािे	बाजारातहील	एक	ष्म्ततर्ाचा	घ्टक	आ्े.

मधयवतगी बँकेचया का्ी प्रतसद् ध वयाखया :
डॉ. एम.एच. तडकॉक - 	“ष्मधयर्तवी	बँक	्ही	िेशातहील	षु्मरिा	र्	
बँवकंर	सांरचनेतहील	वशखर	सांस्रा	आ्े.”	

प्रा. डब्लय ूए. शरॅा. -	“अरगावयर्स्रतेहील	पतपुरर्ठ्ार्र	वनयांति	
ठेर्िारही	बँक	म्िजे	ष्मधयर्तवी	बँक	्ोय.”

भाितीय रिझव््थ बँकेची कायधे

 १) चलनी नोटाांची तनतम्थती कििािी बँक : ररझव्गा	बँकेकडे	
एक	 रुपया	 र्	 नािही	 सोडून	 सर्गा	 रूपयाांचया	 नो्टा	 वनष्मागाि	
करता	येतात.	१९५७	चया	‘वकष्मान	राखहीर्	प्रिालहीनुसार’	
ररझव्गा	बँकेला	वकष्मान	२००	को्टही	रुपये	ठरे्	ठेर्ार्ही	लारते.	
यापैकी	११५	को्टही	सोनयाचया	स्र्रूपात	आवि	८५	को्टही	
परकीय	चलनाचया	स्र्रूपात	ठेर्ले	जाते.

 २) सिकािची बँक :	ररझव्गा	बँक	सरकारचही	बँक,	सरकारचही	
सललारार	आवि	सरकारचा	प्रवतवनधही	म्िून	काष्म	करते.	
्ही	करेंरि	र्	 राजय	सरकारचया	 वयर्सायाचे	 वयर््ार	करते,	

करणयाचे	आशर्ासन	 िेऊन	 सरकारने	 प्रस्तुत	 केलेलया	
कजागाचे	साधन	्ोय.

   •	वयापािी तबले (Trade Bills) - र्स्तूांचया	िेयकाष्मधये	
वयापाराि्	र्ारे	काढलेलही	र्	स्र्हीकारलेलही	वर्वनष्मय	वबले	
म्िजे	वयापारही	वबले	्ोय.

		•	वचनपते (Promissory Note) -म्िजे	 असे	
वर्ततहीय	 साधन	 जयाष्मधये	 एका	 पक्ाने	 िुसऱया	 पक्ाला	
ष्मारिहीनुसार	 वकंर्ा	 भवर्षयातहील	 तारखेला	 वनष्शचत	
र्कष्म	िेणयाबि्	िल	विलेल	ेलेखही	र्चन	विल	ेआ्े.

 भाितातील नािे बाजािाची सांिचना :
	 	 भारतातहील	नािे	बाजार	्ा	िु्ेरही	स्र्रूपाचा	आ्े.	याष्मधये	
सांघव्टत	 क्ेत	 र्	 असांघव्टत	 क्ेत	 याांचा	 सष्मार्ेश	 ्ोतो.	 सांघव्टत	
क्ेताष्मधये		भारतहीय	ररझव्गा	बँक	(RBI),	वयापारही	बँका,	स्कारही	
बँका,	वर्कास	वर्ततहीय	सांस्रा,	रुांतर्िूक	सांस्रा,	भारतहीय	सर्लत	
र्	 वर्तत	रमृ्	 (DFHI)	याांचा	सष्मार्ेश	्ोतो.	 तसेच	असांघव्टत	
क्ेतात	 सार्कार,	 स्रावनक	 वर्ततहीय	 पुरर्ठा	 करिाऱया																		
सांस्रा	(बँकसगा)	र्	अवनयांवतत	वबरर	बँक	वर्तत	पुरर्ठा,	ष्मधयस्र	
सांस्रा	याांचा	सष्मार्ेश	्ोतो.
	 	 भारतातहील	नािे	बाजाराच	ेकरेंरि,	ष्मुांबई,	विललही	र्	कोलकता	
या	श्राांष्मधये	एकर््टल	ेआ्े.	तयाष्मधये	ष्मुांबई	्े	एकष्मेर्	प्रभार्ही	
नािे	बाजाराच	ेकरेंरि	आ्े.	जयाष्मधये	भारतातहील	सर्गा	भाराांष्मधून	
पैशाचा	ओघ	येतो.
	 	 पुढहील	 त्तयार्रून	 भारतहीय	 नािे	 बाजारातहील	 सांघव्टत	
क्ेताचही	कलपना	येऊ	शकते.

स्कारही	बँका

भारतहीय	ररझव्गा	बँक

वयापारही	बँका	

  वर्कास	वर्ततहीय	सांस्रा

 भारतहीय	सर्लत	र्	वर्ततहीय	रमृ्

सार्कार

			स्रावनक	बँकसगा

अवनयांवतत	वबरर	बँक	वर्ततहीय	
ष्मधयस्र	सांस्रा

सांघतटत के्त

असांघतटत के्त

आकृती ९.१
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पैसे	 ष्स्र्कारते	आवि	सरकारचया	र्तहीन	े िेिही	 िेते.	 तसेच	
सार्गाजवनक	कजगा	 वयर्स्रापनिेखहील	करते.	 ्ही	सरकारला	
अनेक	आवरगाक	वर्षयाांर्र	सलला	िेते.

 ३) बँकाांची बँक : ररझव्गा	 बँक	 वयापारही	 बँकाांर्र	 रै्धावनक	
वनयांति	 ठेर्ते.	 	 सर्गा	अनुसूवचत	 बँकाांना	 ररझव्गा	 बँकेकडे	
तयाांचया	 ष्मारिही	 र्	 षु्मित	 ठेर्ींनुसार	 वकष्मान	 रोख	 वनधही	
राखहीर्	ठेर्िे	अवनर्ायगा	असते.	ररझव्गा	बँक	वयापारही	बँकाांना	
तयाांचया	योग्य	हुांडा	र््टर्ून	िेऊन	आवरगाक	सा्ायय	करते.	
तसेच	 ष्मांजुरही	 विलेलया	 तारिाचया	 बिलयात	 बँकाांना	 कजगा	
उपलबध	करून	िेते.

 ४) पिकीय चलनसाठ्ाचा साांभाळ कििे :	 ररझव्गा	 बँक	
िेशाचया	 परकीय	 चलनसाठ्ाचे	 सांरक्क	 म्िून	 काष्म	
करते.	तयास	रुपयाच	ेअवधककृत	वर्वनष्मय	िर	कायष्म	ठेर्िे,	
वस्ररता	 वनष्शचत	 करिे	 आर्शयक	 आ्े.	 आांतरराष्टट्हीय	
नािेवनधहीचया	 सर्गा	 सिस्य	 िेशाांचया	 चलनाांचही	 खरेिही	 र्	
वर्क्ी	करणयाच	ेकायगा	ररझव्गा	बँक	करते.

 ५) पतपैशाचे तनयांति : िेशातहील	सर्डोच्च	बँक	म्िून	ररझव्गा	
बँक	वयापारही	बँकाांचया	पतपुरर्ठ्ाचया	आकारष्मानार्र	र्	
र्ापरार्र	 वनयांति	 ठेर्ते.	 सांखयातष्मक	 आवि	 रुिातष्मक	
साधनाांचा	र्ापर	करून	पतवनयांति	केले	जाते.	सांखयातष्मक	
पतवनयांतिाष्मधये	बँकिर,	खुलया	बाजारातहील	रोखे	वयर््ार	
आवि	रोकड	वनधहीचे	बिलते	रुिोततर		जसे	रोकड	वनधहीच	े	
रुिोततर(C.R.R.)	 र्	 साांवर्धावनक	 रोखतेचे	 रुिोततर	
(S.L.R)	इतयािही	साधनाांचा	सष्मार्ेश	्ोतो.	तर	रुिातष्मक	
पतवनयांतिाष्मधये	कजगा	र्	तारि	याांष्मधहील	राळ्ाचे	वनयष्मन,	
कजागाच	ेवनयांवतत	र्ा्टप,	नैवतक	ष्मनधरिही	इतयािही	साधनाांचा	
सष्मार्ेश	्ोतो.

 ६) आकडेवािी गोळा कििे व प्रतसद् धीस देिे :	ररझव्गा	बँक	
बँवकंर	 आवि	 अरगावयर्स्रेचया	 इतर	 वर्ततहीय	 क्ेताांचया	
सांबांवधत	साांष्खयकीय	ष्माव्तही	सांकवलत	करून	तही	प्रवसि्	ध	
करते.

 ७) तवकासातभमुख आति प्रोतसा्नातमक काय्थ :	ररझव्गा	बँक	
वनष्मश्रही	आवि	 ग्ाष्महीि	 भारात	 बँवकंर	 सेर्ा	 र्ाढवर्िे,	
ठेर्हीिाराांना	सांरक्ि	िेिे,	ककृषही	पतपुरर्ठा	आवि	औद्ोवरक	
पतपुरर्ठा	याांचयासाठही	का्ही	वर्कासातष्मक	काष्मे	करते.

 ८) इति कायधे :	 ररझव्गा	 बँक	 आपलया	 सिस्य	 बँकाांचया	
खातयाष्मधहील	 आपापसातहील	 िेणयाघेणयाचे	 वयर््ार	 पूिगा	
करणयासाठही	 वनरसन	 करेंरि	 म्िून	 काष्म	 करते.	 वयापारही	
बँकाांचा	 अांवतष्म	 ॠििाता	 म्िून	 आवरगाक	 सांक्टात	
असलेलया	बँकाांना	आवरगाक	सा्ायय	पुरर्ते.

शोधा पाहू् !
खालहील	िेशाांचया	ष्मधयर्तवी	बँकाांचही	नारे्	साांरा.
• सांयु्त	राजये	(अषे्मररका)	 •	युनाय्टेड	वकंरडष्म.	
• कॅनडा	 • स्र्हीडन	
• रवशया	 •	रिानस
• जष्मगानही	 • जपान
• चहीन		 • ऑस््टट्ेवलया

 आ) वयापािी बँका :	बचत	करिाऱयाांना	आवि	रुांतर्िूकिाराांना	
एकत	 आिणयासाठही	 वयापारही	 बँका	 िेशाचया	 वर्ततहीय	
प्रिालहीत	 ष्मधयस्र	 म्िून	 कायगा	 करतात.	 तया	 नफा	
वष्मळर्िाऱया	 आवरगाक	 सांस्रा	 आ्ेत.	 वयापारही	 बँका	
बचतहीचही	 जष्मर्ाजष्मर्(ठेर्ही	 स्र्हीकारिे)	 करणयात	 आवि	
अरगावयर्स्रचेया	 वर्वर्ध	 के्ताांत	 कजगा	 र्ा्टप	 करणयात	
ष्म्ततर्पूिगा	 भवूष्मका	 बजार्तात.	 यात	अनुसूवचत	र्	 वबरर	
अनुसूवचत	वयापारही	बँकाांचा	सष्मारे्श	्ोतो.	भारतहीय	ररझव्गा	
बँक	अवधवनयष्म	१९३४	चया	िुसऱया	वर्भारात	अनुसवूचत	
वयापारही	 बँकाांचा	 सष्मारे्श	 आ्े.	 ष्मालकी	 आवि	
कायगापि्	धतहीनुसार	 भारतातहील	 वयापारही	 बँॅकाांचे	 चार	
घ्टकाष्मधये	र्रवीकरि	केले	जाते.	

  •  सार्गाजवनक	क्ेतातहील	बँका
  •  खाजरही	क्ेतातहील	बँका
  •  प्रािेवशक	ग्ाष्महीि	बँका.
  •  वर्िेशही	बँका	

वयापािी बँकाांचया का्ी प्रतसद् ध वयाखया :
 १) भाितीय बतँांकंग तनयमन कायदा १९४९ : “बवँकंर	म्िज	े

कजगा	 िेणयासाठही	 वकंर्ा	 रुांतर्िुकीसाठही	 लोकाांचया	 ठेर्ही	
स्र्हीकारून	तया	ठेर्ही	ष्मारिही	केलयानांतर	वकंर्ा	इतर	प्रकारे	
परत	करिे	अरर्ा	धनािेशाि्	र्ारेे	वकंर्ा	धनाकषागाि्	र्ारे	परत	
करिे	्ोय.”

 २) प्रा. कने्थक्रॉस : “पैसा	आवि	पतपैशाचे	वयर््ार	करिाऱया	
सांस्रलेा	बँक	असे	म्ितात.”
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वयापािी बँकाांची कायधे :
 १) ठेवी सवीकाििे : ठेर्ही	म्िजे	वयापारही	बँकाांसाठही	वनधहीचा	

षु्मखय	 ष्मारगा	 ्ोय.	 बचतहीषु्मळे	 ठेर्ही	 तयार	 ्ोतात.	 ठरे्हीचे	
र्रवीकरि	ष्मारिही	ठरे्ही	आवि	ष्मुित	ठेर्ही	म्िून	केल	ेजाते.

 i) मागिी ठेवी :	ष्मारिहीनुसार	पैसे	काढले	जािाऱया	ठेर्ींना	
ष्मारिही	ठेर्ही	असे	म्ितात.	तया	चाल	ूठेर्ही	आवि	बचत	
ठेर्हीचया	स्र्रूपात	आ्ेत.	

 •   चालू	ठेर्	खाते	्े	साष्मानयपिे	वयापारही,	सार्गाजवनक	सांस्रा	
आवि	 वर्शर्स्त	 ष्मांडळाकडून	 उघडले	 जाते.	 चालू	 ठेर्ही	
खातेधारकाांना	 वशलकीपेक्ा	 जास्त	 र्कष्म	 काढणयाचही	
सर्लत		(अवधकषगा)	विलही	जाते.

 •   बचत	 ठेर्ही	 वर्शेषतः	 परारिार	 र्रगा	 र्	 ्ो्ेट	 वयापारही	
याांचयाकडून	ठेर्लया	जातात.	

 ii) तनश्चत कालावधी ठेवी :	 या	 ठरार्हीक	कालार्धहीसाठही	
ठेर्लया	 जातात.	 याष्मधयेच	आर्तगा	 ठरे्ही	 र्	 ष्मुितबांि	 ठेर्ही	
याांचा	सष्मार्ेश	केला	जातो.	

 •   आर्तवी	 ठेर्ही	 ग्ा्काांना	 वनयवष्मतरहीतया	 बचत	 करणयास	
प्रोतसा्न	 िेतात.	 ठरर्ून	 विलेलया	 कालार्धहीनांतर	 एक	
वनष्शचत	र्कष्म	ग्ा्काांना	ि्	यार्ही	लारते.

 •   ष्मुितठेर्ही	 ठरार्हीक	 कालार्धहीसाठही	 ठेर्लया	 जातात.	 या	
ठेर्हीत	 असलेलही	 र्कष्म	 ठरर्ून	 विलेलया	 कालार्धहीनांतर	
काढता	येते.	यार्र	विला	जािारा	वयाजिर	तुलनेने	अवधक	
असतो.

