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मॉडयुल - I 

१ 

भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्न आणण दरडोई उत्पन्नाची प्रवृत्ती 

घटक संरचना  

१.०  ईद्दिष्ट े 

१.१ प्रस्तावना  

१.२  राष्ट्रीय ईत्पन्नाद्दवषयी मूलभूत माद्दहती 

१.३ १९९० पासून भारताच्या राष्ट्रीय ईत्पन्नाची प्रवतृ्ती  

१.४ १९९० पासून दरडोइ ईत्पन्नाची (PCI) प्रवतृ्ती 

१.५ भारतीय ऄथथव्यवस्थेतील सरंचनात्मक बदल 

१.६  साराशं 

१.७  प्रश्न 

१.० उणिष्ट े(OBJECTIVES) 

• राष्ट्रीय ईत्पन्नाचा ऄथथ जाणून घेणे. 

• राष्ट्रीय ईत्पन्नाच्या द्दवद्दवध संकल्पनाचंा ऄभ्यास करणे. 

• १९९० पासून भारताच्या राष्ट्रीय ईत्पन्नातील प्रवतृ्तीचा ऄभ्यास करणे. 

• १९९० पासून दरडोइ ईत्पन्नातील प्रवतृ्तीचा ऄभ्यास करणे. 

• भारतीय ऄथथव्यवस्थेतील सरंचनात्मक बदलाचंा ऄभ्यास करणे. 

१.१ प्रस्तावना (INTRODUCTION) 

राष्ट्रीय ईत्पन्न एखाद्या देशाने द्ददलेल्या वषाथत ईत्पाद्ददत केलेल्या वस्तू अद्दण सेवाचं्या 

पैशाचे मूल्य मोजते. राष्ट्रीय ईत्पन्न सामान्यतः सकल/स्थूल राष्ट्रीय ईत्पादन (GNP) 

द्दकंवा सकल/स्थूल देशातंगथत ईत्पादन (GDP) याचं्या स्वरूपात व्यक्त केले जाते. स्थूल 

देशातंगथत ईत्पादन (GDP) म्हणजे ऄथथव्यवस्थेत ईत्पाद्ददत केलेल्या सवथ वस्तू अद्दण 

सेवाचें पैशातील मूल्य होय. जेव्हा द्दनव्वळ परकीय ईत्पन्न स्थूल देशातंगथत ईत्पादन 

(GDP) मध्ये जोडले जाते, तेव्हा अपल्याला  स्थूल राष्ट्रीय ईत्पादन (GNP) प्राप्त होते. 

स्थूल देशातंगथत ईत्पादन (GDP) अद्दण स्थूल राष्ट्रीय ईत्पादन (GNP) हे एकतर चालू 

द्दकमतींवर द्दकंवा द्दस्थर द्दकमतींवर मोजले जाउ शकतात. राष्ट्रीय ईत्पन्नाच्या द्दकमती 

ऄथथव्यवस्थेचा खरा द्दवकास दर दशथद्दवतात. अद्दथथक द्दवकासासाठी राष्ट्रीय ईत्पन्नामध्ये 

वदृ्धी होणे अवश्यक अहे. 
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१.२ राष्ट्रीय उत्पन्नाणवषयी मूलभूत माणहती (BASIC INFORMATION 

OF NATIONAL INCOME) 

भारतामध्ये, राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे पद्धतशीर मोजमाप करण्याचा प्रयत्न प्रथमत: १९४९ मध्ये 

करण्यात अला होता. यापूवी काही व्यक्ती अद्दण ससं्थाकंडून ऄनेक प्रयत्न करण्यात अले 

होते. भारताच्या राष्ट्रीय ईत्पन्नाचा ऄंदाज सवथप्रथम दादाभाइ नौरोजी यानंी १८६७-६८ 

मध्ये माडंला होता. तेव्हापासून भारताच्या राष्ट्रीय ईत्पन्नाचा ऄंदाज लावण्यासाठी 

ऄथथशास्त्रज्ञ अद्दण सरकारी ऄद्दधकाऱयानंी बरचे प्रयत्न केले. हे ऄंदाज द्दभन्न - द्दभन्न 

अहेत, त्याचंी तलुना करता येत नाही.  

१९४९ मध्ये, राष्ट्रीय ईत्पन्न सद्दमती (NIC) द्दनयकु्त करण्यात अली होती. या सद्दमतीचे 

ऄध्यक्ष म्हणून पी. सी. महालनोद्दबस अद्दण सदस्य म्हणून डॉ. डी. अर. गाडगीळ अद्दण 

व्ही.के.अर.व्ही. राव याचंी द्दनयकु्ती करण्यात अली होती. राष्ट्रीय ईत्पन्न सद्दमतीने केवळ 

त्या काळातील सादं्दययकी प्रणालीच्या मयाथदावंर प्रकाश टाकला नाही, तर माहीती सकंलन 

प्रणाली सधुारण्यासाठी देखील सचुवले. या सद्दमतीच्या द्दशफारशीनसुार, राष्ट्रीय ईत्पन्नाचा 

ऄंदाज घेण्यासाठी अवश्यक ऄद्दतररक्त सादं्दययकीय माहीती गोळा करण्यासाठी राष्ट्रीय 

नमनुा सवेक्षण सचंालनालयाची स्थापना करण्यात अली. याद्दशवाय, राष्ट्रीय ईत्पन्न 

सद्दमतीने १९४८-४९ ते १९५०-५१ या कालावधीसाठी देशाच्या राष्ट्रीय ईत्पन्नाचा 

ऄंदाज लावला. अपल्या ऄंदाजामंध्ये, राष्ट्रीय ईत्पन्न सद्दमतीने राष्ट्रीय ईत्पन्नाचा ऄंदाज 

लावण्याची पद्धत देखील प्रदान केली, जी १967 पयंत ऄंमलात अणली गेली. 

१९६७ मध्ये, राष्ट्रीय ईत्पन्नाचा ऄंदाज लावण्याचे कायथ कें द्रीय सांद्दययकी सघंटनेला 

(CSO) देण्यात अले. १९६७ पयंत, कें द्रीय सादं्दययकी सघंटनेला (CSO) ने राष्ट्रीय 

ईत्पन्न सद्दमतीने घालून द्ददलेल्या पद्धतीचे पालन केले होते. त्यानतंर, कें द्रीय सादं्दययकी 

सघंटनेला (CSO)  ने तलुनेने सधुाररत कायथपद्धती अणी प्रक्रीया स्वीकारली अद्दण हे 

माहीतीच्या  वाढत्या ईपलब्धतेमळेु शक्य झाले अह.े कें द्रीय सादं्दययकी सघंटनेला (CSO) 

अपले ऄंदाज त्याच्या ‘राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे ऄंदाज’ या प्रकाशनात प्रकाद्दशत करते. 

राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या णवणवध संकल्पना (Various Concepts of National 

Income): 

१. स्थूल देशांतगथत उत्पादन (Gross Domestic Product - GDP): 

स्थूल देशातंगथत ईत्पादन (GDP) म्हणजे एका द्दवद्दशष्ट वषाथत देशात ईत्पाद्ददत केलेल्या 

ऄंद्दतम वस्तू अद्दण सेवाचें मूल्य होय. स्थूल देशातंगथत ईत्पादन (GDP) हा स्थूल राष्ट्रीय 

ईत्पादन (GNP) पेक्षा वेगळा अहे. स्थूल राष्ट्रीय ईत्पादन (GNP) चा एक भाग देशाबाहेर 

ईत्पाद्ददत केला जाउ शकतो, ईदाहरणाथथ, USA मध्ये काम करणाऱ या भारतीयानंी 

कमावलेला पैसा हा भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय ईत्पादन (GNP) चा एक भाग अह,े परतं ुते 

ईत्पन्न परदेशात कमावलेले ऄसल्यामळेु ते स्थूल देशातंगथत ईत्पादन (GDP) चा भाग 

नाही. म्हणून स्थूल राष्ट्रीय ईत्पादन (GNP) च्या सीमा देशाच्या नागररकादं्वार े द्दनधाथ ररत 

केल्या जातात, तर स्थूल दशेातंगथत ईत्पादन (GDP) च्या सीमा देशाच्या भौगोद्दलक 

मयाथदादं्वार े द्दनधाथररत केल्या जातात. ह ेदेखील स्पष्ट अहे की, GDP अद्दण GNP मधील 
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फरक "परदेशातून द्दमळणाऱया द्दनव्वळ कमाइमळेु" अह.े जर एखाद्या देशाचे नागररक 

परदेशातून त्या देशात कमावत ऄसलेल्या परदेशी लोकापेंक्षा जास्त कमावत ऄसतील, तर 

GNP हा GDP पेक्षा जास्त ऄसेल अद्दण जर देशातील परदेशी लोक परदेशात कमावत 

ऄसलेल्या नागररकापेंक्षा जास्त कमावत ऄसतील, GNP हा GDP पेक्षा कमी अहे. 

२. णनव्वळ राष्ट्रीय उत्पादन (Net National Product – NNP): 

ही राष्ट्रीय ईत्पन्नाची ऄद्दतशय महत्त्वाची सकंल्पना अहे. एका वषाथच्या कालावधीत, 

सकल राष्ट्रीय ईत्पादनाच्या प्रद्दक्रयेमध्ये, काही भाडंवल वापरले जाते द्दकंवा ईपभोगले 

जाते, म्हणजे ईपकरणे, यतं्रसामग्री आ. भाडंवली वस्तूंचे ऄवमूल्यन होते द्दकंवा घसारा होतो. 

भाडंवली वस्तू ईत्पादन प्रद्दक्रयेत वापरल्यामळेु त्याचे मूल्य कमी होते. स्थूल राष्ट्रीय 

ईत्पादनातून ऄवमूल्यनाचे शलु्क वजा केल्याने अपल्याला द्दनव्वळ राष्ट्रीय ईत्पादन 

द्दमळते. याचाच ऄथथ, स्थूल राष्ट्रीय ईत्पादनातून (GNP) घसारा वजा केल्यानतंर सवथ 

ऄंद्दतम वस्तू अद्दण सेवाचें बाजार मूल्य म्हणजे द्दनव्वळ राष्ट्रीय ईत्पादन (NNP) होय. 

त्यालाच बाजारभावानसुार राष्ट्रीय ईत्पन्न ऄसे म्हणतात. दसुऱया शब्दातं, द्दनव्वळ राष्ट्रीय 

ईत्पादन म्हणजे घसारा वजा करून वषथभरात देशात ईत्पाद्ददत केलेल्या ऄंद्दतम वस्तू अद्दण 

सेवाचें एकूण मूल्य व परदेशातील द्दनव्वळ ईत्पन्न याचंी बेरीज होय. 

३. णनव्वळ देशांतगथत उत्पादन (Net Domestic Product – NDP): 

स्थूल देशातंगथत ईत्पादन (GDP) मधून घसारा वजा करून द्दनव्वळ देशातंगथत ईत्पादन 

(NDP) प्राप्त होतो. परदेशातील द्दनव्वळ ईत्पन्नामळेु द्दनव्वळ देशातंगथत ईत्पादन (NDP) हा  

द्दनव्वळ राष्ट्रीय ईत्पादन (NNP)  पेक्षा वेगळा अहे. परदेशातील द्दनव्वळ ईत्पन्न 

सकारात्मक द्दकंवा धनात्मक ऄसल्यास, द्दनव्वळ देशातंगथत ईत्पादन (NDP) हा  द्दनव्वळ 

राष्ट्रीय ईत्पादन (NNP) पेक्षा कमी ऄसेल अद्दण परदेशातील द्दनव्वळ ईत्पन्न ऊणात्मक 

ऄसल्यास, द्दनव्वळ देशातंगथत ईत्पादन (NDP) हा  द्दनव्वळ राष्ट्रीय ईत्पादन (NNP) पेक्षा 

जास्त ऄसेल.  द्दनव्वळ देशातंगथत ईत्पादन (NDP) ची गणना एकतर बाजार द्दकमतीला 

द्दकंवा घटक खचाथला केली जाते. 

घटक खचाथला राष्ट्रीय उत्पन्न (National Income at Factor Cost): 

याचा ऄथथ ससंाधन परुवठादारानंी त्याचं्या जमीन, श्रम, भाडंवल अद्दण ईद्योजकीय 

क्षमतेच्या योगदानासाठी कमावलेल्या सवथ ईत्पन्नाची बेरीज अहे जी वषथभरात द्दनव्वळ 

ईत्पादनात जाते. घटक खचाथला राष्ट्रीय ईत्पन्न हे दशथवते की, द्दनव्वळ ईत्पादनासाठी 

अद्दथथक ससंाधनाचं्या बाबतीत समाजाला द्दकती खचथ येतो. घटक द्दकंमतींला राष्ट्रीय 

ईत्पन्नालाच राष्ट्रीय ईत्पन्न हा शब्द देखील वापरला जातो. 

घटक खचाथला राष्ट्रीय उत्पन्न = णनव्वळ राष्ट्रीय उत्पादन (बाजार णकमतीला राष्ट्रीय 

उत्पन्न) - (अप्रत्यक्ष कर + सबणसडी) 
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४. वैयणिक उत्पन्न (Personal Income): 

वैयद्दक्तक ईत्पन्न हे द्ददलेल्या वषाथत व्यक्ती द्दकंवा कुटंुबांना प्रत्यक्षात द्दमळालेल्या ईत्पन्नाची 

बेरीज ऄसते. द्दमळवलेले वैयद्दक्तक ईत्पन्न हे राष्ट्रीय ईत्पन्नापेक्षा वेगळे ऄसते. सामाद्दजक 

सरुक्षा योगदान कॉपोरटे अयकर अद्दण ऄद्दवतरीत कॉपोरटे नफा यासारखे काही ईत्पन्न जे 

द्दमळवले जातात, परतूं ते प्रत्यक्षात कुटंुबानंा प्राप्त होत नाहीत. त्याच रीतीने, हस्तातंररत 

देयके यासंारखी काही द्दमळकत सध्या द्दमळत नाही जसे की वदृ्धापकाळ द्दनवतृ्ती वेतन, 

बेरोजगारीची भरपाइ, व्याजाची देय रक्कम आत्यादी. राष्ट्रीय ईत्पन्न द्दमळवण्यासाठी अपण 

राष्ट्रीय ईत्पन्नातून तीन प्रकारचे ईत्पन्न वजा केले पाद्दहजे. वैयणिक उत्पन्न = राष्ट्रीय 

उत्पन्न - सामाणजक सुरक्षा - योगदान - कॉपोरटे आयकर - अणवतरीत कॉपोरटे नफा + 

हस्तांतरण देयके 

५. खचथयोग्य उत्पन्न (Disposable Income): 

अयकर, वैयद्दक्तक मालमत्ता कर आत्यादी स्वरूपात सरकारला कर भरल्यानतंर जे वैयद्दक्तक 

ईत्पन्न द्दशल्लक राहते, त्याला खचथयोग्य ईत्पन्न (Disposable Income) ऄसे म्हणतात.  

खचथयोग्य उत्पन्न (Disposable Income) = वैयणिक उत्पन्न - वैयणिक कर 

एखादी व्यक्ती त्याच्या आच्छेनसुार खचथयोग्य ईत्पन्न (Disposable Income) चा ईपभोग 

द्दकंवा बचत करण्याचा द्दनणथय घेउ शकते. 

१.३ १९९० पासून भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील प्रवृत्ती (TRENDS 

IN INDIA’S NATIONAL INCOME SINCE १९९०) 

कें द्रीय सादं्दययद्दकय सघंटनेने (CSO) १९९३-९४ ते १९९९-२००० पयंत द्दस्थर 

द्दकंमतींला राष्ट्रीय ईत्पन्नाची गणना करण्यासाठी अधारभूत वषथ बदलले अहे. अधारभूत 

वषथ  २००४-०५ ऄसे सधुाररत केले गेले. देशाच्या राष्ट्रीय ईत्पन्नामध्ये (घटक खचाथला 

जीडीपी) २००४-०५ च्या द्दकमतींनसुार १९५०-५१ मधील ९,७१९ कोटी रु. वरून 

२०१०-११ मध्ये ७१,५७,४१२ कोटी रुपयापयंत म्हणजे २००४.०५ च्या द्दकमतीनसुार 

राष्ट्रीय ईत्पन्नात ७३६ पटीने वाढ झाली अहे. 