 २) कज्थ दिेे : वयापारही	बँका	ठरे्हीिाराकडून	घेतलेलया	ठरे्ींचा	
र्ापर	 ररजूांना	 कजगा	 िेणयासाठही	 र्ापरतात.	 बँका,	 वय्तही	
आवि	 सांस्राांना	 वर्वर्ध	 कारिाांसाठही	 कजगा	 पुरर्ठा	 करत	
असतात.	कजगा,	रोख	कजगा,	अवधकषगा	सर्लत	याांचा	सष्मारे्श	
अलप,	 ष्मधयष्म	 आवि	 िहीघगा	 षु्मितहीचया	 कजागासाठही	 केला	
जातो.	कजागाचा	कालार्धही	 वजतका	जास्त	असेल	 वततका	
वयाजिर	 अवधक	 असतो.	 यावशर्ाय	 बँका	 रोख	 कजगा,	
अवधकषगा	सर्लत	र्	हुांडही	र््टर्िे	इतयािही	सुवर्धा	पुरवर्तात.

 ३) सा्ाययक कायधे :	 वयापारही	 बँका	 वनधही	 ्स्ताांतरि	
ग्ा्काचया	र्तहीने	 र्कष्म	जष्मा	करिे,	ग्ा्काांचया	र्तहीने	
प्रासांवरक	 िेिही	 िेिे,	 परकीय	चलन,	सुरवक्त	 ठरे्	कपपा,	
वडष्मॅ्ट	सुवर्धा,	इां्टरने्ट	बँवकंर,	ष्मोबाइल	बँवकर	याांसारखया	
अनेक	सुवर्धा	उपलबध	करतात.	

 ४) पततनतम्थती :	पतवनवष्मगातही	करिे	्े	वयापारही	बँकाांचे	ष्म्ततर्पूिगा	
कायगा	आ्े.	प्रारवष्मक	ठेर्ींचया	आधारार्र	बँका	पतवनवष्मगातही	
करतात.	 वनवर्ळ	 ष्मारिही	आवि	 रे्ळेचे	 िावयतर्	 यापैकी	
राखहीर्	ररजाांचही	पूतगाता	केलयानांतरचही	वशललक	र्कष्म	कजगा	
िेणयासाठही	 र्ापरतात.	 अशा	 प्रकारे	 बँकाांनही	 विलेलया	
कजायंष्मधून	िुययष्म	ठेर्ही	वनष्मागाि	्ोतात.	

	 	 	 जेव्ा	 बँक	 अापलया	 ग्ा्काांना	 कजगा	 पुरर्ते	 तेव्ा	
कजागाचही	र्कष्म	ग्ा्काचया	बँक	खातयात	जष्मा	केलही	जाते.	
ठेर्ही	 म्िून	 कजागाचही	 र्कष्म	 वष्मळर्िारही	 बँक	 राखहीर्	
स्र्रूपात	 का्ही	 भार	 बाजूला	 ठेर्ते.	 राखहीर्	 ररजा	
भारलयानांतर	उर्गाररत	रकष्माांष्मधून	कजगा	विल	ेजाते.	्ही	प्रवक्या	
िेशातहील	सांपूिगा	बँवकंर	प्रिालहीि्	र्ारे	अनुसरि	केलही	जाते.	
रोड्यात	 वयापारही	 बँका	 ठेर्ही	 वनष्मागाि	 करतात,	 ठेर्हीतून	
कजवे	 िेतात,	 कजागातून	 ठेर्ही	 वनष्मागाि	 ्ोतात	 र्	 तयातून	
पतपैशाचही	वनवष्मगातही	्ोते.

आकृती ९.२

्े करून प्ा!
	 खालहील	विलेलया	कंसातहील	बँकाांशही	सांबांवधत	असलेले						
बोधवचन्	शोधा.
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(स््टे्ट	बँक	ऑफ	इांवडया,	एचएसबहीसही	बँक,	युवनयन	बँक	
ऑफ	 इांवडया,	 ॲव्सस	 बँक,	 स््टँडडगा	 चा्टगाडगा	 बँक,	
एचडहीएफसही	बँक)

 इ) स्कािी बँका :	 १९०४	 चया	 स्कारही	 पतसांस्रा	
कायद्ानर्ये	स्कारही	बँका	अवस्ततर्ात	आलया.	स्कारही	
बँका	 स्रावनक	 लोकसांखयेचया	 कजागाचही	 ररज	 भाररू्न	
वयापारही	 बँकाांचया	 प्रयतनाांना	 पूरक	 ठरतात.	 या	 अलप	 र्	
ष्मधयष्म	उतपन्न	र्टातहील	बँवकंर	ररजा	पिूगा	करतात.	ग्ाष्महीि	
स्कारही	 पतक्ेतात	 प्रारवष्मक	स्कारही	 पतसांस्रा,	 वजल्ा	
ष्मधयर्तवी	स्कारही	बँका,	राजय	स्कारही	बँका	या	सांस्राांचा	
सष्मार्ेश	 ्ोतो.	 आककृतही	 ९.३	 स्कारही	 बँकींर	 क्ेताचही	
सांरचना	िशगावर्ते.

तत-सतिीय स्कािी पतपुिवठा िचना

    

तजल्ा सति

प्रारतमक सति

िाज्य सति
राजय	स्कारही	बकँ
		(वशखर	बकँ)

वजल्ा	ष्मधयर्तवी	स्कारही			 
			बँक	ग्ाष्महीि	र्	नाररही

प्रारवष्मक	स्कारही	सांस्रा	

                              आकृती ९.३

 ई) तवकास तवततीय सांसरा (DFI) :	वर्कास	वर्ततहीय	सांस्रा	
अशा	सांस्रा	असतात,	 जया	 ष्मधयष्म	आवि	 िहीघगा	 षु्मितहीचही	
आवरगाक	 ष्मित	 पुरर्तात.	 तया	 उद्ोर,	ककृषही	आवि	 इतर	
प्रष्मुख	 क्ेताांचया	 वर्कासास	 ष्मित	 करतात.	 भारतहीय		
औद्ोवरक	 वर्तत	 ष्म्ाष्मांडळ	 (इांडस््टट्हीअल	 फायनानस	
कॉपडोरेशन	ऑफ	 इांवडया	 -	 IFCI)	 १९४८	ष्मधये	 स्रापन	
झालेलही	पव्लही	वर्कवसत	वर्ततहीय	सांस्रा	आ्े.	

आठवून प्ा!
	 तुम्ही	इयतता	११	र्ही	ष्मधये	नाबाडगा	्ही	ग्ाष्महीि	पतपुरर्ठा	
करिारही	 सर्डोच्च	 सांस्रा	 आ्े,	 ्े	 अभयासल	े आ्े.	 ्ही	
सांस्रा,	 लघु,	 कु्टहीर	 र्	 ग्ाष्महीि	 उद्ोर,	 ्स्तवयर्साय	
इतयािींचया	वर्कासाला	प्रोतसा्न	िेते.

	 	 उिारहीकरि	आवि	जारवतकीकरिाचया	आरष्मनाने	वर्कास	
वर्तत	साांवघक	(कॉपडोरे्ट)	क्ेताचया	वर्ततहीय	ररजा	ष्मोठ्ा	प्रष्मािात	
र्ाढलया	आ्ेत.	तया	 वशर्ाय	अनेक	परिेशही	कंपनयाांनही	भारतहीय	
कंपनयाांशही	करार	केला	आ्े.	वर्कास	वर्ततहीय	सांस्राांनही	तयाांचया	
कायागात	वर्वर्धता	आिलही	आ्े.	वयापारही	बँवकंर,	ग्ा्क	वर्तत,	
िलालही(रिोवकंर),	 सा्स	 भाांडर्ल	 पुरर्ठा(व्ेंचर	 कवॅप्टल	
फायनानस),	 पायाभूत	 वर्ततहीय	 पुरर्ठा,	 ई-र्ाविजय	 इतयािही	
वर्वर्ध	प्रकारचही	नर्हीन	उतपािने	र्	सेर्ा	िेणयासाठही	तयाांनही	स्योरही	
सांस्रा	 स्रापन	 केलया	 आ्ेत.	 अशा	 प्रकारे	 वर्कवसत	 सांस्रा	
स्र्तःला	 सार्गावतक	 बँकाांष्मधये	 रूपाांतररत	 करणयाचया	 प्रवक्येत	
आ्ेत.	 भारतहीय	 ररझव्गा	 बँकेने	 वर्कवसत	 वर्ततहीय	 सांस्राांना	
वयर्सावयक	बँक	 ्ोणयासाठही	 ष्मारगािशगाक	सूचना	केलया	आ्ेत.	
उिा.,आयसहीआयसहीआय	 कंपनही	 वतचया	 स्ाययक	
आयसहीआयसहीआय	(ICICI)	बँकेचया	प्रवतराष्मही	वर्लहीनहीकरिाने	
्ही	एक	आघाडहीचही	वयापारही	बँक	बनलही	आ्े.

 ए)  भाितीय सवलत व तवततीय गृ् (DFHI) : र्ाघुल	
सवष्मतहीचया	वशफारशहीचया	आधारे	१९८८	ष्मधये	नािे	बाजार	
सांस्रा	 म्िून	 भारतहीय	 सर्लत	 र्	 वर्ततरमृ्ाचही	 स्रापना	
करणयात	आलही.	 याांष्मधये	 नािे	 बाजार	 साधनाांना	 तरलता	
प्रिान	करणयासाठही	तसेच	अशा	साधनाांसाठही	सवक्य	िुययष्म	
बाजारपेठेचया	 वर्कासास	 ष्मित	 करणयासाठही	 या	 सांस्रेचही	
स्रापना	 करणयात	आलही	 याष्मधये	 भारतहीय	 ररझव्गा	 बँक,	
सार्गाजवनक	 क्ेतातहील	 बँका	 आवि	 वर्ततहीय	 सांस्राांचही	
सांयु्तपिे	ष्मालकी	आ्े.

 २) असांघतटत क्ेत :	 भारतातहील	 असांघव्टत	 क्ेतातहील	
रचनेबाबत	चचागा	करू.	भारतातहील	असांघव्टत	नािे	बाजारात	
स्रावनक	 बँकसगा,	 सार्कार	आवि	अवनयांवतत	 वबरर-बँक	
वर्ततहीय	 ष्मधयस्राांचा	 सष्मारे्श	 ्ोतो.	 असांघव्टत	 नािे	
बाजाराचे	कायगा	ष्मोठ्ा	प्रष्मािात	ग्ाष्महीि	भारात	आ्े.

 i)  सरातनक बँकस्थ : ्े	 वर्ततहीय	 ष्मधयस्र	 असतात,	 जे							
बँकासारखेच	कायगा	करतात.	ते	बहुतेक	हुांडहीसारखया	स्र्िेशही	
अलपष्मुितहीचया	 पतसाधनाांष्मधये	 वयर््ार	 करतात.	
रे्रर्ेरळ्ा	बाजारपेठेत	 वयाजाचा	 िर	 रे्रर्ेरळा	असतो.	
स्रावनक	बँकसगा	बहुधा	ठरावर्क	वर्वशष्ट	साष्मावजक	र्टाशही	
सांबांवधत	 असतात.	 बँक	 सुवर्धा	 नसलेलया	 भारातहील	
वनधहीचा	्ा	एक	ष्म्ततर्ाचा	स्ोत	आ्ेत.	त	ेप्रतयक्	शेतही,	
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वयापार	 आवि	 उद्ोराांना	 कजगापुरर्ठा	 करतात.	 उिा.,	
सराफी	पेढही,	अडते,	वयापारही,	िलाल	इतयािही.

 ii)  सावकाि :	 सार्कार	 प्राष्मुखयान	े ग्ाष्महीि	 भारात	 काष्म	
करतात.	सार्कार	साष्मानयतः	उच्च	िराने	वयाज	आकारतात.	
सार्कारान	े विलेलही	 कजवे	 बहुतेक	 अनुतपािक	 ्ेतूसाठही	
असतात.	 उिा.,	शेतष्मजूर,	 सहीष्मानत	आवि	अलपभूधारक	
शेतकरही,	 कारारहीर,	 ्ो्टे	 वयापारही	 इतयािही	 घ्टक	
सार्काराकडून	कजगा	घेतात.	सद्	वस्रतहीत	सार्काराांचया	
शोषि	करणयाचया	प्रर्मृततहीष्मुळे	ररझव्गा	बँकेने	सार्काराांचया	
वक्याकलापाांर्र	वनबयंध	घातले	आ्ेत.

 iii) अतनयांततत तबगि बँक : बँक	 वर्ततहीय	 ष्मधयस्र	 -	 यात	
वच्टफंड्	स,	 वनधही	 कजगाकंपनया	 इतयािींचा	 सष्मारे्श	 ्ोतो.	
वच्टफंडातहील	 सिस्य	 याष्मधये	 वनयवष्मत	 भरिा	 करतात.	
एकष्मेकाांनही	ष्मानय	केलेलया	वनकषाांचया	आधारे	बोलही	वकंर्ा	
वचठ्	ठही	 (डट्ॉ)	 पि्	धतहीने	 सिस्याांचही	 वनर्ड	 केलही	 जाते.	
तयानुसार	 रोळा	 केलेला	 वनधही	 सिस्याला	 विला	 जातो.	
वच्टफंड	 बहुताांश	 केरळ	 आवि	 तावष्मळनाडूष्मधये	 कायगारत	
आ्ेत.	वनधही	्ा	एक	पारांपररक	लाभिायक	प्रकार	आ्े.	्ा	
सिस्याांचया	 योरिानार्र	 चालतो.	 सभासिाांना	 ष्माफक	
वयाजिरार्र	 कजगा	 विल	े जाते.	 कजगा	 कंपनया	 या	 वर्ततहीय	
कंपनया	असतात.	तया	वयापाऱयांाना,	लघुउद्ोराांना	आवि	
स्र्यांरोजराराांना	कजगा	पुरर्तात.	तया	अवनयांवतत	असलयाष्मुळे	
कजागार्र	उच्च	वयाजिर	आकारतात.

तचटफंड

तनधी

कज्थ कंपनया

अतनयांततत तबगि बँक
  तवततीय मधयसर

तुम्ाांला मा्ीत आ्े का?
नािे बाजािाची साधने :  
नािे	बाजारात	पतसाधनाांचा	र्ापर	्ोतो.

   • मागिी नाि ेबाजाि :	जवे्ा	पैस	ेएका	विर्सासाठही	कजगा	
म्िून	घतेले	जाते	 वकरं्ा	 विल	ेजात.े	तवे्ा	 तयाला	२४	
तासासाठही	र्ापरला	जािारा	पसैा	म्िून	ओळखले	जात.े	
पैस	े उसन	े घेतले	 जातात	 वकंर्ा	 एक	 विर्सापके्ा	 जास्त	
काळ	र्	१४	विर्सापययंत	कजगा	विल	ेजात	ेतवे्ा	तो	िखल	
पैसा	(नो्टहीस	ष्मनही)	म्िनू	ओळखला	जातो.

   • कोषागाि तबले : तातपरुतही	 तरलता	 कष्मतरता	 िूर	

करणयासाठही	 सरकारचया	 र्तहीने	 ररझव्गा	 बँकेन	े विलेलही	
अलप	ष्मुितहीचही	साधने.

   • वयापािी पते :	्ही	एक	असुरवक्त	र्चन	वचठ्	ठही	आ्े,	
जही	 एका	 वनष्शचत	 पररप्र्ता	 कालार्धहीस्	 ष्मानयता	
आवि	 वर्तरिानुसार	 पररक्मय	 आवि	 ्स्ताांतरिहीय	
असते.

   • ठेवींचे प्रमािपत :	 ्ही	 साधने	 असुरवक्त	 आ्ेत.
र्ाविजय	 बँक	 आवि	 वर्कास	 वर्तत	 सांस्राांनही	 जारही	
केलेलया	र्ा्क	स्र्रुपात	र्ा्टाघा्टही	करणयायोग्य	साधने	
आ्ेत.

   • वयापािी पावती : तही	अलप	जोखहीष्म	असलेलही,	पररक्मय	
आवि	तरल	साधने	आ्ेत.

भाितातील नािे बाजािाची भूतमका :
खालहील	पैलू	भारतातहील	नािे	बाजाराचही	भूवष्मका	स्पष्ट	करतात.

 १) कज्थदािाची अलपमुदतीची गिज :	 नािे	 बाजाराष्मधये	
कजगािाराचया	अलपष्मुितहीचया	वर्ततहीय	ररजा	र्ास्तर्	िरात	
पूिगा	करणयासाठही	योग्य	सांधही	उपलबध	्ोते.

 २) तिलता वयवसरापन : नािे	बाजार	्ा	एक	रवतष्मान	बाजार	
आ्े.	 तयाष्मुळे	 ष्मौवरिक	 धोरिाि्	र्ारे	 अरगावयर्स्रेतहील	
तरलता	आवि	पैशाचे	अवधक	चाांरले	वयर्स्रापन	करणयास	
ष्मित	्ोते.	पररिाष्मही,	िेशात	आवरगाक	स्रैयगा	लाभते	आवि	
आवरगाक	वर्कास	्ोतो.

 ३) गुांतविूक पतक वयवसरापन (पोट्थफोतलओ) :	 नािे	
बाजार	 रुांतर्िूकिाराांचया	 जोखहीष्म	 आवि	 परतावयाचया	
प्राधानयानुसार	 बनवर्लेलया	 वर्वर्ध	 प्रकारचया	 आवरगाक	
साधनाांशही	 वनरवडत	 असतो.	 याि्	र्ारे	 रुुांतर्िूकिार	
वनरवनराळ्ा	 वर्ततहीय	ष्मालष्मतताांचे	तारि	ठेर्णयास	सक्ष्म	
्ोतात.	 याष्मधून	 जोखहीष्म	 कष्मही	 करणयात	 आवि														
जास्तहीतजास्त	परतार्ा	वष्मळवर्णयास	ष्मित	्ोते.

 ४) समतोल यांतिा : नािे	बाजार	साधनाांच	ेतक्कसांरत	र्ा्टप	
आवि	 रुांतर्िूक	 प्रर्ा्ातहील	 बचत	 रवतशहील	 करून	
अलपष्मुितहीचया	 वनधहीचही	 ष्मारिही	 आवि	 पुरर्ठा	 याांचयात	
सष्मतोल	स्रावपत	करणयास	ष्मित	करतो.

 ५) सिकािचया तवततीय गिजा :	 नािे	 बाजार	 शासनाला	
कोषारार(्टट्ेझरही)	 िेयकाचया	 आधारे	 अलपष्मुितहीचया	
वर्ततहीय	ररजा	पूिगा	करणयास	ष्मित	करतो.
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 ६) मौतरिक तवषयक धोििाची अांमलबजाविी :	 ष्मौवद्रक	
धोरिाचे	उवि्	िष्ट	पैशाचया	प्रष्मािाच	ेवयर्स्रापन	करिे	्े	
आ्े.	 जेेिेकरून	 अरगावयर्स्रेचया	 वनरवनराळ्ा	 क्ेताांचही	
आर्शयकता	 (ररज)	 पिूगा	 करणयासाठही	 आवि	 आवरगाक	
वर्कासाचही	रतही	र्ाढवर्णयासाठही	उपयोरही	ठरते.	 ्े	धोरि	
ष्मधयर्तवी	बँकेि्	र्ारेे	लारू	केले	जाते.

	 	 	 अरगावयर्स्रेतहील	 पूिगा	 वर्कवसत	 नािे	 बाजार												
ष्मौवद्रकवर्षयक	 धोरिाचही	 यशस्र्ही	 अांष्मलबजार्िही	
करणयाचही	 ्ष्मही	 िेतो.	 नािे	 बाजाराष्मुळे	 ष्मधयर्तवी	 बँकेला	
योग्य	वयाजिर	धोरि	वर्कवसत	करणयास	ष्मारगािशगान	वष्मळते.

 ७) िोख िकमेचा काटकसिीने वापि :	नािे	बाजाराचा	सांबांध	
प्रतयक्	 पैशाशही	 नसून	 पैशाचा	 वनक्टचा(जर्ळचा)	 पयागाय	
असलेलया	 वर्वर्ध	 वर्ततहीय	 साधनाांशही	 असतो.	 तयाष्मुळे	
रोख	रकष्मेचा	का्टकसरहीने	र्ापर	्ोतो.

 ८) वातिज्य, उद्ोग आति वयापाि वृद् धी : नािे	बाजाराष्मधये	
अलपष्मुितहीचया	वनधहीचही	तातडहीने	ररज	असलेलया	स्रावनक	
आवि	आांतरराष्टट्हीय	वयापाऱयाांना	हुांडही	र््टर्णयाचही	सुवर्धा	
उपलबध	असते.	 वशर्ाय	नािे	बाजारात	कृषही	आवि	लघू	
उद्ोराांसाठही	खेळते	भांाडर्ल	उपलबध	्ोते.

भाितीय नािे बाजािाचया समसया :

	 	 वर्कवसत	िेशाचया	तुलनेत	भारतातहील	नािे	बाजार	पररिाष्म	
आवि	तरलतेचया	बाबतहीत	कष्मही	वर्कवसत	आ्े.	खालहील	षु्मि्	िे	
भारतहीय	नािे	बाजारातहील	सष्मस्या	स्पष्ट	करतात.

 १) दु्ेिी िचना : नािे	बाजाराष्मधये	सांघव्टत	र्	असांघव्टत	क्ेत	
असलयाष्मुळे	 वर्घ्टन	पारिशगाकतेचा	अभार्	आवि	र्ाढतही	
अवस्ररता	 वनष्मागाि	 ्ोते.	 अशा	 असांघव्टत	 बाजाराष्मधये	
सष्मनर्याचा	 अभार्	 असतो.	 वशर्ाय	 तो	 भारतहीय	 ररझव्गा	
बँकेचया		रे्ट	वनयांति	आवि	िेखरेखहीखालही	येत	ना्ही.

 २) वयाजदिामधये समानतेचा अभाव : नािे	 बाजाराष्मधये	
वयापारही	 बँका,	 स्कारही	 बँका,	 वबरर	 बँक,	 वर्ततहीय	
कंपनया,	वर्कास	वर्तत	सांस्रा,	रुांतर्िूक	कंपनया	इतयािही	
वर्वर्ध	घ्टकाांचा	सष्मार्ेश	्ोतो.	म्िून	वयाजाचे	अनेक	िर	
असतात.	तया	अनुषांराने	कजगािाराच	ेवर्वर्ध	प्रकार	आ्ेत.

 ३) तनधीची कमतिता :	अपुऱया	 बचतहीष्मुळे	 नािे	 बाजाराला	
वनधहीचही	 कष्मतरता	 भासते.	 िरडोई	 उतपन्न,	 लोकाांष्मधये	
बवँकंर	 सर्यहीचही	 कष्मतरता,	 वनरुपयोरही	 उपभोर	 खचगा,	
ग्ाष्महीि	भारात	अपुऱया	बँवकंर	सुवर्धा	इतयािही	बाबहीिेखहील	

नािे	 बाजारातहील	 वनधहीचया	 कष्मतरतेसाठही	 जबाबिार	
आ्ेत.

 ४) ्ांगामी चढउताि : वनधहीचही	 ष्मारिही	 ्ांराष्मानुसार	 बिलते.	
वर्शेषतः	 ऑ््टोबर	 ते	 जून	 या	 ्ांराष्मकाळात	 कृषही	
उतपािनाांष्मधये	 वयापार	 करिे,	 वयर्सायातहील	 रांुतर्िूक	
इतयािही	 वर्वर्ध	 कारिाांसाठही	 ष्मोठ्ा	 प्रष्मािात	 वर्तत	
आर्शयक	असते.	याष्मुळे	नािे	बाजारात	ष्मोठ्ा	प्रष्मािात	
चढउतार	आढळतात.

 ५) तवततीय समावेशनाचा अभाव :	िुबगाल	घ्टक	आवि	वनमन	
उतपन्न	र्टासारखया	असुरवक्त	र्टाकररता	अजून्ही	िेशात	
बँवकंर	सुवर्धा	अपुऱया	असून	 िुबगाल	र्ट	र्	कष्मही	 उतपन्न	
र्रागापययंत	 तया	 पो्चू	 शकलेलया	 ना्हीत.	 यातून	 वर्ततहीय	
सष्मार्ेशन	अभार्	विसून	येते.

 ६) तांतज्ान सुधाििेतील तदिांगाई : वर्ततहीय	 बाजार	
वर्कासासाठही	र्	सुरळहीत	कायागासाठही	आधुवनक	तांत्जानाचा	
र्ापर	आर्शयक	आ्े.	परांतु	तांत्जान	सुधारिेष्मधये	विरांराई	
्ोत	असलयाष्मुळे	नािे	बाजाराचया	कायागात	अडरळे	येतात.

नािे बाजािातील सुधाििा :
	 	 नािेबाजारातहील	 का्ही	 ष्म्ततर्ाचया	 सुधारिा	 खालही	 
विलया	आ्ेत.
	 i)		 र्ेररे्रळ्ा	 षु्मितपूिगा	 कालार्धहीचही	 कोषारार	 वबले,	

वयार्सावयक	 पतके,	 ठेर्हीचे	 प्रष्मािपत	आवि	 मयूचयुअल	
फंड	 (MMMF)	 यासारखया	 नर्हीन	 साधनाांचा	 सष्मार्ेश	
करणयात	आला.

	 ii)		तरलता	सष्मायोजन	सवुर्धा	(LAF)	अांतरगात	 	 ररझव्गा	बकँ	
रपेो	िर	आवि	ररव्सगा	रपेोिर	याांचा	सष्मारे्श	करणयात	आला.

	 iii)		वयाजिर	ष्मुखयतर्े	बाजार	श्तींनही	वनधागारहीत	केले	जारे्त.
	 iv)		नॅशनल	इले््टट्ॉवनक	फंड	्टट्ानसफर	(NEFT)	आवि	ररअल	

्टाइष्म	ग्ॉस	से्टलष्में्ट	(RTGS)	ह्ा	वनधही	्स्ताांतरिाचया	
सुधारिा	करणयात	आलया.

	 v)		ताांवतक	प्ररतही	आिणयासाठही	वयर््ार	प्रिालही	(इले््टट्ॉवनक	
डहीवलांांर	वसस््टष्म)	सुरू	करणयात	आलही.

तुम्ाांला मा्ीत आ्े का?
बँतकंग क्षेतातील अद्यावत तवकास :

   • सूक्म तवतत बँक :	 लघू	 वयार्सावयक	 घ्टकाांना,	
अलपभूधारक	शेतकऱयाांना,	सूक्ष्म	आवि	लघुउद्ोराांना	
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र्	इतर	असांघव्टत	क्ेतातहील	सांस्राांना	उच्च	तांत्जानाि्	र्ारे	
परांतु	कष्मही	खचागाचा	पतपुरर्ठा	करून	आवरगाक	सष्मार्ेशास	
प्रोतसा्न	िेिे	्े	सूक्ष्म	वर्तत	बँकाांच	ेउवििटि	आ्े.

   • देयक बँक :	 िेयक	 बँक	 ्ही	 इतर	 बँकाांसारखही	 असते	
जयाष्मधये	कोिते्ही	पतधोके	सष्मावर्टि	न	करता	्ोटा	
(ल्ान)	 प्रष्मािात	 कायगा	 केले	 जाते.	 या	 बँका	 अनेक	
बवँकंरसांिभागातहील	वक्या,	कजगा	र्	क्ेडही्ट	काडगा	्े	र्रळून	
१	 लाख	 रुपयेपययंत	 ष्मारिही	 ठरे्ही	 स्र्हीकारू	 शकतात.	
तसेच	पैशाचे	्स्ताांतरि,	ष्मोबाइल	िेयक,	खरेिही	आवि	
इतर	बवँकंर	सेर्ा	जस	ेकी	ए.्टही.एष्म.,	डवेब्ट	काडगा,	ने्ट	
बवँकंर,	तमृतहीय	पक्	वनधही	्स्ताांतररत	करतात.

   • साव्थततक बँका :	सार्गावतक	बँका	म्िजे	अशा	बँका,	
जयाष्मधये	 वभन्न	 प्रकारचया	 वर्ततहीय	 सरे्ा,	 उिा.,	
वयार्सावयक	बँवकंर	र्	रुांतर्िूक	बँवकंर	आवि	वर्शेषतः	
वर्ष्मा	 याांसारखया	 वर्स्तमृत	 सेर्ा	 प्रिान	 करतात.	 एकेरही	
ष्खडकीचया	 ष्माधयष्मातून	 बँवकंर	 आवि	 वर्ततहीय	 सेर्ा	
बहुउदे्शहीय	 आवि	 बहुकायागातष्मक	 पि्	धतहीन	े उपलबध	
करून	िेिारा	्ा	उतककृटि	वर्ततहीय	बाजार	आ्े.

   • सरातनक के्तीय बँका :	 स्रावनक	के्वतय	बँक	योजना	
ऑरस््ट	 १९८६	 सालही	 अष्मलात	 आिलही.	 स्रावनक	
सांस्रेकडून	 वर्शेषतः	 स्रावनक	 खाजरही	 बँकाांि्	र्ारेे	
ग्ाष्महीि	बचतहीचे	सांकलन	स्रावनक	क्ेतात	रुांतर्िूकीसाठही	
उपलबध	 करून	 िेिे	 ्ा	 वतचा	 उदे्श	 ्ोता.	 तयाष्मुळे	
पतउपलबधतेतहील	तफार्त	िूर	्ोणयास	ष्मित	्ोते	आवि	
ग्ाष्महीि	र्	वनष्मश्रही	(अधगाश्रही)	भारातहील	सांस्रातष्मक	
पतसांरचना	सक्ष्म	्ोणयास	ष्मित	्ोते.

भाितातील भांाडवली बाजाि :
अर्थ : 
	 	 भाांडर्ल	बाजार	्ा	िेशातहील	आवि	िेशाबा्ेरहील	एकवतत	
सष्मभार	आवि	कजगा	अशा	िोन्ही	िहीघगाषु्मितहीचया	वनधींचही	बाजारपेठ	
आ्े.	्ा	वर्ततहीय	प्रिालहीचा	एक	ष्म्ततर्ाचा	घ्टक	आ्े.	अवधक	
रुांतर्िुकीला	 चालना	 िेणयासाठही	 तसेच	 आवरगाक	 र्मृि्	धहीसाठही	
प्रभार्ही	भांाडर्ल	बाजाराचा	वर्कास	आर्शयक	आ्े.	िहीघगाकालहीन	
वनधहीचही	ष्मारिही	ककृषही,	वयापार	आवि	उद्ोरातून	्ोते.	रै्यव्तक	
बचतकतागा,	साांवघक	बचत,	बँका,	वर्ष्मा	कंपनया,	वर्शेष	वर्ततहीय	
सांस्रा	इतयािही	हा	िहीघगाकालहीन	वनधहीचा	पुरर्ठा	करतात.