भारताच्या राष्ट्रीय ईत्पन्नाची प्रवतृ्ती ही घटक द्दकंमतीला स्थूल देशातंगथत ईत्पादनाच्या 

सदंभाथत पढुील तक्ता क्रमाकं १.१ मध्ये दशथद्दवण्यात अली अहे.  

(नोट – सध्या अधार वषथ २0११-१२ ऄसे अहे.)  
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तिा क्रमांक १.१ 

भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाची (घटक णकंमतीला स्थूल देशांतगथत उत्पादन) प्रवृत्ती  

अ.क्र.  णवत्तीय वषथ  चालू णकंमतीला स्थूल 

देशांतगथत उत्पादन 

(रुपयामध्ये)  

णस्थर णकंमतीला स्थूल 

देशांतगथत उत्पादन 

(रुपयामध्ये) 

१. १९५०-५१ ९७१९ २२४७८६ 

२. १९९०-९१ ५१५०३२ १०८३५७२ 

3. २०१०-११ ७१५७४१२ ४८८५९५४ 

  (Source: Economic Survey २0११-१२) 

द्दस्थर द्दकमतींला राष्ट्रीय ईत्पन्न हे राष्ट्रीय ईत्पन्नातील खरी वदृ्धी म्हणजेच वस्तू अद्दण 

सेवाचं्या ईत्पादनात झालेली वदृ्धी दशथवते.  

१.४ १९९० पासून दरडोई उत्पन्नाची (PCI) प्रवृत्ती (TRENDS IN 

PER CAPITA INCOME (PCI) SINCE १९९०) 

दरडोइ ईत्पन्न हे मानवी द्दवकासाचे एक महत्त्वाचे सूचक अहे. आतर गोष्टींव्यद्दतररक्त, ते 

जीवनमानात वदृ्धी दशथवते. पारपंाररकरीत्या दरडोइ ईत्पन्न हे देशाच्या अद्दथथक द्दस्थतीचे 

साराशं सूचक मानले जाते. दरडोइ ईत्पन्नातील प्रवतृ्ती तक्ता क्रमाकं १.२ मध्ये दशथद्दवली 

अहे. १९५०-५१ ते २०१०-११  या कालावधीत द्दस्थर द्दकंमतींला दरडोइ ईत्पन्न केवळ 

६.३ पटीने वाढले म्हणजेच  १९५०-५१ मधील ५,७०८ रु. वरून २०१०-११ मध्ये ते 

३५,९९३ रु. पयंत वाढले. 

वास्तद्दवक ईत्पन्नातील वाढीच्या तलुनेत दरडोइ ईत्पन्नातील वाढ खूपच कमी अहे. 

लोकसयंयेतील झपाट्याने वदृ्धी अद्दण वाइट द्दवकास दर हे ऄशा द्दनराशाजनक 

कामद्दगरीसाठी प्रामयुयाने कारणीभूत अहेत. 

तिा क्रमांक १.२ 

दरडोई उत्पन्नाची (णस्थर णकंमतीला णनव्वळ राष्ट्रीय उत्पादन) प्रवृत्ती 

अ.क्र. णवत्तीय वषथ णस्थर णकंमतीला णनव्वळ 

राष्ट्रीय उत्पादन (रुपयामध्ये) 

१. १९५०-५१ ५७०८ 

२. १९९०-९१ ११५३५ 

3. २०१०-११ ३५९९३ 

          (Source: Economic Survey २०११-१२)  
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१.५ भारतीय अथथव्यवस्थेत सरंचनात्मक बदल (STRUCTURAL 

CHANGES IN INDIAN ECONOMY) 

द्दवद्दवध के्षत्राचें तीन शीषथकातंगथत वगीकरण करण्यात अले अहे, ते म्हणजे कृषी अद्दण 

सलंग्न के्षत्र, ईद्योग के्षत्र अद्दण सेवा के्षत्र. कृषी अद्दण सलंग्न के्षत्रामंधून ईद्भवणाऱया स्थूल 

देशातंगथत ईत्पादन (GDP) मधील वाटा सातत्याने घसरला अहे, तर ईद्योग अद्दण सेवा 

के्षत्राच्या वाटयामध्ये वाढ झाली अहे. हा बदल ऄसे दशथवतो की, भारतीय ऄथथव्यवस्था ही 

मागास ऄथथव्यवस्थेकडून (backward economy) द्दवकसनशील ऄथथव्यवस्थेकडे 

(developing economy) स्थानातंरीत झाली अहे. 

तिा क्रमांक १.३ 

घटक णकंमतीला स्थूल देशांतगथत उत्पादनामध्ये णवणवध क्षते्ांचे शेकडा प्रमाण 

(२००४-०५ मधील णस्थर णकंमतीला) 

अ.क्र. क्षेत् १९५०-५१ १९९०-९१ २०१०-११ 

१. कृषी व सलंग्न के्षत्र ५६.१ ३३.३ १६.८ 

२. ईद्योग के्षत्र  १४.४ २४.१ २५.६ 

3. सेवा के्षत्र  २९.५ ४२.६ ५७.६  

एकुण  १००.०० १००.०० १००.०० 

   (Source: Economic Survey २०११-१२) 

१. कृषी आणण संलग्न क्षेत्ाचा घटता वाटा (Decreasing Share of Agriculture 

and Allied Activities): 

कृषी द्दकंवा शेती हा जीवनाचा एक मागथ अह े अद्दण जनतेचे एक सवाथत महत्वाचे 

ईपजीद्दवकेचे साधन  अहे. कृषी अद्दण सलंग्न के्षत्राचा वाटा हा  १९५०-५१ मधील समुार े

५६% वरून १९९०-९१  मध्ये ३३.३% अद्दण पढेु  २०१०-११ मध्ये समुार े १७% 

पयंत घसरला अहे. १९९६-९७ पासून ईद्योग अद्दण सेवा के्षत्राच्या वाढीमळेु कृषी अद्दण 

द्दबगर कृषी के्षत्राच्या वदृ्धीतील दरी वाढू लागली. जीडीपीमध्ये कृषी अद्दण सलंग्न 

द्दक्रयाकलापाचं्या वाट्यामध्ये सतत होणारी घसरण ऄंशतः ऄथथव्यवस्थेतील आतर 

के्षत्रामंधील ईच्च वाढ अद्दण ऄंशतः या के्षत्रातील द्दवशेषतः कृषी के्षत्रातील कमी वाढीमळेु 

अहे. नवव्या अद्दण दहाव्या पंचवाद्दषथक योजनामंध्ये कृषी के्षत्रीय द्दवकास दर हा अठव्या 

योजनेच्या  ४.७२% च्या तलुनेत ऄनकु्रमे  २.४४२% अद्दण २.३% होता. ऄकराव्या 

योजनेत कृषी द्दवकास ४% ईद्दिष्टाच्या तलुनेत ३.२८% आतका होता. कमी गुतंवणूक, खत 

वापरातील ऄसमतोल, कमी द्दबयाणे बदलण्याचे दर, द्दवकृत प्रोत्साहन प्रणाली, 

कापणीनतंरचे कमी मूल्यवधथन अद्दण ऄद्दनयद्दमत पाउस याचंा कृषी के्षत्राच्या कामद्दगरीवर 

पररणाम होत राद्दहला. 
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२. उद्योग क्षेत्ाचा वाढता वाटा (Rising Share of Industry): 

ईत्पादन, बाधंकाम, वीज, वायू अद्दण पाणी परुवठा याचंा समावेश ऄसलेल्या ईद्योगाचा 

वाटा १९५०-५१ मधील GDP च्या १४.४ टक्क्यावंरून १९९०-९१ मध्ये २४ टक्के 

अद्दण पढेु २०१०-११ मध्ये २५.६% पयंत वाढला अहे (तक्ता १.४ पहा). औद्योद्दगक 

के्षत्रामध्ये ईत्पादन, बाधंकाम, वीज, गॅस अद्दण पाणीपरुवठा याचंा समावेश होतो. 

जीडीपीमधील ईद्योगाच्या वाटा जवळील द्दस्थरता दशथवते की, या के्षत्राच्या सभंाव्यतेचा 

ऄद्याप पूणथपणे ईपयोग झालेला नाही. ईत्पादन हे ईद्योगातील सवाथत प्रबळ के्षत्र अहे. 