आकृती ९.२

भाितातील भाांडवल बाजािाची सांकलपना :
	 	 भारतातहील	 भाांडर्लही	 बाजारात	 सरकारही	 रोखे	 बाजार,	
औद्ोवरक	रोखे	बाजार,	वर्कास	वर्ततहीय	सांस्रा	आवि	वर्ततहीय	
ष्मधयस्र	याांचा	सष्मार्ेश	असतो.
	 	 खालही	 विलेला	 त्ता	 भारताचया	 भाांडर्ल	 बाजाराचही	
सांरचना	िशगावर्तो.	

सरकारही	रोखे

वयापारही	बँका मयूचयुअल	फंड्	स भाडेप्ट्	्टही	कंपनया उद्ष्म	भाांडर्ल	कंपनया इतर

औद्ोवरक	रोखे	बाजारही वर्कास	वर्ततहीय	सांस्रा वर्ततहीय	ष्मधयस्र

नर्हीन	बाजार जुने	बाजार

IFCI ICICI SFCs IDBI IIBI UTI

भाितातील भाांडवल बाजाि

तक्ता क्र.९.५
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 १)  सिकािी िोखे बाजाि : याला	सोनेरही	 रोखे	बाजार	(वरल्ट	
एजड	बाजार)	असे	म्ितात.	या	बाजारात	सरकारही	आवि	
वनष्मसरकारही	 रोखयाांचा	 वयर््ार	 ्ोतो.	 यार्र	 वयाजिर	
वनष्शचत	असतो.

 २)  औद्ोतगक िोखे बाजाि :	्ा	बाजार	जुनया	आवि	नर्हीन	
कंपनयाांनही	 लारू	 केलेले	 भार	 (शेअर)	 आवि	 ॠिपते	
(वडबेंचर)	 याचयाशही	 सांबांवधत	 आ्े.	 ्ा	 नांतर	 प्रारवष्मक	
बाजार	 (नर्हीन	 रोखे)	 आवि	 िुययष्म	 बाजार	 (जुने	 रोखे)
याष्मधये	वर्भारला	जातो.	भार	आवि	ॠिपताांचया	वर्क्ीतून	
या	 बाजारपेठा	 नर्हीन	भाांडर्ल	उभारणयास	ष्मित	करतात.	
िुययष्म	 बाजारात	 कंपनयाांनही	 आधहीच	 लारू	 केलेलया	
प्रवतभूतींस्	वयर््ार	चालतात.	िुययष्म	बाजारपेठाांत	र्ायिे	
बाजाराांचया	ष्माधयष्मातून	कायगा	केले	जाते.	

	 	 र्ायिे	 बाजार	 ्ा	 भाांडर्ल	 बाजाराचा	 ष्म्ततर्ाचा	 घ्टक	
आ्े.	्ही	एक	सांघ्टना/वयर्स्रा	आ्े.	जयाष्मधये	सष्मभार	
(Stock),	रोखे	(बॉणडस्	),	र्स्तू	इतयािहीचा	वयापार	्ोतो.	
बॉमबे	र्ायिे	बाजार	(BSE)	आवि	राष्टट्हीय	र्ायिे	बाजार		
(NSE)	्े	िेशातहील	प्रषु्मख	र्ायिे	बाजार	आ्ेत.

 ३) तवकास तवततीय सांसरा (DFI) :	 या	 खाजरही	 क्ेताला	
ष्मधयष्म	 षु्मितहीचही	 आवि	 िहीघगा	 षु्मितहीचही	 आवरगाक	 ष्मित	
पुरवर्तात.	तयाष्मधये	इांडवस््टट्अल	फायनानस	कॉपडोरेशन	ऑफ	

	 	 इांवडया	(IFCI),	इांडवस््टट्अल	इनव्से््टष्में्ट	बँक	ऑफ	इांवडया	
(IIBI),	एव्झष्म	बँक	इतयािींचा	सष्मार्ेश	आ्े.

 ४) तवततीय मधयसर :		वर्ततहीय	ष्मधयस्र	्ही	अशही	सांस्रा	आ्े,		
जही	िोन्ही	पक्ाांचया	आवरगाक	उवि	्िष्टाांचही	पतूगाता	करणयासाठही	
रुांतर्िूकिार	आवि	कजगािार	 याांचयात	 िुर्ा	 म्िून	 	कायवे	
करते.	याष्मधये	वयापारही	बँका,	मयूचयुअल	फंड,	भाडेप््ट	्टही	
(लहीज)	कंपनया,	उद्ष्म	भाांडर्ल	कंपनया	इतयािही	असतात.	

भाितातील भाांडवल बाजािाची भूतमका 

 १) दीघ्थकालीन मुदतीची बचत :	औद्ोवरक	सांस्रा	आवि	
सरकारकडून	रुांतर्िुकीचया	वनधहीचही	र्ाढतही	ष्मारिही	असते.	
परांतु	्ही	र्ाढतही	ष्मारिही	पिूगा	करणयासाठही	आवरगाक	स्ोताांचही	
उपलबधता	अपुरही	असते.	भाांडर्ल	बाजार	सुरक्ा	रोखयाांचया	
वर्क्ीतून	 लोकसांखयेचया	 वर्वर्ध	 वर्भारातहील	 िहीघगा	
ष्मुितहीचया	बचतहीस	एकवतत	करणयास	ष्मित	करतो.

 २) समभाग भाांडवल पिुविे :	भाांडर्ल	बाजार	उद्ोजकाांना	

सष्मभार	 भाांडर्ल	 प्रिान	 करतो.	 ष्मालष्मतता	 खरेिही	
करणयासाठही	तसेच	वयर्साय	कायगार्ा्हीसाठही	तयाचा		र्ापर	
करता	येऊ	शकतो.

 ३) परिचालन (काय्थवा्ी) काय्थक्षमता :	 भाांडर्लही	 बाजार	
वयर््ारातहील	खचगा	कष्मही	करतो	र्	वयर््ार	प्रवक्या	सुलभ	
करून	सष्मभाराचया	खरेिही	वर्क्ीतहील	वनरसनाचही	रे्ळ	कष्मही	
करून	कायगार्ा्ही	कायगाक्ष्मता	प्राप्त	करणयास	ष्मित	करतो.

 ४) तवरित मूलयाांकन :	भाांडर्ल	बाजार	सष्मान	सष्मभार	आवि	
कजगा	(रोखे,	कजगारोखे)	साधनाांच	ेउवचत	आवि	तर्ररत	ष्मूलय	
वनष्शचत	करणयास	ष्मित	करतो.

 ५) समनवय :	 भाांडर्ल	बाजार	 र्ास्तर्	आवि	 वर्ततहीय	क्ेत,	
सष्मभार	 आवि	 कजगारोखे,	 सरकारही	 आवि	 खाजरही	 के्त,	
िेशाांतरगात	 आवि	 बाह्	 वनधही	 इतयािींष्मधये	 एकतहीकरि	
करतो.

भाांडवल बाजािातील समसया :
	 	 भारतहीय	 भाांडर्ल	 बाजारात	 खालहीलप्रष्मािे	 सष्मस्या	 
आढळून	येतात.

 १) तवततीय घोटाळे :	र्ाढतया	आवरगाक	घो्टाळ्ाांचा	पररिाष्म	
म्िजे	भाांडर्ल	बाजारातहील	न	भरून	यिेारा	तो्टा.	याषु्मळे	
सार्गाजवनक	अवर्शर्ासिेखहील	र्ाढला	आ्े	आवि	रै्यव्तक	
रुांतर्िुकीबाबतचा	आतष्मवर्शर्ास	कष्मही	झाला	आ्े.

 २) अांतसर मा्ीतगाि आति तकंमत गैिफेिफाि : (Insider	
Trading)	 म्िजे	 कंपनहीचही	 रुप्त	 ष्माव्तही	 असलयाने	
एखाद्ाला	र्ैयव्तक	लाभासाठही	अप्रकावशत	ष्माव्तहीचही	
खरेिही-वर्क्ी	 करिे.	 रैरप्रकारे	 केलेलही	 वकंष्मत	 ्ाताळिही	
म्िजे	स्र्तःचया	फायद्ासाठही	का्ही	वय्तींचया	ष्मितहीने	
खरेिही-वर्क्ी	 करून	 भाराचया	 वकष्मतही	 र्ाढर्िे.	 अशा	
बेकायिेशहीर	 पि्	धतहीचा	 भाांडर्ल	 बाजाराचया	 सुरष्म	
कायागार्र्ही	पररिाष्म	झाला	आ्े.	

 ३) कजा्थची अपिुी साधने : कजागाचया	 साधनाांष्मधये	 रोखे,	
कजगारोखे	 इतयािींचा	 सष्मार्ेश	 ्ोतो.	 रुांतर्िुकींचे	 कष्मही	
प्रष्माि,	िेयकाचही	जास्त	वकंष्मत,	लघ	ूर्	ष्मधयष्म	उद्ोराांना	
प्रर्ेश	 नसलयाष्मुळे	कजागाचया	सुरवक्ततषे्मधये	जास्त	 वयापार	
्ोत	ना्ही.

 ४) वयापािाचया प्रमािातील घट : रुुांतर्िूकिाराांना	ऑनलाइन	
वयर््ाराचही	उपलबधता	र्	प्राधानय	असलयाष्मुळे	प्रािेवशक	
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शेअर	बाजाराष्मधये	वयापाराचया	प्रष्मािात	तहीव्र	घ्ट	झालही.	
कारि	रुांतर्िूकिार	बॉमबे	र्ायिे	बाजार	र्	नॅशनल	र्ायिे	
बाजार	या	भार	बाजारातहील	रोखयाांष्मधये	रुांतर्िूक	करणयास	
प्राधानय	िेतात.

 ५) मात्तीचया काय्थक्मतेचा अभाव : एखाद्ा	कंपनहीचया	
शेअर	 बाजारातहील	 वकष्मतींनही	 सधयाचया	 वकष्मतहीष्मधये	 सर्गा	
उपलबध	ष्माव्तही	सष्मावर्ष्ट	केलही	तर	बाजार	ष्माव्तहीनुसार	
कायगाक्ष्म	असलयाचे	 म््टल	े जाते.	 तरावप	 प्ररत	 िेशाांचया	
तुलनेत	भारतातहील	शेअर	बाजारात	ष्माव्तहीचही	कायगाक्ष्मता	
कष्मही	आ्े.

शोधा पाहू!
	 प्रािेवशक	र्ायिे	बाजाराचही	यािही.

भाितातील भाांडवल बाजािातील सुधाििा

भारतातहील	 भाांडर्लही	 बाजारातहील	 का्ही	 ष्म्ततर्पूिगा	 सुधारिा	
खालहीलप्रष्मािे	ः-

	 i)		भारतहीय	प्रवतभूतही	आवि	वर्वनष्मय	ष्मांडळाचही	(SEBI)	१९८८	
ष्मधये	 स्रापना	 करणयात	आलही	आवि	 र्ैधावनक	 ष्मानयता	
१९९२	ला	िेणयात	आलही.

	 ii)		राष्टट्हीय	 शेअर	 बाजारात	 (NSE)	 भारतातहील	 अग्रणय	
स््टॉक	ए्सचेंजचही	स्रापना	१९९२	ष्मधये	करणयात	आलही.

	 iii)		आधुवनकीकरिाचा	एक	भार	म्िून	सांरिकीककृत	(स्क्ीन	

आधाररत)	वयापार	प्रिालही	(SBTS)	आिलही	रेलही.
	 iv)	 डही-षॅ्म्ट	 खाते	 (D	 mat)	 -	 इले््टट्ॉवनक	 पि्	धतहीन	े

रांुतर्िूकिाराांकडून	 सष्मभाराांचही	 स्ज	 खरेिही	 र्	 वर्क्ी	
सुलभ	करणयासाठही	१९९६	पासून	डही	षॅ्म्ट	खाते	सुरू	केले	
रेले.

	 v)		अष्मेररकन	ठेर्	पार्तही(ADR)	आवि	जारवतक	ठेर्	पार्तही	
(GDR)	चया	ष्माधयष्मातून	भारतहीय	कंपनयाांि्	र्ारे	जारवतक	
वनधहीष्मधये	र्ाढहीर्	प्ररे्शास	परर्ानरही	िेणयात	आलही.

	 vi)	रांुतर्िूिाराांचही	 जाररूकता	 र्ाढवर्णयासाठही	 आवि	
रुांतर्िूकिाराांचे	व्त	जपणयासाठही	२००१	ष्मधये	रुांतर्िूकिार	
वशक्ि	आवि	सांरक्ि	वनधही	(IEPF)	चही	स्रापना	करणयात	
आलही.

   तुम्ाांला मा्ीत आ्े का?
अर्थवयवसरेतील आतर्थक धोिि

मौतरिक धोिि िाज्य तवततीय धोिि
ष्मधयर्तवी	बँकेष्माफ्कत	
अांष्मलबजार्िही	केलही	जाते.

करेंरि	सरकारष्माफ्कत	
अांष्मलबजार्िही	केलही	जाते.

	पैशाचया	पुरर्ठ्ाशही	
वनरवडत	असते.

कर	र्	खचागाशही	वनरवडत	
असतात.

वर्ततहीय	वस्ररता	्े	धयेय	
असते.

आवरगाक	र्	साष्मावजक	
वर्कासाच	ेधयेय	असते.

सांखयातष्मक	स्र्रूपाच	े
असते.

रुिातष्मक	स्र्रूपाच	ेअसते.

प्र. १. खालील तवधाने पूि्थ किा :
	 १)	 वर्कास	वर्ततहीय	सांस्रा	स्रापना	करणयात	आलया	कारि		तया

.
	 	 अ)	अलप	ष्मुितहीसाठही	वनधही	उपलबध	करून	िेतात.
	 	 ब)	ककृषही	आवि	ष्मुखय	क्ेताांचा	वर्कास		र्ाढवर्णयासाठही	ष्मित	

करतात.
	 	 क)	नािे	बाजाराचे			वनयष्मन		करतात.
	 	 ड)	भाांडर्ल	बाजाराचे	वनयष्मन	करतात.	

	 २)	 नािे	बाजारातहील	वनधहीचया	कष्मतरतेच	ेकारि	  
्े	आ्े.

	 	 अ)	अपुरही	बचत
	 	 ब)	रोख	रकष्मेचही	र्ाढतही	ष्मारिही
	 	 क)	असांघव्टत	क्ेताचही	उपष्स्रतही
	 	 ड)	 वर्ततहीय	रैरवयर्स्रा

सवाधयाय

	 ३)	 र्ैयव्तक	रांुतर्िूकिाराांचही	भाांडर्ल	बाजारार्रहील	वर्शर्ासा्गाता	
कष्मही	झालही.	कारि	 ्े	आ्े.