१९९१-९२ अद्दण २०११-१२ दरम्यान सधुार..त्तर कालावधीत GDP मध्ये ईत्पादनाचा 

वाटा १४.१६% च्या शे्रणीत राद्दहला. औद्योद्दगक के्षत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार वातावरण अद्दण 

वेगवान तादं्दत्रक बदलासंाठी खलेु अहे. ऄशा प्रकार,े हे के्षत्र नाद्दवन्यपूणथ अद्दण स्पधाथत्मक 

ऄसणे अवश्यक अहे. 

३. सेवांचा क्षेत्ाचा वाढता वाटा (Increasing Share of Services): 

सेवा के्षत्रामध्ये तीन घटकाचंा समावेश होतो, म्हणजे (i) व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक अद्दण 

दळणवळण; (ii) द्दवत्तपरुवठा द्दवमा, ररऄल आस्टेट अद्दण व्यवसाय सेवा; अद्दण (iii) 

सावथजद्दनक प्रशासन, सरंक्षण अद्दण आतर सेवा. स्थूल देशातंगथत ईत्पादनामधील (GDP) 

सेवाचंा वाटा १९५०-५१ मधील २९.५ टक्क्यांवरून १९९०-९१ मध्ये ४२.६ टक्के 

अद्दण पढेु २०१०-११ मध्ये ५७.६ टक्क्यापंयंत वाढला. सेवा के्षत्राने एक दशकाहून 

ऄद्दधक काळ भारतीय ऄथथव्यवस्थेच्या एकूण वाढीचे महत्त्वाचे आंद्दजन म्हणून काम केले 

अहे. देशातंगथत ऄथथव्यवस्थेत या के्षत्राच्या चैतन्यामळेु भारतीय ऄथथव्यवस्थेने ऄलीकडील 

जागद्दतक अद्दथथक सकंटाच्या कठीण वषांमध्ये यशस्वीपणे मागथक्रमण केले अहे. 

४. सेवांमधील उप-क्षेत्ांचा वाढता वाटा (Increasing Share of sub-sectors in 

the Services): 

सेवा के्षत्र हे तीन घटकानंी बनलेले अहे अद्दण GDP मध्ये त्याचंा वाटा वाढला अहे. ह े

तक्ता १.४ मध्ये द्ददले अहे. 

अ) व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक आणण दळणवळणाचा वाटा:  

जीडीपीमधील त्यांचा वाटा १९५०-५१ मधील ११.3 टक्क्यांवरून २०१०-११ मध्ये 

२७.२ टक्क्यापंयंत वाढला अहे. व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक अद्दण दळणवळण सेवा 

ऄलीकडच्या वषांत झपाट्याने वाढत अहेत, रले्वे प्रवासी नेटवकथ चा द्दवस्तार अद्दण 

व्यावसाद्दयक वाहनांच्या ईत्पादनात प्रभावी प्रगती अद्दण दूरध्वनी कनेक्शनच्या द्दवद्यमान 

स्टॉकची जलद भर सेवा के्षत्रामध्ये घातली अहे, द्दवशेषतः मोबाआल.  

ब) णवत्तपुरवठा, णवमा, ररअल इस्टेट आणण व्यवसाय सेवांचा वाटा:  

याचें वाटे १९५०-५१ मधील स्थूल देशातंगथत ईत्पादन (GDP) च्या ७.७ टक्क्यांवरून 

२०१०-११ मध्ये समुार े १७.४% पयंत वाढले अहेत. ह ेसवथ द्दवत्तीय सेवामंधील वाढीमळेु 

(द्दवत्तीय सेवामंध्ये बदँ्दकंग, द्दवमा अद्दण ररऄल आस्टेट सेवाचंा समावेश अहे) यामळेु शक्य 
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झाले अहे. भारतीय द्दवत्तीय बाजारपेठेची प्रगतीशील पररपक्वता अद्दण सध्या सरुू 

ऄसलेली बाधंकाम तेजी याला कारणीभूत अहे. 

क) सावथजणनक प्रशासन आणण संरक्षण आणण इतर सेवांचा वाटा: 

याचंा स्थूल देशातंगथत ईत्पादन (GDP) वाटा १९५०-५१ मधील १०.५ टक्क्यावंरून 

२०१०-११ मध्ये १३ टक्क्यापंयंत वाढला अहे. सामदुाद्दयक, सामाद्दजक अद्दण वैयद्दक्तक 

सेवा, सावथजद्दनक प्रशासन अद्दण सरंक्षण याचं्या वाटा मंद गतीने वाढल्याने राजकोषीय 

एकत्रीकरणाची प्रद्दक्रया अद्दण द्दवत्तीय खचथ व्यवस्थापनाची वाढती कायथक्षमता द्ददसून येते. 

तिा क्रमांक १.७  

घटक खचाथवर स्थूल देशांतगथत उत्पादन (GDP) मधील सेवांच्या णवणवध घटकांचा 

टक्केवारी वाटा (२००४-०५ च्या णकंमतीनुसार) 

सेवा १९५०-५१ २०१०-११ 

ऄ) व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक 

अद्दण दळणवळण 

११.3 २७.२ 

ब) द्दवत्तपरुवठा, द्दवमा, स्थावर 

मालमत्ता अद्दण व्यवसाय सेवा 

७.७ १७.४ 

क) सावथजद्दनक प्रशासन अद्दण 

सरंक्षण अद्दण आतर 

१०.५ १३.० 

स्थूल देशातंगथत ईत्पादन (GDP) 

मध्ये सेवा के्षत्राचा एकूण वाटा 

२९.५ ५७.६ 

(Source: Economic Survey, २0११-१२) 

अद्दथथक द्दवकासाच्या द्दसद्धांतानसुार अद्दथथक द्दवकासाची प्रद्दक्रया घडते, राष्ट्रीय 

ईत्पन्नामध्ये दयु्यम अद्दण ततृीयक के्षत्राचंा वाटा वाढतो अद्दण प्राथद्दमक के्षत्राचा वाटा कमी 

होतो. ऄसे के्षत्रीय बदल भारतात होत अहते, पण सथं गतीने. राष्ट्रीय ईत्पन्नाच्या के्षत्रीय 

रचनेतील बदल भारतातील अद्दथथक द्दवकासाच्या प्रद्दक्रयेचा पररणाम दशथद्दवतात. 

१.६ साराशं (SUMMARY) 

 स्थूल राद्दष्ट्रय ईत्पादन (GNP) हे एका वषाथत ईत्पाद्ददत केलेल्या सवथ ऄंद्दतम वस्तू 

अद्दण सेवांचे एकूण बाजार मूल्य अद्दण परदेशातील द्दनव्वळ ईत्पन्न अहे. वस्तू अद्दण 

सेवाचं्या एकूण ईत्पादनाचे द्दकंवा एकूण परुवठ्याचे हे मूलभूत सामाद्दजक लेखाकंन 

ईपाय अहे. 

 स्थूल देशातंगथत ईत्पादन (GDP) म्हणजे एका द्दवद्दशष्ट वषाथत देशात ईत्पाद्ददत 

केलेल्या ऄंद्दतम वस्तू अद्दण सेवाचें मूल्य होय.  



 

 

भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्न आणण दरडोई 

उत्पन्नाची प्रवृत्ती 
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 स्थूल देशातंगथत ईत्पादन (GDP) हा  स्थूल राद्दष्ट्रय ईत्पादन (GNP) पेक्षा वेगळा 

अहे. 

 द्दनव्वळ राष्ट्रीय ईत्पादन (NNP) म्हणजे घसारा वजा करून वषथभरात देशात 

ईत्पाद्ददत केलेल्या ऄंद्दतम वस्तू अद्दण सेवाचें एकूण मूल्य, तसेच परदेशातील द्दनव्वळ 

ईत्पन्न. 

 स्थूल देशातंगथत ईत्पादन (GDP) मधून घसारा वजा  केला ऄसता द्दनव्वळ देशातंगथत 

ईत्पादन (NDP) प्राप्त होतो. 

 वैयद्दक्तक ईत्पन्न ही व्यक्ती द्दकंवा कुटंुबानंा द्ददलेल्या वषाथत प्रत्यक्षात द्दमळालेल्या 

ईत्पन्नाची बेरीज ऄसते.  