	 	 अ)	वर्ततहीय	साधनाांचही	कष्मतरता	
	 	 ब)	खचवीक	वयर््ार
	 	 क)	कष्मही	ष्मोबिला
	 	 ड)	वर्ततहीय	घो्टाळे

	 ४)	 वर्ततहीय	वयर्स्रेत	वयापारही	बँका	ष्मधयस्र	म्िून	काष्म	करतात.	
कारि	 .

	 	 अ)	नफा	कष्मर्िे.
	 	 ब)	िेशाचया	आवरगाक	र्मृि्	धहीचा	र्ेर	र्ाढवर्िे.
	 	 क)	 बचतही	 रवतष्मान	 करिे	 आवि	 उतपािक	 रांुतर्िुकीसाठही	

र्ा्टप	करिे.
	 	 ड)	पतवनयांति	करिे.
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प्र. २. स्सांबांध पिू्थ किा : 
	 १)	 नािे	बाजार	:	अलपकालहीन		वनधही	::	 	:	िहीघगाकालहीन		

वनधही
	 २)	 	:	ष्मधयर्तवी	बँक	::	भारतहीय	स््टे्ट	बँक	:	वयापारही	बँक
	 ३)	 स्कारही	बँक	ः	स्रावनक	बँकसगा	ःः	 	ः	सांघव्टत	क्ेत		
	 ४)	 प्रारवष्मक	बाजार	ः	 	ःः	िुययष्म	बाजार	ः	जुने	रोखे

प्र. ३. खालील पया्थयाांमधये तवसांगत शब्द ओळखा :
	 १)	 बँक	खातयाचा	प्रकार	-	बचत	खाते,	डही	ष्मॅ्ट	खाते,	आर्तगा	ठेर्	

खाते,	चालू	खाते
	 २)	 अवनयांवतत	 वर्ततहीय	 ष्मधयस्र	-	 मयूचयुअल	फंड,	 वनधही,	 वच्ट	

फंड,	कजगा	कंपनया
	 ३)	 वर्ततहीय	ष्मालष्मतता	-	रोखे,	भूष्मही,	सरकारही	सुरक्ा,	िुययष्म	ठेर्ही
	 ४)	 सांखयातष्मक	पतवनयांति	साधने	-	बँक	िर,	खुलया	बाजारातहील	

रोखे	 वयर््ार,	 परकीय	 वर्वनवष्मय	 िर,	 रोकड	 वनधहीचे	 बिलते	
रुिोततर.

प्र. ४. तवधाने आति तक्क प्र्न - खालील पया्थयाांमधील योग्य 
पया्थय तनवडा.
	 १)	 तवधान (अ) :	 नािे	 बाजाराांष्मुळे	 	 रोख	 रक्कष्मेचा	 	 र्ापर	

का्टकसरहीने		्ोतो.
  तक्क तवधान (ब) :	नािे	बाजार	पैशाचे	जर्ळच	ेपयागाय	असलेलया	

वर्ततहीय	साधनाांशही	सांबांवधत	आ्े.

पया्थय : १)	वर्धान	'अ'	सतय	आ्,े	पि	तक्क	वर्धान	'ब'	असतय	आ्े.
	 	 २)	 वर्धान	'अ'	असतय	आ्,े	पि	तक्क	वर्धान	'ब'		सतय	आ्.े
	 	 ३)	िोन्ही	वर्धान	े('अ'	आवि	'ब')	सतय	असनू,	'ब'	वर्धान	्े	 

	 	 'अ'वर्धानाच	ेबरोबर	स्पटिहीकरि	करत.े
	 	 ४)	िोन्ही	वर्धान	े('अ'	आवि	'ब')	सतय	असनू,	'ब'	वर्धान	्े	 

	 	 वर्धान	'अ'	च	ेयोग्य	स्पटिहीकरि	ना्ही.

	 २)	 तवधान (अ) : प्रािेवशक	स््टॉक	ए्स्चेंजष्मधये	(प्रािेवशक	शेअर	
बाजार)	वयापाराचया	प्रष्मािात	घ्ट	झालेलही	आ्े.

   तक्क तवधान (ब) :	रांुतर्िूकिार	बॉमबे	भार	बाजार,	नॅशनल	
भार	 बाजार	 यासारखया	 षु्मखय	 भारबाजाराष्मधये	 रोखयाांष्मधये	
रुांतर्िूक	करणयास	प्राधानय	िेतात.

पया्थय : १)	वर्धान	'अ'	सतय	आ्,े	पि	तक्क	वर्धान	'ब'	असतय	आ्.े
	 	 २)	 वर्धान	'अ'	असतय	आ्,े	पि	तक्क	वर्धान	'ब'		सतय	आ्.े
	 	 ३)	िोन्ही	वर्धान	े('अ'	आवि	'ब')	सतय	असनू,	'ब'	वर्धान	्े	 

	 	 'अ'वर्धानाच	ेबरोबर	स्पटिहीकरि	करत.े

	 	 ४)	िोन्ही	वर्धान	े('अ'	आवि	'ब')	सतय	असनू,	'ब'	वर्धान	्े	 
	 	 वर्धान	'अ'	च	ेयोग्य	स्पटिहीकरि	ना्ही.	

 ३)	 तवधान (अ) : नािे	बाजारातहील	असांघव्टत	क्ेतात	पारिशगाकतेचा	
अभार्	आ्े.

  तक्क तवधान (ब) :	 असांघव्टत	 क्ेतातहील	 प्रवक्या	 प्राषु्मखयाने	
ग्ाष्महीि	भाराशही	वनरवडत	आ्े.

पया्थय : १)	वर्धान	'अ'	सतय	आ्े,	पि	तक्क	वर्धान	'ब'	असतय	आ्.े
	 	 २)	 वर्धान	'अ'	असतय	आ्े,	पि	तक्क	वर्धान	'ब'		सतय	आ्.े
	 	 ३)	िोन्ही	वर्धान	े('अ'	आवि	'ब')	सतय	असनू,	'ब'	वर्धान	्े	 

	 	 'अ'वर्धानाच	ेबरोबर	स्पटिहीकरि	करत.े
	 	 ४)	िोन्ही	वर्धान	े('अ'	आवि	'ब')	सतय	असनू,	'ब'	वर्धान	्े	 

	 	 वर्धान	'अ'	च	ेयोग्य	स्पटिहीकरि	ना्ही.

	 ४)	 तवधान (अ) ः	 वयापारही	 बँकेअांतरगात	 परकीय	 वर्वनष्मय	
वयर्स्रापन	र्	वनयांति	केल	ेजाते.

  तक्क तवधान (ब) ः	भारतहीय	ररझव्गा	बँकेला	अवधककृत	वर्वनष्मय	
िर	कायष्म	ठेर्िे	आवि	तयाचही	वस्ररता	व्टकर्ार्ही	लारते.

पया्थय : १)	वर्धान	'अ'	सतय	आ्,े	पि	तक्क	वर्धान	'ब'	असतय	आ्.े
	 	 २)	 वर्धान	'अ'	असतय	आ्,े	पि	तक्क	वर्धान	'ब'		सतय	आ्.े
	 	 ३)	िोन्ही	वर्धान	े('अ'	आवि	'ब')	सतय	असनू,	'ब'	वर्धान	्े	 

	 	 'अ'वर्धानाच	ेबरोबर	स्पटिहीकरि	करत.े
	 	 ४)	िोन्ही	वर्धान	े('अ'	आवि	'ब')	सतय	असनू,	'ब'	वर्धान	्े	 

	 	 वर्धान	'अ'	च	ेयोग्य	स्पटिहीकरि	ना्ही.

प्र. ५. खालील उदा्ििाांचया आधािे सांकलपना ओळखून ती सपष्ट 
किा :
	 १)	 रघूच	ेर्डहील	 तयाांच	े पैसे	 वनयवष्मतपिे	भार	आवि	बांधपताांष्मधये	

रुांतवर्तात.
	 २)	 सारा	वतने	र्	वतचया	षै्मवतिींनही	सांयु्तपिे	तयार	केलेलया	वनधहीत	

िरष्म्ा	र्रगािही	िेते.	नांतर	जष्मा	केलेला	 वनधही	 वचठ्	ठही	पि्	धतहीने	
वनर्डलेलया	सभासिाला	विला	जातो.

	 ३)	 ्टहीनान	े` ५०,०००	रुपयाांचही	एकरकष्मही	र्कष्म	एक	र्षागाकरहीता	
बँकेत	जष्मा	केलही.

	 ४)	 अबक	्ही	बँक	वतचया	ग्ा्काांना	डही	षॅ्म्ट	सर्लतही,	सुरवक्त	ठेर्	
कपपे,	इां्टरन्ेट	बँवकंरचही	सुवर्धा	पुरवर्ते.

प्र. ६. फिक सपष्ट किा :
	 १)	 नािे	बाजार	आवि	भाांडर्ल	बाजार
	 २)	 ष्मारिही	ठेर्ही	आवि	ष्मुित	ठेर्ही
	 ३)	 नािे	बाजारातहील	सांघव्टत	क्ेत	आवि	असांघव्टत	क्ेत.

प्र. ७. खालील प्र्नाांची उततिे तल्ा :
	 १)	 भारतातहील	नािे	बाजारासष्मोरहील	सष्मस्या	स्पष्ट	करा.
	 २)	 वयापारही	बँकाांचही	कायवे	स्पष्ट	करा.
	 ३)	 भारतातहील	भाांडर्ल	बाजाराचही	भूवष्मका	स्पष्ट	करा.
	 ४)	 भारतातहील	भाांडर्ल	बाजारासष्मोरहील	सष्मस्या	स्पष्ट	करा.

प्र. ८. सतवसति उततिे तल्ा :
	 १)	 भारतातहील	नािे	बाजाराचही	भूवष्मका	स्पष्ट	करा.
	 २)	 ररझव्गा	बँकेचही	कायवे	स्पष्ट	करा.		 		
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प्रसतावना :

	 	 १९४७	पूर्वी	भारत	्ा	 वरिव्टशाांचही	र्सा्त	्ोता.	 तयाष्मुळे	
भारताचा	 वर्िेशही	 वयापार	 ्ा	 र्सा्तर्ािही	 ्ोता.	 भारत हा 
औद्योगिक राष्टाांना- गिशेषतः इांग ा्ंड्ा कचच्ा मा्ाची 
गन्ायात करीत हयोता आगि तेथून कारखान्ात त्ार हयोिाऱ्ा 
िसतूांची आ्ात करत हयोता. अशा प्रकारच्ा परकी् व्ापारािर 
अि्ांबून असल्ामुळे भारताचे औद्योगिकीकरि हयोऊ शक्े 
नाही. त्ामुळे अनेक सिदेशी उद्योिाांचा ऱहास झा्ा. तथागप 
दुसऱ्ा महा्ुद् धानांतर ज्ा अगिकगसत राष्टाांना सिातांत्् गमळा्े 
त्ा राष्टाांनी परकी् व्ापाराकडे एक िांुतििूक म्हिून पाहण्ास 
सुरुिात के्ी.

अंतर्गत व्यापयारयाचया अर्ग :

   “राष्टट्ाचया	 भोैरोवलक	 सहीष्माांचया	 अांतरगात	 केलही	 जािारही	
र्स्तू	र्	सेर्ाांचही	खरेिही-वर्क्ी	म्िजे	अांतरगात/िेशाांतरगात	वयापार	
वकंर्ा	 रमृ्	 वयापार	 ्ोय.”	 उिा.,	 ष्म्ाराष्टट्	 राजयात	 उतपावित	
्ोिाऱया	र्स्तूांचही	वर्क्ी	पष्शचष्म	बांराल,	उततर	प्रिेश,	तावष्मळनाडू	
इतयािही.	हा	रे्ररे्रळ्ा	राजयाांत	केलही	जात	असेल	तर	अशा	
वयापाराला	‘अांतरगात	वयापार’	म््टले	जाते.

आकृती १०.१

तवदेशी वयापािाचा अर्थ :

	 	 वर्िेशही	 वयापार	 म्िजे	 जरातहील	 वर्वर्ध	 िेशाांत	 केला	
जािारा	 वयापार	्ोय.	याला	आांतरराष्टट्हीय	 वकंर्ा	बाह	वयापार	
असे्ही	म्ितात.

वयाखया :
	 		 प्रा.	 षॅ्म्स	र्ॉसरष्मन	आवि	्ल्टष्मन	-	“वर्वर्ध	 िेशाांतहील	
रव्र्ाशाांष्मधये	 चालिाऱया	 वयर््ाराांचा	 सष्मारे्श	 आांतरराष्टट्हीय	
वयापाराष्मधये	्ोतो.”

तवदेशी वयापािाचे प्रकाि :
	 	 वर्िेशही	वयापाराचे	खालहीलप्रष्मािे	तहीन	प्रकार	पडतात.

१)	आयात	वयापार,	२)	वनयागात	वयापार,	३)	पुनवनगायात	वयापार

 १) आयात वयापाि :	एका	 िेशाने	िुसऱया	िेशाकडून	केलेलही	
र्स्तू	र्	सेर्ाांचही	खरेिही	म्िजे	आयात	वयापार	्ोय	वकंर्ा	
स्र्िेशाकडून	 परिेशाांतहील	 र्स्तू	 र्	 सेर्ाांचा	 केला	 रेलेला	
अांतःप्रर्ा्	 म्िजे	 आयात	 वयापार	 ्ोय.	 उिा.,	 भारत	
इराक,	 कुरे्त,	 सौिही	 अरवेबया	 या	 िेशाांतून	 पे्टट्ोवलयष्मचही	
आयात	करतो.

 २) तनया्थत वयापाि : एका	िेशाने	िुसऱया	िेशाला	केलेलही	र्स्तू	
र्	सेर्ाांचही		वर्क्ी	म्िजे	वनयागात	वयापार	्ोय	वकंर्ा	एका	
िेशातून	 िुसऱया	 िेशाांत	 केला	 जािारा	 र्स्तूांचा	 बव्प्रगार्ा्	
्ोय.	उिा.,	भारत	चहीन,	्ॉांरकॉांर,	वसांरापूर	इतयािही	िेशाांना	
च्ा,	ताांिूळ,	तार	याांसारखया	र्स्तूांचही	वनयागात	करतो.

 ३) पुनतन्थया्थत वयापाि : र्स्तूचही	आयात	करून	तयार्र	प्रवक्या	
करून	जेव्ा	तही	वनयागात	केलही	जाते	तेव्ा	तयास	पुनवनगायागात	
वयापार	म्ितात.	उिा.,	जपानकडून	रवेडओ,	धुलाई	यांत,	
िूरिशगान	याांसारखया	 इले््टट्ॉवनक	र्स्तू	 तयार	करणयासाठही	
लारिऱया	कचचया	ष्मालाचही	आयात	इांग्लांड,	जष्मगानही,	रिानस	
इतयािही	 िेशाांतून	केलही	जाते	आवि	 तयार्र	प्रवक्या	करून	
जरातहील	वर्वर्ध	िेशाांना	वर्कले	जाते.

तवदेशी वयापािाची भूतमका :
	 	 वयापार	 ्ा	 आवरगाक	 र्मृि्	धहीचही	 रुरुवकललही	 आ्े.	 कारि	
िेशाचया	आवरगाक	 वर्कासात	 तो	 ष्म्ततर्ाचही	 भूवष्मका	 बजार्तो.	
वर्कवसत	 राष्टट्ाांत	 आांतरराष्टट्हीय	 वयापाराचा	 स्रूल	 िेशातांरगात	
उतपािनात	ष्म्ततर्पूिगा	र्ा्टा	असतो.	वर्िेशही	वयापाराचया	भूवष्मकेचे	
सष्मरगान	खालहीलप्रष्मािे	करता	येईल.

 १) पिकीय चलन प्राप्ी : वर्िेशही	वयापाराषु्मळे	परकीय	चलन	

 भािताचा तवदेशी वयापाि (Foreign Trade of India)१०
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प्राप्त	्ोते.	तयाचा	र्ापर	वर्वर्ध	उतपािक	कायायंसाठही	करता	
येतो.	वर्िेशही	वयापार	्ा	बाजार	वर्स्तारहीकरिासाठही	आवि	
उतपािनाला	प्रोतसा्न	िेणयासाठही	उललेखनहीय	ठरतो.

 २) गुांतविुकीस प्रोतसा्न : वर्िेशही	 वयापार	 िेशाांतरगात	
बाजारपेठेचया	 पलहीकड	े जाणयाचही	 उतपािकाांना	 सांधही	
उपलबध	करून	िेतो.	तयाांना	वनयागातहीसाठही	अवधक	उतपािन	
करणयाचे	 प्रोतसा्न	 वष्मळते.	 याष्मुळ	े िेशातहील	 एकूि	
रुांतर्िुकीत	र्ाढ	्ोते.

 ३) श्रमतवभागिी आति तवशेषीकिि : वर्िेशही	वयापाराषु्मळे	
जारवतक	 पातळहीर्र	 श्ष्मवर्भारिही	 र्	 वर्शेषहीकरि	 ्ोते.
का्ही	 िेशाांत	 षु्मबलक	 प्रष्मािात	 नैसवरगाक	 साधनसांपततही	
उपलबध	असते.	असे	 िेश	कचचया	ष्मालाचही	 वनयागात	करू	
शकतात.	अशा	प्रकारे	 वर्िेशही	 वयापाराष्मुळे	 श्ष्मवर्भारिही	
आवि	वर्शेषहीकरि	्ोऊन	तयाचा	सर्गा	िेशाांना	लाभ	्ोतो.

 ४) सांसाधनाांचे पया्थप् वाटप आति वापि : वर्िेशही	
वयापाराष्मुळ	ेिुवष्मगाळ	सांसाधने	अशाच	र्स्तूचया	उतपािनाकडे	
र्ळवर्लही	 जातात,	 जयाांचयापासून	 ष्म्ततष्म	 लाभ	 प्राप्त	
्ोतो.	 अशा	 प्रकारे	 वर्िेशही	 वयापाराष्मुळे	 आांतरराष्टट्हीय	
पातळहीर्र	सांसाधनाांच	ेपयागाप्त	र्ा्टप	र्	र्ापर	्ोतो.

 ५) तकंमतपातळीतील सरेैय्थ :	 वर्िेशही	वयापाराष्मुळे	ष्मारिही	र्	
पुरर्ठा	याांचही	वस्रतही	वस्रर	रा्ते.	पयागायाने	अरगावयर्स्रेतहील	
वकंष्मतपातळहीत	स्रैयगा	वनष्मागाि	्ोते.

 ६) बहुतवध पया्थयाांची उपलब्धतता : वर्िेशही	वयापार	ग्ा्काांना	
बहुवर्ध	आयात	र्स्तू	उपलबध	करून	िेतो.	वर्िेशही	वयापार	
तहीव्र	 स्पधागातष्मक	स्र्रूपाचा	असलयाष्मुळे	 तो	 रुिातष्मक	र्	
उच्च	 िजागाचया	 उतपािनाचही	 खातही	 िेतो.	 तयाष्मुळे	
रा्िहीष्मानाचा	िजागा	उांचार्तो.

 ७) प्रततष्ठा व नावलौतकक : वनयागातिार	 िेश	 आांतरराष्टट्हीय	
बाजारात	प्रवतषठा	र्	नार्लौवकक	वष्मळर्ू	शकतात.	जो	िेश	
वनयागात	 वयापारात	 स्भारही	 झालेला	 आ्े,	 तया	 िेशाला	
आांतरराष्टट्हीय	 बाजारपेठेत	 पत	 प्राप्त	 ्ोते.	 उिा.,	 जपान,	
जष्मगानही,	 वस्र्तझरलँड	 याांसारखया	 िेशाांनही	 उच्च	 िजागाचया	
इले््टट्ॉवनक	 र्स्तूांचही	 वनयागात	 केलयाष्मुळे	 तयाांना	 
वर्िेशही	बाजारात	ष्मोठ्ा	प्रष्मािात	प्रवतषठा	र्	नार्लौवकक	
वष्मळाला	आ्े.

्े करून प्ा.
	 अलहीकडचया	काळातहील	भारतातून	चहीन	र्	जपान	या	
िेशाांना	 वनयागात	 ्ोिाऱया	 र्	 या	 िेशातून	 भारतात	आयात	
्ोिाऱया	र्स्तूांचही	यािही	तयार	करा.

भयारतयाच्या विदेशी व्यापयारयाची रचनया ि वदशया : 
  मािी् ७० िषाांच्ा का्ािधीत भारताच्ा गिदेशी 
व्ापाराच्ा रचनेत ि गदशेत पिूयातः बद् झा्े. भारताच्ा 
गिदेशी व्ापाराच्ा रचनेची ि गदशेची िैगशषटे खा्ी्- 
प्रमािे आहेत.

िैवशष्टे :
विदेशी व्यापयारयाची रचनया ः

 १) सरथूल देशयांतर्गत उतपयादनयाचया ियाढतया विस्या : १९९०-९१ 
मध्े भारताच्ा गनविळ राष्टी् उतपन्ात गिदेशी 
व्ापाराचा (आ्ात-गन्ायात) गहससा १७.५५% हयोता. 
२००६-०७ मध्े त्ामध्े २५% इतकी िाढ   झा्ी. तर 
२०१६-१७ मध्े ही िाढ ४८.८% झा्ी. 

 २) व्यापयारयाच्या आकयारमयानयात ि मथूल्यात ियाढ : १९९०-९१ 
मध्े भारताच्ा गिदेशी व्ापाराच्ा आकारमानात ि 
मूल्ात िाढ झा्ी. भारत आता मयोठ्ा प्रमािात अगधक 
मूल् ि आकारमान अस्ेल्ा िसतू ि सिेाांची गन्ायात ि 
आ्ात करतयो.

 ३) वन्या्गतीच्या रचनेत बदल :  सिातांत््प्राप्ीपासून भारताच्ा 
गन्ायातीच्ा रचनेतही बद् झा्ा. सिातांत््ापूिवी भारत 
प्राथगमक उतपादने उिा., ताि, कापूस, चहा, ते्गब्ा, 
चामडे, अन्धान्, काजू गब्ा, खगनज उतपादने गन्ायात 
करीत हयोता. काळाच्ा ओघात भारताच्ा गन्ायातीत त्ार 
कपडे, गहरे, मािके, इ्ेक्टरॉगनक िसत-ू गिशेषतः सांििक 
हाडयािेअर आगि सरॉॅफ्िेअर ्ा िसतूांनी प्रमुख सथान 
प्कागि्े आहे.

 ४) आ्यातीच्या रचनेत बदल : सिातांत््ापूिवी भारत औषधे, 
कापड, िाहने, इ्ेगक्टक् िसत ू ्ाांसारख्ा उपभयोग् 
िसतूांची आ्ात करीत हयोता. सद् गसथतीत भारत 
प्रामुख्ाने पे्टयो् आगि ततसम उतपादने, अत्ाधुगनक 
्ांत्रसामग्ी, रसा्ने, खते, पयो्ाद इत्ादी िसतूांची आ्ात 
करतयो.
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 ५) ्याररी व्यापयार : भारताचा बहुतेक व्ापार हा सािरी मािायाने 
हयोतयो. नेपाळ, अफिागिसतान, म््ानमार, श्ी्ांका इत्ादी 
शेजारी् देशाांशी भारताचे व्ापारी सांबांध आहेत.  जिळपास 
६८% व्ापार हा सािरी मािायाने हयोतयो.

 ६) निीन बंदरयांचया विकया् : भारता्ा गिदेशी व्ापारासाठी 
प्रामुख्ाने मुांबई, कयो्कता, चेन्ई ्ा बांदराांिर अि्ांबून 
राहािे ्ाित असे. त्ामुळे ्ा बांदराांिर अगतररकत भार 

पडत हयोता. अ्ीकडे भारताने ्ा बांदराांिरी् अगतररकत 
भार कमी करण्ासाठी काांड्ा, कयोचीन, गिशाखाप्् ्िम, 
नावहागशिा इत्ादी निीन बांदरे गिकगसत के्ी आहेत.

शोधया पयाहू?

 भारताच्ा सथू् राष्टी् उतपन्ाती् अग्कडी् 
काळाती् गिदेशी व्ापाराचा गहससा/िा्ा शयोधा.

तुमियांलया मयािीत आिे कया?
भयारतयाच्या आ्यात व्यापयारयाची रचनया

वसतू
वष्थ

२०१५-१६ २०१६-१७
अ. 
क्र.

खच्थ
(दशलक् डॉलस्थ)

टक्केवािी खच्थ
(दशलक् डॉलस्थ)

टक्केवािी

१ पे्टट्ोवलयष्म	तेल	आवि	
र्ांरन ८२,९४४ २१.८ ८६८९६ २२.६

२ इल्े्टट्ॉवनक	र्स्तू ४०,०३२ १०.५ ४१,९४१ १०.९
३ ष्मोतही	आवि	ष्मौलयर्ान	

खडे २०,०७० ५.३ २३,८०९ ६.२

४ रोडेतेल १०,४९२ २.८ १०,८९३ २.८
५ खते ८,०७२ २.१ ५,०२४ १.३
६ अन्नधानय २७६ ०.१ १,४२९ ०.४

भयारतयाच्या वन्या्गत व्यापयारयाची रचनया 

वसतू
वष्थ

२०१५-१६ २०१६-१७
अ. 
क्र.

खच्थ
(दशलक् डॉलस्थ)

टक्केवािी खच्थ
(दशलक् डॉलस्थ)

टक्केवािी

१ तयार	कपडे १६९६४ ६.९ १७३६८ ६.३
२ कच्चे	लोखांड १९१ ०.० १५३४ ०.५
३ सूत	 ८८७४ ३.४ ८५५० ३.१
४ पे्टट्ोवलयष्म	उतपािने ३१२०९ ११.९ ३२४१६ ११.७
५ चाष्मड	ेआवि	

चाष्मडाचया	र्स्तू
५५५४ २.१ ५३०८ १.९

६ अवभयाांवतकी	र्स्तू ७२२० २३.० ६५२६७ २३.७

स्ोत : १) ररझवहया बँक ऑफ इांगड्ाची भारती् अथयाव्िसथेिरी् सांख्ाशासत्राची हसतपुगसतका २०१६-१७.

         २) भारत सरकारचा आगथयाक पाहिी अहिा् २०१७-१८. 
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भारतीय विदेशी वयापाराची वदशा :
	 	 भारतीय	 विदेशी	 वयापाराची	 वदशा	 म्हणजे	भारत	आपलया	
िसततूंची	 वियायात	 कोणतया	 देशाला	 करतो	 ि	 कोणतया	 देशातति	
िसततूंची	आयात	करतो.	अशा	प्रकारे	वयापाराची	वदशा	वियायातीचे	
अूंवतम	 स्ाि	तसेच	आयातीचे	 प्रमुख	स्ोत	याूंचा	 विददेश	करते.	
सिातूंत्यपतिया	 काळात	 भारताचा	 बहुताूंशी	 वयापार	 वरिटिशी	 होत	
असलयामुळे	भारताचया	विदेशी	वयापारात	इूंगलूंडला	प्रमुख	स्ाि	
होते.	 परूंतु	 सिातूंत्यािूंतर	 भारताच	े इतर	 अिेक	 देशाूंशी	 वयापार	
सूंबूंध	 प्रस्ावपत	 झाले.	 आता	 अमेररका	 हा	 भारताचा	 प्रमुख	
वयापारी		भागीदार	असति	तयाखालोखाल	जमयािी,	जपाि,	युिायटेड	
वकंगडम	इतयादी	देशाूंशी	भारताचा	वयापार	होतो.

तुम्ाांला मा्ीत आ्े का?
	 खालील	 तकतयाूंिरूि	 भारताचया	 विदेशी	 वयापाराचया	
वदशेची	कलपिा	येते.

आयात वदशा

देश
वष्थ

२०१६-१७
अ.क्र. टक्केवािी
१. OECD २८.१
२. OPEC २४.१
३. परू्गा	युरोप २.४
४. वर्कसनशहील	राष्टट्े ४३.२
५. इतर २.२

वियायात वदशा

देश
वष्थ

२०१६-१७
अ.क्र. टक्केवािी
१. OECD ३७.९
२. OPEC १६.४
३. परू्गा	युरोप १.०
४. वर्कसनशहील	राष्टट्े ४३.५
५. इतर १.२

स्ोत : ररझवहया	 बँक	 ऑफ	 इूंवडयाची	 भारतीय	 अ्यावयिस्ेिरील	
सूंखयाशासताची	हसतपुवसतका	२०१६-१७.

भारताचया विदेशी वयापाराचा कल (२००१ पासूि) :
	 	 उदारीकरणािूंतर	भारताचया	विदेशी	वयापारात	अिेक	पटींिी	
िाढ	 झाली.	 आयात-वियायात	 िसततूंबाबत	 भौगोवलक	 क्ेतातही	
सूंरचिातमक	बदल	झाले.

आकृती १०.२

सद्य व्थितीत प्रमुख ि्तूांचया बाबतीत वियायात कल :

 १) अवभयाांवरिकी ि्त ू: अवभयाूंवतकी	िसतत	वियायात		प्रोतसाहि	
सवमती	 (EGEPC)	 अहिालािुसार	 २०१७-१८	 मधये	
भारताचया	 एकूण	 वियायातीत	अवभयाूंवतकी	 िसततूंचा	 वहससा	
२५%	इतका	होता.	या	िसततमधये	प्रामुखयािे	िाहतुकीची	
सियूंचवलत	 ि	 सियूंपतणया	 उपकरणे,	 यूंतसामग्ी	 ि	 साधिे	
याूंचा	 समािेश	 होतो.	 २०१०-११	 ते	 २०१४-१५	 या	
काळात	 िाहतुकीचया	 उपकरणाूंची	 वियायात	 १६	 अब्ज	
यत.एस.डॉलसयापासति	२४.८	अब्ज	डॉलसयापययंत	िाढली.

 २) पेट्रोवलयम उतपादिे : २००१-०२	पासति	भारताचया	तेल	
शुद	्धीकरणाचया	क्मतेत	महततिपतणया	बदल	झाला.	तयामुळे	
भारत	पेटो्वलयम	शुद्	धीकरण	उतपादिाचा	वियायातदार	म्हणति	
गणला	 जाित	 लागला.	 सि	 २०००-०१	 मधये	 भारताचया	
एकूण	 वियायातीत	 पेटो्वलयम	 उतपादिाूंचा	 ४.३	 %	 इतका	
वहससा	होता.	२०१३-१४	मधये	झपाट्ािे	म्हणजे	२०.१%	
इतकी	िाढ	झाली.