वैयद्दक्तक ईत्पन्न = N.I - सामाद्दजक सरुक्षा - योगदान - कॉपोरटे अयकर -ऄद्दवतरीत 

कॉपोरटे नफा + हस्तातंरण दयेके. 

 अयकर, वैयद्दक्तक मालमत्ता कर आत्यादी स्वरूपात सरकारला कर भरल्यानतंर जे 

वैयद्दक्तक ईत्पन्न द्दशल्लक राहते, त्याला खचथयोग्य ईत्पन्न ऄसे म्हणतात.  

खचथयोग्य ईत्पन्न = वैयद्दक्तक ईत्पन्न - वैयद्दक्तक कर. 

 राष्ट्रीय ईत्पन्न ह ेतीन वेगवेगळ्या सबंंद्दधत पद्धतींनी मोजले जाउ शकते: ऄ) द्दनव्वळ 

ईत्पादन पद्धती B) घटक-ईत्पन्न पद्धती C) खचथ पद्धती. 

१.७ प्रश्न (QUESTIONS) 

१.  दरडोइ ईत्पन्नाचा ऄथथ काय? १९९० पासून भारताच्या दरडोइ ईत्पन्नातील 

प्रवतृ्ती स्पष्ट करा. 

२.  राष्ट्रीय ईत्पन्नाची व्यायया द्या अद्दण १९९० पासून भारताच्या राष्ट्रीय 

ईत्पन्नातील प्रवतृ्ती स्पष्ट करा. 

3.  ‘भारतीय ऄथथव्यवस्थेतील सरंचनात्मक बदल’ वर टीप द्दलहा. 

 

 

***** 



   10 

२ 

रोजगार नननमिती व दाररद्रय ननमूिलन कायिक्रम आनण 

प्रादेनिक असमानता 

घटक रचना  

२.० उद्दिष्ट े  

२.१ रोजगार द्दनद्दमिती आद्दण दाररद्रय द्दनमूिलनाचा अथि 

२.२ रोजगार द्दनद्दमिती आद्दण दाररद्रय द्दनमूिलन कायिक्रमाांचे सांद्दिप्त आढावा  

२.३ प्रादेद्दिक असमानतेचा अथि 

२.४ भारतातील प्रादेद्दिक असमानता कमी करण्यासाठी उपाययोजना 

२.५ साराांि 

२.६ प्रश्न 

२.० उनिष्ट े(OBJECTIVES) 

 रोजगार द्दनद्दमितीचा अथि अभ्यासणे. 

 दाररद्रय द्दनमूिलनाचा अथि अभ्यासणे. 

 रोजगार द्दनद्दमिती आद्दण दाररद्रय द्दनमूिलन कायिक्रमाांचा थोडक्यात आढावा घेणे. 

 प्रादेद्दिक असमानतेचा अथि जाणून घेणे. 

 भारतातील प्रादेद्दिक असमानता कमी करण्यासाठी उपाययोजनाांचा अभ्यास करणे. 

२.१ रोजगार नननमिती आनण दाररद्रय ननमूिलनाचा अथि (MEANING OF 

EMPLOYMENT GENERATION AND POVERTY 

ALLEVIATION) 

दाररद्रय द्दनमूिलन हे द्दनयोद्दजत आद्दथिक द्दवकासाचे प्रमखु उद्दिष्ट आह.े दाररद्रय द्दनमूिलनासाठी 

योगदान देणाऱ्या द्दवद्दवध घटकाांमध्ये आद्दथिक वदृ्धी हा घटक नेहमीच महत्त्वाचा मानला 

जातो. परांतू हे आता लिात आले आहे की, हा घटक वदृ्धीचा दर नसून वदृ्धीची रचना आह े

जी वदृ्धीच्या "द्दिकल डाउन" प्रभावाची गती द्दनधािरीत करते. 

भारतातील दाररद्रय द्दवरोधी कायिक्रम मखु्यत्वे कें द्र सरकार चालवते. दाररद्रय द्दनमूिलन 

कायिक्रमाचे तीन मखु्य प्रकार आहेत: (१) ग्रामीण काये, (२) स्वयांरोजगार आद्दण (३) अन्न 

अनदुान. अद्दलकडच्या वर्ाांत द्दतन्ही सधुारणा अधीन आहेत. आरोग्य, द्दििण, स्वच्छता 

आद्दण गररब लोकाांची िमता वाढवण्यासाठी आद्दण त्याांच्या आरोग्याला चालना देण्यासाठी 



 

 

रोजगार नननमिती व दाररद्रय ननमूिलन कायिक्रम 

आनण प्रादेनिक असमानता 
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इतर सदु्दवधाांच्या िेत्रात योजना वाटप वाढवण्यात आले आह.े समाजातील दबुिल 

घटकाांसाठी द्दविेर् कायिक्रमाांद्वार ेदाररद्रयद्दवरोधी कायिक्रमाांना बळकटी देण्यात आली आगे 

आद्दण पनुरिचना करण्यात आली आहे. 

जागनतक बँकेच्या मत,े दाररद्रय् हे आरोग्याच्या बाबतीत वांद्दचत आहे आद्दण त्यात अनेक 

आयाम आहेत. त्यामध्ये कमी उत्पन्न आद्दण सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 

मूलभूत वस्तू आद्दण सेवा घेण्यास असमथिता देखील समाद्दवष्ट आह.े दाररद्रयामध्ये आरोग्य 

आद्दण द्दििणाची न्यनुत्तम पातळी, स्वच्छ पाणी आद्दण स्वच्छतेची अपरुी उपल्धता, अपरुी 

भौद्दतक सरुिा, आवाजाचा अभाव आद्दण एखाद्याचे जीवन चाांगले करण्यासाठी अपरुी िमता 

आद्दण सांधी याांचा समावेि होतो. 

भारताच्या ननयोजन आयोगानुसार, साांद्दख्यकी आद्दण कायिक्रम अांमलबजावणी 

मांत्रालयाच्या अांतगित राष्ट्िीय नमनुा सवेिण कायािलय (NSSO) द्वार ेआयोद्दजत केलेल्या 

ग्राहक खचि सवेिणाच्या आधार ेदेिातील दाररद्रयाची पातळी अांदाद्दजत केली जाऊ िकते. 

हा लेख भारतातील द्दवद्दवध दाररद्रय द्दनमूिलन कायिक्रम आद्दण भारत सरकारने दाररद्रय 

द्दनमूिलनासाठी घेतलेल्या पढुाकाराांबिल माहीती देतो. 

भारतातील दाररद्रय ननमूिलनासाठी रोजगार नननमिती महत्त्वाची का आह?े: 

भारतातील बेरोजगारीची समस्या हे भारतातील दाररद्रयाचे प्रमखु कारण मानले जाते. उच्च 

आद्दथिक वाढीसह बेरोजगारीची समस्या कमी करून देिाचा गररबी दर कमी केला जाऊ 

िकतो. भारत सरकारच्या अांतगित द्दवद्दवध दाररद्रय द्दनमूिलन कायिक्रमाांची स्थापना केली गेली 

आहे ज्याचा उिेि दाररद्रयररेे्खालील कुटुांबाांना दरवर्ी मागणीनसुार आद्दण द्दवद्दिष्ट हमी 

वेतन रोजगार देऊन गररबी द्दनमूिलन करणे हा आहे. 

दाररद््रय ननमूिलनासाठी रोजगार नननमिती ही खालील कारणाांमळेु महत्त्वाची आह.े 

 यामळेु गरीब कुटुांबाांच्या उत्पन्नाची पातळी वाढेल आद्दण देिातील दाररद्रयाचे प्रमाण 

कमी होण्यास मदत होईल. त्यामळेु बेरोजगारी आद्दण दाररद्रय याांचा महत्त्वाचा सांबांध 

आहे. 

 ग्रामीण भागात रोजगार कायिक्रमाांच्या द्दनद्दमितीद्वार ेग्रामीण-िहरी स्थलाांतर कमी होईल. 

 रोजगार द्दनद्दमिती कायिक्रमाांद्वारे उत्पन्नाच्या पातळीत वाढ झाल्याने गररबाांना द्दििण, 

आरोग्य सदु्दवधा आद्दण स्वच्छता यासह मूलभूत सदु्दवधाांमध्ये प्रवेि करण्यास मदत 

होईल. 

 

 



   

 

भारतीय अथिव्यवस्था 

12 

२.२ रोजगार नननमिती आनण दाररद्रय ननमूिलन कायिक्रमाांचे सांनिप्त आढावा 

(BRIEF OVERVIEW OF EMPLOYMENT GENERATION AND 

POVERTY ALLEVIATION PROGRAMMES) 

देिात सध्या कायिरत असलेल्या प्रमखु रोजगार द्दनद्दमिती आद्दण दाररद्रय द्दनमूिलन 

कायिक्रमाांची पदु्दढलप्रमाणे चचाि केली आहे: 

१. राष्ट्रीय कायािसाठी अन्न कायिक्रम (National Food for Work Programme): 

NCMP च्या अनरु्ांगाने, १४ नोव्हेंबर २००४ रोजी दिेातील १५० सवाित मागास 

द्दजल््ाांमध्ये पूरक मजरुीच्या रोजगाराची द्दनद्दमिती तीव्र करण्याच्या उिेिाने राष्ट्िीय 

कायािसाठी अन्न कायिक्रम सरुू करण्यात आला. हा कायिक्रम सवि ग्रामीण गरीबाांसाठी खलुा 

आहे ज्याांना मजरुीच्या रोजगाराची गरज आहे आद्दण हस्त अकुिल काम करण्याची इच्छा 

आहे. ही १०० टक्के कें द्र परुस्कृत योजना म्हणून अांमलात आणली जाते आद्दण राज्याांना 

अन्नधान्य मोफत परुवले जाते. तथाद्दप, अन्नधान्यावरील वाहतूक खचि, हाताळणी िलु्क 

आद्दण कर ही राज्याांची जबाबदारी आहे. द्दजल्हाद्दधकारी हे द्दजल्हा स्तरावरील नोडल 

अद्दधकारी आहेत आद्दण त्याांच्याकडे द्दनयोजन, अांमलबजावणी, समन्वय, देखरखे आद्दण 

पयिवेिणाची सांपूणि जबाबदारी आहे. २००४-०५ साठी, २० लाख टन 

अन्नधान्याव्यद्दतररक्त २०२० कोटी रुपये कायिक्रमासाठी वाटप करण्यात आले आहेत. 

२. स्वणिजयांती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY): 

एद्दप्रल, १९९९ मध्ये सरुू करण्यात आलेल्या स्वणिजयांती ग्राम स्वरोजगार योजना 

(SGSY), सहाय्यक गरीब कुटुांबाांना (स्वरोजगार) बकँ के्रद्दडट आद्दण सरकारी अनदुानाच्या 

द्दमश्रणाद्वार ेबचत गटाांमध्ये (SHGs) सांघद्दटत करून त्याांना दाररद्रयररेे्च्या वर आणण्याचे 

उद्दिष्ट आहे. 

३. सांपूणि ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY):  

२००१ मध्ये सरुू करण्यात आलेल्या सांपूणि ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) चा उिेि 

सवि ग्रामीण भागात अद्दतररक्त वेतन रोजगार उपल्ध करून देणे आद्दण त्याद्वार ेअन्न सरुिा 

आद्दण पोर्ण पातळी सधुारणे हे आहे. सांपूणि ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) सवि ग्रामीण 

गररबाांसाठी खलुी आहे ज्याांना मजरुी रोजगाराची गरज आहे आद्दण ज्याांना 

गावात/वस्तीभोवती हस्त अकुिल काम करण्याची इच्छा आहे. हा कायिक्रम पांचायती राज 

सांस्था (PRIs) माफि त राबद्दवण्यात येतो. 

४. ग्रामीण गृहननमािण – इांनदरा आवास योजना (IAY):  

१९९९-२००० पासून कायािद्दन्वत झालेली इांद्ददरा आवास योजना (IAY) ही गररबाांसाठी 

मोफत घर े बाांधण्याची प्रमखु योजना आहे. ग्रामीण द्दवकास मांत्रालय (MORD) या 

उिेिासाठी गहृद्दनमािण आद्दण नागरी द्दवकास महामांडळ (HUDCO) ला इद्दक्वटी सहाय्य 

प्रदान करते. 
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५. प्रधानमांत्री ग्रामोदय योजना (PMGY): 

२०००-०१ मध्ये सरुू करण्यात आलेल्या प्रधानमांत्री ग्रामोदय योजना (PMGY) मध्ये 

प्राथद्दमक आरोग्य, प्राथद्दमक द्दििण, ग्रामीण द्दनवारा, ग्रामीण पेयजल, पोर्ण आद्दण ग्रामीण 

द्दवद्यतुीकरण यासारख्या द्दनवडक मूलभूत सेवाांसाठी राज्ये आद्दण कें द्रिाद्दसत प्रदेिाांना 

अद्दतररक्त कें द्रीय सहाय्य (ACA) वाटप करण्यात आले आहे. २००३-०४ तसेच २००४-

०५ साठी, प्रधानमांत्री ग्रामोदय योजना (PMGY) साठी अद्दतररक्त कें द्रीय सहाय्य (ACA) चे 

वाद्दर्िक वाटप रु. २, ८०० कोटी होते. 

६. ग्रामीण रोजगार नननमिती कायिक्रम (REGP): 

ग्रामीण भागात आद्दण लहान िहराांमध्ये स्वयांरोजगाराच्या सांधी द्दनमािण करण्याच्या उिेिाने 

१९९५ मध्ये सरुू करण्यात आलेला ग्रामीण रोजगार द्दनद्दमिती कायिक्रम (REGP), खादी 

आद्दण ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वार े राबद्दवण्यात येत आहे. ग्रामीण रोजगार द्दनद्दमिती 

कायिक्रम (REGP) अांतगित, उद्योजक खादी आद्दण ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) कडून 

माद्दजिन मनी सहाय्य द्दमळवून आद्दण बकँ कजि, जास्तीत जास्त रु. २५ लाख खचािच्या 

प्रकल्पाांसाठी ग्रामोद्योग स्थापन करू िकतात. ग्रामीण रोजगार द्दनद्दमिती कायिक्रम (REGP) 

च्या स्थापनेपासून, ३१ माचि २००४ पयांत, १,८६,२५२ प्रकल्पाांना द्दवत्तपरुवठा करण्यात 

आला आहे आद्दण २२.७५ लाख रोजगाराच्या सांधी द्दनमािण झाल्या आहेत. दहाव्या 

योजनेत ग्रामीण रोजगार द्दनद्दमिती कायिक्रम (REGP) साठी २५ लाख नवीन रोजगार 

द्दनमािण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. २००३-०४ मध्ये ८.३२ लाख रोजगाराच्या 

सांधी आधीच द्दनमािण झाल्या आहेत. २००४-०५ साठी ५.२५ लाख रोजगार सांधी द्दनमािण 

करण्याचे उद्दिष्ट द्दनद्दित करण्यात आले होते. 

७. पांतप्रधान रोजगार योजना (PMRY): 

पांतप्रधान रोजगार योजना (PMRY) ची सरुुवात १९९३ मध्ये सदु्दिद्दित बेरोजगार 

तरुणाांना आद्दथिकदृष्टया सिम उपक्रम सरुू करण्यासाठी मदत करून स्वयांरोजगाराच्या 

सांधी उपल्ध करून देण्याच्या उिेिाने झाली. आतापयांत, पांतप्रधान रोजगार योजना 

(PMRY) अांतगित समुार े २० लाख यदु्दनट्सची स्थापना करण्यात आली आह,े ज्यामळेु 

३०.४ लाख अद्दतररक्त रोजगाराच्या सांधी द्दनमािण झाल्या आहेत. दहाव्या योजना आद्दण 

२००४-०५ मध्ये अद्दतररक्त रोजगार सांधचेचे उद्दिष्ट अनकु्रमे १६.५० लाख आद्दण ३.७५ 

लाख होते. ग्रामीण भागात आद्दण लहान िहराांमध्ये (२०,००० पयांत लोकसांख्या) ग्रामीण 

उद्योगाांच्या स्थापनेसाठी ग्रामीण रोजगार द्दनद्दमिती कायिक्रम (REGP) लागू केले जात 

असताना, उत्पन्न, िैिद्दणक पात्रता द्दकां वा लाभाथीच्या वयावर कोणतीही मयािदा न ठेवता, 