 ३) रसायिे आवि रासायविक उतपादिे : गेलया	काही	िरायंत	
वियायातीत	महततिाचया	िसतत	म्हणजे	रसायिे	ि	रासायविक	
उतपादिे	 याूंिी	 महततिाची	 कामवगरी	 बजािली.	 एकूण	
वियायातीत	याूंचा	िाटा	१०.४%	इतका	होता.

 ४) रतिे आवि दावििे : भारताचया	वियायातीत	रतिे	आवण	दावगिे	
याूंचे	महततिपतणया	योगदाि	आहे.	२०१४-१५	मधये	एकूण	
वियायातीत	याूंचा	वहससा	१३.३%	इतका	होता.	

 ५) कापड आवि तयार कपडे : २०१४-१५	मधये	भारताचया	
वियायातीत	कापड	आवण	तयार	कपडाूंचा	िाटा	११.३%	
इतका	आहे.	िासतविक	पाहता	भारत	हा	कापड	वियायातीचया	
बाबतीत	सूंपतणया	जगामधये	अग्स्ािी	आहे.
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आयात कल :

 १) पेट्रोललयम : 	आर्थिक	 सुधारणापूर्वी	 र्	 नंतरही	 भारताच्ा	
आ्ात	व्ापारात	पेट्रोरि्म	हा	घटक	महत्त्र्ाचा	रारहिेिा	
आहे.	 १९९०-९२	 मध्े	 एकूण	 आ्ातीत	 ्ाच	े प्रमाण	
२७%	इतके	हरोते.	तर	सद्य	र््तीत	ते	३१%	इतके	आहे.

 २) सरोने : पेट्रोरि्मनंतर	 आ्ात	 केिी	 जाणारी	 दुसऱ्ा	
क्रमांकार्रीि	र््तू	 म्हणज	ेसरोने	हरो्.	२०१३-१४	मध्े	
सरोन्ाच्ा	 आ्ातीत	 िक्षणी्	 घट	 झािी.	 सरोन्ाची	
आ्ात	 २०१०-११	 मधीि	 ५३.३	 अब्ज	 डॉिरर्रून	
२०१३-१४	मध्े	२७.५	अब्ज	डॉिसथिप्यंत	घटिी.	परंतु	
मुख्त्र्ेकरून	आंतरराषट्ी्	पातळीर्र	सरोन्ाच्ा	रकमतीत	
घट	 झाल्ामुळे	आरण	 सरकारच्ा	 रर्रर्ध	 धरोरणांमुळे	 र्	
सरकारच्ा	सरोने	आ्ातीर्रीि	कडक	रनर्यंधामुळे	ही	घट	
झािी.

 ३) खते : १९९०-९१	 मध्े	 भारताच्ा	आ्ातीत	 खतांचा	
रह्सा	 ४.१%	 इतका	 हरोता.	 २०१६-१७	 मध्े	 त््ाचे	
प्रमाण	१.३%	प्यंत	घटिे.

 ४) लरोह व परोलाद : ्ार्रीि	आ्ात	खचाथिचे	प्रमाण	४.९%	
र्रून	२.१%	प्यंत	घटिे.

वयवहारतरोल संकल्पना :

	 	 एका	 र्राथिच्ा	 कािार्धीत	 देशाच्ा	 सर्थि	 आंतरराषट्ी्	
आर्थिक	 व्र्हारांची	 पद	्धतशीरपण	े केिेिी	 नोंदणी	 म्हणजे	
व्र्हारतरोि	हरो्.

 १) प्ा. एल्सवर्थ : “एका दयेरातील रवहिासी ि जगातील 
उि्शररत रवहिासी यांचयात केलया गयेलयेलया सि्श दयेणयाघयेणयाचये 
वलसखत वििरण म्हणजये वयिहारतोल होय.” 

 २) प्रता. वॉल्टर क्रॉझ : “एखाद्ा विवरष्ट कालािधीत 
(सामानयतः एक िष्श) एखाद्ा दयेरातील नागररकांचया ि 
जगातील उि्शररत नागररकांचया दरम्यान करणयात आलयेलया 
संपतूण्श आवर्शक दयेणयाघयेणयाचये वयिवस्रत वििरण म्हणजये 
वयिहारतोल होय.”

  िरील वयाखयांिरून स्पष्ट होतये की, एक िषा्शचया 
कालािधीत ियेगियेगळा दयेरांतील नागररक, वयापारी, 
उद्ोगसंस्रा, सरकार यांचयात िस्ततू ि सयेिांची जी दयेिाण-
घयेिाण केली जातये, तयाचया मतूलयांचा समाियेर वयिहारतोलात 
केला जातो. 

आकृती १०.३
वयापारतरोल संकल्पना :

  विवरष्ट कालािधीतील दयेराचया आयात ि वनया्शत 
मतूलयांतील फरक म्हणजये वयापारतोल होय. वयापारतोलाला 
आंतरराष्टट्ीय वयापारतोल असयेही म्हणतात.

  प्रा. बयेनरम्  : “एखाद्ा विवरष्ट काळातील, एखाद्ा 
दयेराचया दृ्य ि अदृ्य िस्ततूचंये वनया्शत मतूलय आवण आयात 
मतूलयांचया संबंधांना वयापारतोल असये म्हणतात”. 

  प्रा. समॅ्युअलसन : “जर वयापार केला जाणाऱया िस्ततूचंये 
वनया्शत मतूलय आयात मतूलयापयेक्षा जास्त असयेल तर तयाला अनुकूल 
वयापारतोल असये म्हणतात. जर आयात मतूलय वनया्शत मतूलयापयेक्षा 
जास्त असयेल तर तयाला प्रवतकूल वयापारतोल म्हणतात”.

  िरील वयाखयांिरून स्पष्ट होतये की, वयापारतोलाचा संबंध 
दृ्य ि अदृ्य िस्ततूचंया आयात-वनया्शत मतूलयांरी ययेतो.

आकृती १०.४

शरोधा पाहू?
 OPEC व OECD अंतग्शत ययेणाऱया दयेरांची यादी तयार 
करा.
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सवताध्ता्

प्र. १. ्ोग्् प्ता्ण् कनवडता :

 १) विदयेरी वयापाराचये प्रकार.

  अ) आयात वयापार  ब) वनया्शत वयापार

  क) पुनवन्शया्शत वयापार  ड) अंतग्शत वयापार

पया्थय : अ)	अ	आरण	र्	 	 र्)	अ,र्	आरण	क

	 	 	 क)	र्रीि	सर्थि	 	 ड)	्ांपैकी	नाही.

	 २)	 भारताच्ा	रर्दशेी	व्ापाराच्ा	रन्ाथित	किातीि	घटक	-

	 	 अ)	अरभ्ांररिकी	र््तू	 	 र्)	रत्ने	आरण	दारिने

	 	 क)	कापड	आरण	त्ार	कपडे	 ड)	सरोने

पया्थय :	अ)	अ	आरण	क	 	 र्)	अ,र्	आरण	क

	 	 	 क)	र्,क	आरण	ड	 	 ड)	्ांपैकी	नाही

	 ३)	 रर्देशी	व्ापाराची	भूरमका	-

	 	 अ)	परकी्	चिन	रनरमथिती	 	 र्)	िुंतर्णुकीस	प्ररोत्साहन

	 	 क)	श्रमरर्भािणी	 	 	 	 ड)	रन्ाथितीच्ा	रचनेत	र्दि

पया्थय : अ)अ,र्	आरण	क	 	 र्)	अ	आरण	ड

	 	 	 क)	र्रीि	सर्थि	 	 ड)	्ांपैकी	नाही

प्. २. खालील उदाहरणांचया आधारे संकल्पना ओळखून ती 
स्पष्ट करा :

	 १)	 भारताने	इराणकडून	पेट्रोरि्म	पदा्थि	खरेदी	केिे.

	 २)	 महाराषट्ाने	पंजार्कडून	िहू	खरेदी	केिा.

	 ३)	 इंगिडंने	 भारतातून	 कापसाची	 आ्ात	 केिी	 र्	 त््ापासून	
कपडे	त्ार	करून	ते	मिेरश्ािा	रर्किे.

	 ४)	 जपान	म््ानमारिा	मरोर्ाइि	फरोन	रर्कतरोे.

प्. ३. फरक स्पष्ट करा :

	 १)	 अंतिथित	व्ापार	आरण	आंतरराषट्ी्	व्ापार

	 २)	 रर्देशी	व्ापाराचा	आ्ात	कि	आरण	रन्ाथित	कि

	 ३)	 व्र्हारतरोि	आरण	व्ापारतरोि

प्. ४. खालील प्शनाचंी  ररोडकयात उत्तरे ललहा :

	 १)	 रर्देशी	व्ापाराची	संकलपना	्पषट	करून	प्रकार	्पषट	करा.

	 २)	 भारताच्ा	 रर्देशी	 व्ापाराच्ा	 रचनेची	 करोणतीही	 चार	
र्ैरशषटे	्पषट	करा.

	 ३)	 भारताच्ा	आ्ात	किाच	ेमुद्	दे	्पषट	करा.

प्. ५.  खालील लवधानांशी सहमत/असहमत आहात का ते 
सकारण स्पष्ट करा :

	 १)	 इंग्रजांच्ा	काळात	्र्देशी	उद्यरोिांचा	ऱहास	झािा.

	 २)	 व्ापार	ही	आर्थिक	र्ृद्	धीची	िुरुरकलिी	आहे.

	 ३)	 रर्देशी	 व्ापारामुळ	े जािरतक	 पातळीर्र	 श्रमरर्भािणी	 र्	
रर्शेरीकरण	हरोते.

प्. ६.  खालील तकत्याचे लनरीक्षण करून प्शनांची उत्तरे ललहा.  
 • भारताच्ा	रर्देशी	व्ापाराची	आ्ात	रदशा	:

अ.क्र. देश
वि्ण

१९९०-९१
टककेवतारी

२०१५-१६
टककेवतारी

१. OECD ५४.० २८.८
२. OPEC १६.३ २३.६
३. पतूि्श युरोप ७.८ १.९
४. विकसनरील राष्टट्ये १८.६ ४३.२
५. इतर १.४ २.५

प्शन :
	 १)	 २०१५-१६	 मध्े	 भारताच्ा	 आ्ात	 रदशेत	 करोणत््ा	

संघटनेचा	सर्ायंत	कमी	र्ाटा	आहे?

	 २)	 १९९०-९१	मध्े	भारताच्ा	आ्ात	व्ापार	रदशेत	करोणत््ा	
देशाचा	सर्ायंत	जा्त	र्ाटा	आहे?

	 ३)	 OECD	र्	OPEC	्ा	िघुरुपांची	पणूथि	रुपे	रिहा.

	 ४)	 १९९०-९१	ते	 २०१५-१६	्ा	कािार्धीतीि	भारताच्ा	
आ्ात	रदशेसंदभाथित	तुमचे	मत	संािा.

	 ५)	 १९९०-९१	 च्ा	 तुिनेत	 २०१५-१६	 मध्े	 रर्कसनशीि	
राषट्ाच्ा	आ्ातीमध्े	रकती	टकक्ांनी	र्ाढ	झािी?

प्. ७. खालील प्शनांची सलवस्तर उत्तरे ललहा :

	 १)	 रर्देशी	व्ापार	म्हणजे	का्	सांिून	रर्देशी	व्ापाराची	भूरमका	
्पषट	करा.

	 २)	 भारताच्ा	रन्ाथितीतीि	अद्य्ार्त	कि	्पषट	करा.
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शब्दकोश

 • अतवतरित नफा ः	कंपनयाांचा	अवर्तररत	 नफा	 म्िजे	
ष्म्ाष्मांडळाचे	असे	उतपन्न,	जे	रुांतर्िूकिाराांना	लाभाांश	
स्र्रूपात	विले	जात	ना्ही.

 • अतवभातजत वसतू ः	जेव्ा	एखाद्ा	र्स्तूष्मधून	वष्मळिारही	
उपयोवरता	 अनेक	 वयतिही	 वकंर्ा	 र्ापरिाऱयार्र	
अर्लांबून	 असते	 अशा	 र्स्तूांना	 अवर्भावजत	 र्स्तू	
म्ितात.	्ही	सांकलपना	सार्गाजवनक	वर्ततष्मधये	र्ापरलही	
जाते.

 • आतर्थक प्रारूप ः “आवरगाक	 प्रारूप	 म्िजे	 आवरगाक	

र्ास्तर्ातहील	वनर्डक	आवरगाक	चलाष्मधहील	परस्पर	सांबांधाचे	

सुलभ	प्रवतवनवधतर्	्ोय.”

 • आतर्थक चल ः अरगावयर्स्रेचया	 कायागाच	े ष्मोजष्माप	
करिारा	 घ्टक	 म्िजे	 आवरगाक	 चल	 ्ोय.	 उिा.	
लोकसांखया,	िाररद्र्य,	बेरोजरारही,	ष्म्ाराई	इतयािही.

 • आतर्थक काय्थक्मता ः	 जेव्ा	 अरगावयर्स्रेतहील	 सर्गा	
र्स्तू	आवि	उतपािनाच	ेघ्टक	तयाांचया	सर्ायंत	ष्मौलयर्ान	
र्ापरासाठही	 वर्तररत	केले	जातात	 वकंर्ा	 तयाांना	 र्ा्टप	
केले	 जातात,	आवि	 वनरुपयोरही	 भार	काढून	 ्टाकला	
जाईल	 वकंर्ा	 कष्मही	 केला	 जाईल	 तेव्ा	 आवरगाक	
कायगाक्ष्मता	प्राप्त	्ोईल.

 • आतर्थक स्योग आति तवकास सांघटन (OECD) ः 
आवरगाक	स्योर	आवि	 वर्कास	सांघ्टन	१९६१	ष्मधये	
स्रापन	 झालही.	 तही	 १९४८	 ष्मधये	 स्रापन	 झालेलया	
आवरगाक	 स्योर	 सांघ्टनेपासून	 वर्कवसत	 झालही.	 ्ही	
सांघ्टना	 जारवतक	 वयापार	 आवि	 आवरगाक	 प्ररतहीला	
प्रोतसा्न	 िेणयासाठही	 स्रापन	झालही.	जरातहील	एकिू	
३४	िेश	OECD	चे	सभासि	आ्ेत.	OECD	चे	ष्मुखय	
कायागालय	रिानसष्मधहील	पॅररस	येरे	आ्े.

 • उद्म भाांडवल कंपनी ः ्ही	(स््टा्टगाअप)	आरांभ	कंपनही	

असून	 र्ाढतया	 वयर्सायासारखया	 नर्हीन	 कंपनहीसाठही	
वनधही	प्रिान	करते.

 • उपभोक्तयाचा समतोल ः	 उपभो्तयाचही	 ष्मालष्मतता	
आवि	 सेर्ा	 खरेिही	 केलयापासून	 वष्मळिारे	 उतपन्न,	
सधयाच	ेउतपन्न	आवि	सधयाचया	वकष्मतही	लक्ात	घेता	
्ही	एक	वशल्क	ष्स्रतही	आ्े.

 • किभाि ः	एखाद्ा	र्स्तूचया	उतपािन	आवि	उपभोरार्र	
्ोिारा	कराचा	पररिाष्म	म्िजे	करभार	्ोय.	

	 	 	 सरकारकडून	आकारलेलया	कराांचे	रिवयरूपही	वकंर्ा	
पैसारूपही	ओझे	शेर््टही	कोिार्र	पडते	्े	साांरिे	म्िजे	
करभार	्ोय.

 • किाघात/किाचा  आघात ः	कर	भरणयाचही	कायिेशहीर	
जबाबिारही	जयाचयार्र	पडत	ेतयाचयार्र	कराचा	आघात	
झाला	असे	म्ितात.	

	 	 	 जही	 वय्तही	 प्ररष्म	 सरकारकड	े कर	 भरणयास	
कायिेशहीररहीतया	 जबाबिार	 असते	 तया	 वय्तहीर्र	
कराघात	्ोतो.

 • कल तकंवा प्रवृतती ः “एखािही	 वस्रतही	 उतपािन	 वकंर्ा	
प्रवक्या	 वकंर्ा	 आलेख,	 रेषा	 वकंर्ा	 र्क्ाचयाद्ारे	

िशगार्लेलया	 साांष्खयकी	 ष्मालेतहील	 सर्गासाधारि	 प्रर्मृततही	

वकंर्ा	सरासरही	प्रर्मृततहीचा	आककृवतबांध	्ोय.”ि्	र्ारे

 • शखडकी प्रदश्थन ः	ष्खडकी	प्रिशगान	म्िजे	िुकानातहील	
अशही	 ष्खडकी	 की,	 जयात	 ग्ा्काांना	 आकवषगात	
करणयासाठही	 वकंर्ा	 वर्क्ी	र्ाढर्णयासाठही	र्स्तूांचे	 तया	
ष्खडकीत	प्रिशगान	केल	ेजाते.

 • खुलया बाजािातील िोखे वयव्ाि ः	िेशातहील	ष्मधयर्तवी	
बँक	खुलया	 बाजारात	 सरकारही	कजगारोखयाांचही	खरेिही-
वर्क्ी	 करत	े तेव्ा	 तयाला	 खुलया	 बाजारातहील	 रोखे	
वयर््ार	अस	ेम्ितात.
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 • तातकाळ पैसे पाठतविे (RTGS) ः	या	ष्माधयष्मातून	
पैसे	 लरेच	 ्स्ताांतररत	 करता	 येतात.	 Ok	 ब्टि	
िाबलयार्र	लरेच	पैसे	सष्मोरचयाचया	खातयाष्मधये	जष्मा	
्ोतात.	 तयाषु्मळे	 िेशातहील	 ९५%	 िेर्ािघरे्ाि	 याच	
प्रिालहीष्मधून	 ्ोते.	 ्ही	 जरात	 सर्ायंत	 जास्त	 र्ापरलही	
जािारही	प्रवक्या	आ्े.

 • तिलता समायोजन ः	 ्े	 भारतहीय	 ररझव्गा	 बँकेद्ार	े
र्ापरलेले	एक	प्रकारचे	ष्मौवरिक	धोरि	आ्े.	जे	वयापारही	
बँकाांना	 पुनखगारेिही	 कराराद्ारे	 कजगा	 घेणयास	 परर्ानरही	
िेते.	 याष्मधये	 रेपो	 िर	 र्	 ररव्सगा	 रेपो	 िराांचा	 सष्मार्ेश	
आ्े.

 • तृप्ी तबांदू ः तमृप्तहीचा	 वबांिू	 वभन्न	 असतो	 कारि					
कोितया्ही	र्स्तचूही	सहीष्मानत	उपयोवरता	शूनय	असते.

 • तन््थसतक्ेप धोिि ः उतपािन	 र्ा्तूक	 र्	 र्स्तूांचही				
वकंष्मतवनष्शचतही	 या	 कोितया्ही	 प्रवक्येत	 सरकारचा	
्स्तक्ेप	नसतो.

 • नैततक मनधििी ः	नवैतक	ष्मनधरिही	 म्िजे	ष्मधयर्तवी	
बँकेने	 वयापारही	 बँकाांना	 सर्गासाधारि	 चलनवर्षयक	
धोरिाचया	 बाबतहीत	 स्कायगा	 करणयाचया	 बाबतहीत	
वर्नांतही	करिे	र्	तयाांचे	ष्मन	र्ळवर्िे	्ोय.

 • पेटांट ः	 ठरावर्क	 र्षागासाठही	 एखािा	 शोध	 करणयाचा	
वकंर्ा	वर्क्ी	करणयाचा	अवधककृत	अवधकार	कायिेशहीर	
आ्े.

 • प्रमातित वसतू ः	प्रष्मावित	र्स्तू	म्िजे	सष्मान	षू्मलभूत	
रै्वशषटे	असिाऱया	एकाच	प्रकारचया	र्स्त.ू

 • बैतजक भाि ः	 ्े	 एखाद्ा	 रोटिहीचया	 अांतरगात	
स्र्रूपापेक्ा	 र्ैयष्तिक	 पसांतहीर्र	 आधाररत	 वकंर्ा	
वनष्शचत	केले	जातात.

 • बोधतचन् ः	 यार्रून	 आपिास	 तही	 र्स्त/ूपिारगा	
कोितया	कंपनहीचा	आ्े	्े	सष्मजते.

 • बँकदि ः	 ष्मधयर्तवी	 बँक	 वयापारही	 बँकाांना	 योग्य	

तारिाचया	 ष्मोबिलयात	 विलेलया	कजागार्र	जो	 वकष्मान	
वयाजिर	आकारते,	तयाला	बँकिर	अस	ेम्ितात.

	 	 	 वयापारही	 बँकाांना	 तयाांनही	 र््टर्लेलया	 हुांडा	 जया	
वयाजिराला	 पुन्ा	 र््टरू्न	 िेऊन	 ष्मधयर्तवी	 बँक	 पैसा	
उपलबध	करून	िेते	तया	िराला	बँकिर	अस	ेम्ितात.

 • भाडेपट्ी कंपनी ः	 ्ही	 एक	 वबरर	बँक	 वर्तत	कंपनही	
आ्े,	जही	प्राष्मुखयाने	उपकरिे	भाडाने	िेिे	वकंर्ा	अशा	
प्रकारचया	वक्याकलापासाठही	वर्ततपुरर्ठा	करणयाचया	
वयर्सायात	रुांतलेलही	असते.

 • भाांडवली नफा ः	 भाांडर्लही	 नफा	 म्िजे	 भाांडर्लही	
ष्मालष्मततेचया	(रुांतर्िुकीचही	वकंर्ा	स्रार्र	ष्मालष्मतता)	
वकष्मतहीत	र्ाढ	्ोत	ेजही	तयास	खरेिही	वकष्मतहीपेक्ा	जास्त	
ष्मूलय	िेते.

 • भाांडवली तोटा ः	खरिेही	वकंष्मत	आवि	ष्मालष्मतता	जया	
वकष्मतहीला	वर्कलही	जाते	तया	वकष्मतहीतहील	फरक	म्िजे	
भाांडर्लही	तो्टा.	जेव्ा	वर्क्ी	वकंष्मत	खरिेही	वकष्मतहीपेक्ा	
कष्मही	असत	ेतेव्ा	तो्टा	्ोतो.	

 • तमश्र उतपन्न ः स्र्यांरोजरार	 केलेलया	 वयतिहीचया	
ष्मोबिलयाला	 वष्मश्	 उतपन्न	 म्िून	 ष्मानल	े जाते.	
स्र्यांरोजरार	 नोकरहीत	 सधयाचया	 वकंर्ा	 पूर्वीचया	
रुांतर्िुकीचया	 पररिाष्मही,	 वयतिहीकडून,	 स्र्त:साठही	
वकंर्ा	तयाचया	कु्ुटांबातहील	सिस्याांचया	सांिभागात	विलेलया	
सांिभगा	कालार्धहीत	वष्मळवर्लेल	ेउतपन्न	्े	र्ेरळे	आ्े.

 • मूलय तविोधाभास ः	उपयोवरता	षू्मलय	र्	वर्वनष्मय	षू्मलय	
याांतहील	फरक

 • मयूचयुअल फंड (पिसपि तनधी) ः	 ्ही	 अशही	 कंपनही	
आ्े,	जही	रुांतर्िूकिाराांकडून	पैस	ेरोळा	करते	आवि	
सष्मभार,	 रोख	े (बॉणड्	स)	आवि	अनय	अलपष्मुितहीचही	
कजवे,	उपकरिे	याांसारखया	सुरक्ा	रोख	ेयात	पैस	ेरुांतर्ते.

 • िाटिट्ीय पैसे ्सताांतिि (NEFT) ः	 भारतातहील	
प्रष्मुख	पैसे	्स्ताांतरिापैकी	्ही	एक	प्रिालही	आ्े.	यात	
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पैसे	 लरेच	 ्स्ताांतररत	 ्ोत	 ना्हीत.	 याष्मधये	 प्रतयेक	
तासाचा	 रे्ळ	 ्टपपा	 (्टाइष्मस्लॉ्ट)	 बनर्लेला	 असतो	
आवि	 तयानुसार	 पैसे	 िुसऱयाला	 पाठवर्ले	 जातात.	
्े	 इले््टट्ॉवनक	 सांिेशाचया	 ष्माधयष्मान	े र्ापरले	 जाते.	
नोव्ेंबर	२००५	ष्मधये	्ही	प्रिालही	सुरू	करणयात	आलही.	
्ही	 सुवर्धा	 िेशाचया	 जर्ळपास	 ३०,०००	 बँकाांष्मधये	
उपलबध	आ्े.

 • रिव्स्थ िेपो दि ः	 जया	 वयाजिराला	 िेशाचही	 ष्मधयर्तवी	
बँक	 इतर	 बँकाांकडून	 अलपकाळासाठही	 कजागाऊ	 वनधही	
घेतो	तया	वयाजिराला	ररव्सगा	रेपो	िर	अस	ेम्ितात.

 • िोकड तनधीचे गुिोतति ः	 सर्गा	 िेशाांष्मधये	 प्रतयेक	
वयापारही	 बँकेला	 कायद्ानुसार	 ष्मधयर्तवी	 बँकेकड	े
का्ही	प्रष्मािात	रोख	वनधही	ठेर्िे	आर्शयक	असते.	या	

प्रष्मािाला	रोकड	वकंर्ा	रोख	राखहीर्	वनधहीच	ेप्रष्माि	असे	
म्ितात.

 • िेपो दि ः	 तरलतेचही	 कष्मतरता	 जािर्लयास	 भारतहीय	
ररझव्गा	 बँक	 अलप	 कालार्धहीसाठही	 वयापारही	 बँकाांना	
सरकारही	तारिाचही	परतफेड	करते.

	 	 	 ्े	बँवकंर	प्रिालहीष्मधये	पररर्तगानहीय	अवधभरि	करते.

 • सामातजक लेखा ः	्ही	सांघ्टनाांचया	ककृतहीचा	साष्मावजक	
आवि	 पयागार्रिहीय	 पररिाष्म	 भारधारकाांना	 ष्मोजिे,	
परहीक्ि	करिे	आवि	अ्र्ाल	िेणयाचही	प्रवक्या	आ्े.

 • सांभावय पुिवठा ः	साठा	्ा	पुरर्ठ्ाचा	आधार	आ्े.	
एखाद्ा	र्स्तचूा	सांभावय	वकंर्ा	एकिू	पुरर्ठा	्ोतो,	
जो	अनुकूलतरे्ेळही	वर्क्ीसाठही	िेऊ	शकतो.	
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• ADR American Depository Receipts अमेरिकन ठेव पावती
• BSE Bombay Stock Exchange मुांबई शेअि बाजाि
• CGST Central Goods and Service Tax केंरिीय वसतू व सेवा कि
• CRR Cash Reserve Ratio िोकड तनधीचे गुिोतति
• CSO Central Statistical Organisation केंरिीय साांशखयकीय सांघटना
• DFHI Discount and Finance House of India भाितीय सवलत व तवततीय गृ्
• DFI Development Financial Institution तवकास तवततीय सांसरा
• EGEPC Engineering Goods Export Promotion Council अतभयाांततकी वसतू तनया्थत प्रोतसा्न सतमती
• GDP Gross Domestic Product सरूल देशाांतग्थत उतपादन
• GDR Global Depository Receipts जागततक ठेव पावती
• GNP Gross National Product एकूि िाष्टट्ीय उतपादन
• GST  Goods and Service Tax वसतू व सेवा कि
• ICICI Industrial Credit and Investment Corporation भाितीय औद्ोतगक आति गुांतविूक बँक
• IDBI Industrial Developmant Bank of India भाितीय औद्ोतगक तवकास बँक
• IEPF Investor Education and Protection Fund गांुतविूकदाि तशक्ि आति सांिक्ि तनधी
• IFCI Industrial Finance Corporation of India भाितीय औद्ोतगक तवतत म्ामांडळ
• IGST Integrated Goods and Service Tax एकततत वसत ूव सेवा कि
• IIBI Industrial Investment Bank of India भाितीय औद्ोतगक आति गुांतविूक बँक
• LAF Liquidity Adjustment Facility तिलता समायोजन
• MMMF Money Market Mutual Funds नािे बाजािातील पिसपि तनधी
• NDP Net Domestic Product तनववळ देशाांतग्थत उतपादन
• NEFT National Electronic Fund Transfer िाष्टट्ीय पैसे ्सताांतिि
• NNP Net National Product तनववळ िाष्टट्ीय उतपादन
• NSE National Stock Exchange िाष्टट्ीय शेअि बाजाि
• OECD Organisation for Economic Co-operation and 

Development
आतर्थक स्योग आति तवकास सांघटन

• OPEC Organisation of Petroleum Exporting Countries पेटट्ोतलयम तनया्थतक देश सांघटना
• RTGS Real Time Gross Settlement ततकाळ पैसे पाठविे
• SBTS Screen Based Trading System सांगिकीकृत वयापाि प्रिाली
• SEBI Securities and Exchange Board of India भाितीय प्रततभूती आति तवतनमय मांडळ
• SFCs State Finance Corporation िाज्य तवततीय तनगम
• SGST State Goods and Service Tax िाज्य वसतू व सेवा कि
• SLR Statutory Liquidity Ratio साांतवधातनक िोखतेचे गुिोतति
• UTI Unit Trust of India भाितीय यतुनट टट्सट
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•	 Ministry	of	Finance,	Government	of	India	(Oxford	Press),	Economic	Survey	2017-18.

 IMPORTANT WEBSITES/LINKS

•	 https://data.gov.in	

•	 https://www.rbi.org.in		-	(Reserve	Bank	of	India)

•	 mofapp.nic.in:8080/economic	survey	(Ministry	of	Finance,	GoI)	

•	 www.mospi.gov.in/national-sample-survey-office-nsso	 	 –	 (Ministry	 of	 Statistics	 and	
Programme	Implementation,	GoI).

•	 	https://stats.oecd.org

•	 	https://www.bseindia.com

•	 	https://www.nseindia.com

•	 	https://www.finmin.nic.in

•	 	https://www.incometaxindia.gov.in

•	 	https://www.gst.gov.in

•	 	https://www.sebi.gov.in

•	 	https://dgft.gov.in
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