पांतप्रधान रोजगार योजना (PMRY) हे सदु्दिद्दित बेरोजगार तरुणाांसाठी आहे ज्याांचे 

कोणत्याही आद्दथिकदृष््टया व्यवहायि द्दक्रयाकलापाांमध्ये गुांतण्यासाठी िहरी आद्दण ग्रामीण 

दोन्ही भागात प्रद्दतवर्ि रु.४०,००० इतके कौटुांद्दबक उत्पन्न आहे.  
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८. प्रधानमांत्री  ग्राम योजना (PMGSY): 

१०० टक्के कें द्र प्रायोद्दजत योजना म्हणून द्दडसेंबर २०००  मध्ये प्रधानमांत्री  ग्राम योजना 

(PMGSY) सरुू करण्यात आली. दहाव्या योजनेच्या कालावधीच्या अखेरीस ग्रामीण 

भागात ५०० द्दकां वा त्याहून अद्दधक लोकसांख्या असलेल्या असांबद्ध वस्त्याांना ग्रामीण 

कनेद्दक्टद्दव्हटी प्रदान करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण रस्त्याांचे रुां दीकरण आद्दण 

आधदु्दनकीकरण करणे, हा NCMP चा एक घटक म्हणून समाद्दवष्ट करण्यात आला आहे. 

या योजनेला मखु्यत्वे कें द्रीय रस्ते द्दनधीमधील द्दडझेलच्या जमा रकमेतून द्दनधी द्ददला जातो. 

अद्दतररक्त, कायिक्रमाच्या आद्दथिक गरजा पूणि करण्यासाठी बहु-पिीय सांस्था आद्दण देिाांतगित 

द्दवत्तीय सांस्थाांचे समथिन केले जात आहे. ऑक्टोबर, २००४ पयांत ७,८६६ कोटी रुपये 

खचि करून एकूण ६०,०२४ द्दकमी. लाांबीचे रस्ते पूणि केले गेले.  

९. अवर्िण प्रवण िेत्र कायिक्रम (DPAP), वाळवांट नवकास कायिक्रम (DDP) आनण 

एकानममक पडीक जमीन नवकास कायिक्रम (IWDP):  

DPAP, DDP आद्दण IWDP हे कायिक्रम पडीक/द्दनकृष्ट जमीनीच्या द्दवकासासाठी राबद्दवले 

जात आहेत. २००४-०५ मध्ये, DPAP, DDP आद्दण IWDP साठी अनकु्रमे रु. ३०० 

कोटी, रु. २१५ कोटी रु. ३६८ कोटी प्रदान करण्यात आले होते. २००४-०५ च्या 

दरम्यान DPAP, DDP आद्दण IWDP अांतगित अनकु्रमे १२.७५ लाख हेक्टर िेत्राचे 

२,५५० प्रकल्प, ८ लाख हेक्टर िेत्राचे १,६०० प्रकल्प आद्दण ८.३२ लाख हेक्टर िेत्राचे 

१६५ प्रकल्पाांना मांजरुी देण्यात आली आह.े 

१०. अांमयोदय अन्न योजना (AAY): 

द्दडसेंबर, २००० मध्ये अांत्योदय अन्न योजना (AAY) लद्दययत साविजद्दनक द्दवतरण प्रणाली 

(TPDS) अांतगित गरीब कुटुांबाांसाठी गहू २.०० रुपये आद्दण ताांदूळ ३.०० रुपये प्रद्दत द्दकलो 

या अत्यांत अनदुाद्दनत दराने अन्नधान्य परुवठा सरुू करण्यात आला आह.े १ एद्दप्रल, 

२००२ पासून २५ द्दकलो प्रद्दत कुटुांब प्रद्दत मद्दहना अन्नधान्याचे प्रमाण हे ३५ द्दकलो प्रद्दत 

कुटुांब प्रद्दत मद्दहना पयांत वाढद्दवण्यात आले आहे. एक कोटी कुटुांबासाठी ही योजना जून, 

२००३ मध्ये आणखी ५० लाख दाररद्रय ररेे्खालील कुटुांबाांना जोडून वाढवण्यात आली. 

२००३-०४ च्या दरम्यान, अांत्योदय अन्न योजना (AAY) अांतगित, ४५.५६ लाख टन 

अन्नधान्याच्या वाटपाच्या द्दवरोधात, ४१.६५ टन राज्य/कें द्रिाद्दसत प्रदेि सरकाराांनी 

उचलले. २००४-०५ च्या अथिसांकल्पाने १ ऑगस्ट, २००४ पासून आणखी ५० लाख 

दाररद्रय ररेे्खालील कुटुांबाांना जोडून पढेु द्दवस्तार केला. या वाढीसह, २ कोटी कुटुांबाांना 

अांत्योदय अन्न योजना (AAY) अांतगित समाद्दवष्ट केले गेले आहे. 

११. स्वणि जयांती िहरी रोजगार योजना (SJSRY): 

िहरी स्वयांरोजगार कायिक्रम आद्दण िहरी रोजगार कायिक्रम हे SJSRY चे दोन द्दविेर् घटक 

आहेत, जे द्दडसेंबर, १९९७ मध्ये, िहरी दाररद्रय द्दनमूिलनासाठी लागू केलेल्या द्दवद्दवध इतर 

कायिक्रमाच्या जागी बदलले गेले. स्वणि जयांती िहरी रोजगार योजना (SJSRY) ला कें द्र 

आद्दण राज्याांमध्ये ७५:२५ च्या आधारावर द्दनधी द्ददला जातो.  
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१२. वानममकी आवास योजना (VAMBAY): 

द्दडसेंबर २००१ मध्ये सरुू करण्यात आलेली VAMBAY झोपडपट्टीतील रद्दहवािाांसाठी 

द्दनवासी यदु्दनट्सचे बाांधकाम आद्दण अपगे्रडेिन सलुभ करते आद्दण योजनेचा एक घटक 

असलेल्या द्दनमिल भारत अद्दभयान अांतगित सामदुाद्दयक िौचालयाांद्वार े द्दनरोगी आद्दण सिम 

िहरी वातावरण प्रदान करते. या योजनेला कें द्र सरकार ५० टक्के अनदुान देते, उविररत 

५० टक्के अनदुान राज्य सरकारद्वार े द्ददले जाते. या योजनेच्या स्थापनेपासून आद्दण ३१ 

द्दडसेंबर २००४ पयांत, ३,५०,०८४ द्दनवासी यदु्दनट्स आद्दण ४९,३१२ िौचालयाांच्या 

आसनाांच्या बाांधकाम/सधुारणेसाठी ७५३ कोटी रुपये भारत सरकारचे अनदुान म्हणून 

जारी करण्यात आले आहेत. 

सांदभि : http:/indiabudget.nic.in  

२.३ प्रादेनिक असमानतेचा अथि (MEANING OF REGIONAL 

INEQUALITIES) 

प्रादेद्दिक द्दवर्मता म्हणजे द्दवद्दिष्ट प्रादेद्दिक वाटप (पररभाद्दर्त प्रादेद्दिक सांरचनेत वाटप केले 

जाऊ िकते) आद्दण प्रादेद्दिक सांरचनेच्या द्दकमान दोन घटकाांमध्ये आढळणारी वणि, घटना 

द्दकां वा प्रद्दक्रयाांमधील द्दभन्नता द्दकां वा असमानता होय. 

२.४ भारतातील प्रादेनिक असमानता कमी करण्यासाठी उपाय 

(MEASURES TO REDUCE REGIONAL INEQUALITIES IN 

INDIA) 

प्रादेद्दिक द्दवर्मता दूर करण्यासाठी/कमी करण्यासाठी हाती घेतलेले द्दवद्दवध कायिक्रम 

खालीलप्रमाणे ओळखले जाऊ िकतात: 

१) कें द्राकडून राजयाांमध्ये सांसाधनाांचे हस्ताांतरण, मागासलेमया राजयाांच्या बाजूने 

वजन: 

सांसाधनाांचे हस्ताांतरण (a) द्दनयोजन आयोगाद्वार ेमखु्यत्वे योजना हस्ताांतरणाच्या स्वरूपात 

आद्दण (b) द्दवत्त आयोगामाफि त योजनातर हस्ताांतरणाच्या स्वरूपात होते. कें द्रीय प्रकल्प 

आद्दण कें द्र प्रायोद्दजत योजनाांचे स्थान द्दनयोजन आयोगाद्वार ेसरकारच्या सांबांद्दधत िाखाांच्या 

सहकायाि ने द्दनयोजन प्रद्दक्रयेत द्दनद्दित केले जाते. या द्दवर्यावरील अलीकडील अभ्यासातून 

असे द्ददसून आले आहे की गरीब राज्याांना त्याांच्या श्रीमांत समकिाांच्या तलुनेत द्दवकासाच्या 

उिेिाने मोठ्या प्रमाणात द्दनधी द्दमळत आहे. 

२) िक्य नततक्या कमी वेळेत सांपूणि िेत्रात पसरलेमया कायिक्रमाांना नदलेले प्राधान्य: 

कृर्ी, सामदुाद्दयक द्दवकास, द्दसांचन आद्दण ऊजाि, वाहतूक आद्दण दळणवळण आद्दण 

सामाद्दजक सेवा या कायिक्रमाांचे व्यापक कव्हरजे आहे आद्दण सवि िेत्राांतील लोकाांना मूलभूत 

सदु्दवधा आद्दण सेवा प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या कायिक्रमाांचा राज्याांच्या योजनाांमध्ये 

समावेि असल्याने, मखु्यत्वे राज्याांच्या योजनाांना द्ददलेला आकार आद्दण योजना 
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कालावधीत ते ज्या बदलाांमधून पार पडतात त्याद्वार े द्दवकासाचे फायदे देिाच्या प्रत्येक 

भागात पोहोचवले जातात. 

३) औद्योनगकदृष््टया मागे असलेमया भागात सुनवधाांची तरतूद: 

नदी खोर े प्रकल्प हे अनेक राज्याांच्या योजनाांमध्ये सवाित महत्त्वाचे भाग आहेत आद्दण 

बहुउिेिीय प्रकल्पाांमध्ये मोठी गुांतवणूक करण्यात आली आहे. ह े आद्दण इतर प्रकल्प 

देिातील द्दविाल प्रदेिाांच्या द्दवकासासाठी आवश्यक आहेत, त्यापैकी काही टांचाई द्दकां वा 

बेरोजगारीमळेु ग्रस्त आहेत द्दकां वा अन्यथा खराब द्दवकद्दसत आहेत. कृर्ी उत्पादन आद्दण 

सामदुाद्दयक द्दवकास कायिक्रम आद्दण द्दििण आद्दण आरोग्य योजनाांच्या अांमलबजावणीमळेु 

द्दवकासाचे फायदे दगुिम भागात पोहोचवले जातात. 

४) ग्राम आनण लघु उद्योगाांच्या नवस्तारासाठी कायिक्रम: 

ग्रामीण आद्दण लघ ुउद्योग देिभर पसरलेले आहेत आद्दण हाती घेतलेल्या कायिक्रमाांनसुार 

कें द्र आद्दण राज्य सरकाराांकडून द्दवद्दवध प्रकारची मदत उपल्ध करून द्ददली जाते. सवि 

राज्याांमध्ये औद्योद्दगक वसाहती स्थापन करण्यात आल्या आहेत आद्दण त्या वाढत्या 

प्रमाणात लहान िहर ेआद्दण ग्रामीण भागात वसल्या आहेत. 

५) औद्योनगक नक्रयाकलापाांचा प्रसार: 

साविजद्दनक िेत्रातील प्रकल्पाांच्या द्दठकाणी, अत्यावश्यक ताांद्दत्रक आद्दण आद्दथिक द्दनकर्ाांचा 

त्याग न करता जेथे हे करता येईल तेथे तलुनेने मागास भागाांचे दावे लिात ठेवले गेले 

आहेत. अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पाांची जागा तज्ाांच्या अभ्यासाच्या आधार े आद्दण आद्दथिक 

द्दवचाराांच्या आधार े द्दनद्दित करण्यात आली आहे. परांत ु ते आत्तापयांत औद्योद्दगकदृष््टया 

मागासलेल्या भागात वसलेले असल्याने नांतरच्या लोकाांना फायदा होईल. मूलभूत भाांडवल 

आद्दण उत्पादक वस्तूांच्या उद्योगाांसाठी जागा द्दनवडताना, कच्च्या मालाची साद्दन्नध्य आद्दण 

इतर आद्दथिक बाबी स्वाभाद्दवकपणे महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. असे जाणवले आहे की 

ग्राहकोपयोगी वस्तू आद्दण प्रद्दक्रया उद्योगाांच्या द्दवस्ततृ शे्रणीमध्ये, प्रादेद्दिक नमनुा वाढवणे 

िक्य आहे. काही प्रमाणात, नवीन प्रद्दक्रयाांचा द्दवकास आद्दण कच्च्या मालाच्या नवीन 

वापरामळेु उद्योगाचा प्रसार होण्यास मदत झाली आहे. अिा घटकाांना प्रोत्साहन 

देण्यासाठी, औद्योद्दगक उपक्रमाांच्या प्रादेद्दिक प्रसारामध्ये समतोल राखला जाईल, याची 

काळजी घेणे आवश्यक आहे. 

६) मागास भागाच्या नवकासासाठी योजना: 

मागास भागाांच्या द्दवकासासाठी सध्याच्या धोरणामध्ये द्दविेर् योजनाांचा समावेि आहे 

ज्याअांतगित योजना द्दनधी सामान्य िेत्रीय कायिक्रमाांसाठी वाटप केलेल्या द्दनधीपेिा जास्त 

आद्दण त्यापेिा जास्त उपल्ध करून द्ददला जातो. 

प्रादेनिक असमानता कमी करण्यासाठी नविेर् योजनाांचे खालीलप्रमाण ेवगीकरण केले 

जाऊ िकते: 

 नविेर् वैनिष््टयाांसह िेत्राांवर लि कें नद्रत करणाऱ्या योजना: वाळवांट द्दवकास 

कायिक्रम, अवर्िण प्रवण िेत्र कायिक्रम, कमाांड एररया डेव्हलपमेंट प्रोग्राम, द्दहल एररया 
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डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स आद्दण उप-योजना, ईिान्य पररर्द सेट अप आद्दण आद्ददवासी 

िेत्र उपयोजना -योजना आद्दण आद्ददवासी द्दवकास सांस्था प्रकल्प. 

 लक्ष्य गटावर लि कें नद्रत करणाऱ्या योजना: ही लहान िेतकरी द्दवकास सांस्था 

आद्दण अनसूुद्दचत जातचेसाठी द्दविेर् घटक योजना आहे. 

 मागासलेमया भागातील नवनिष्ट नक्रयाांसाठी प्रोमसाहन आनण सवलती देणाऱ् या 

योजना: द्दवत्तीय सांस्थाांकडून सवलतीचे द्दवत्तपरुवठा, कर सवलत, गुांतवणूक अनदुान, 

वाहतूक अनदुान आद्दण २४६ मागास द्दजल्हा/िेत्रात असलेल्या उद्योगाांसाठी कच्च्या 

मालाचे वाटप आद्दण मद्दिनरी भाड्याने घेण्यास प्राधान्य आद्दण ग्रामीण द्दवद्यतुीकरण 

महामांडळाने मागासलेल्या भागात वीज द्दवस्तारासाठी व्यवहायिता आद्दण कजि 

परतफेडीच्या अटी द्दिद्दथल केल्या. 

 राष्ट्रीय सम नवकास योजना: ही योजना १५० द्दजल््ाांमध्ये सरुू करण्यात आली 

आहे. रु. २५,००० कोटचेचा मागास राज्य अनदुान द्दनधी स्थापन करण्यात आला 

आह;े हा द्दनधी २००५-०६ पासून पाच वर्ाांसाठी कायिरत असेल. 

२.६ साराांि (SUMMARY) 

भारतातील प्रादेद्दिक द्दवर्मता हे द्दनयोजक आद्दण धोरणकत्याांसाठी एक मोठे आव्हान आहे. 

अनेक द्दवकास कायिक्रम ओव्हरटाइम असूनही, प्रादेद्दिक द्दवर्मता कायम आहे. द्दवकास दर, 

दरडोई उपभोग खचि, GSDP मध्ये िेत्रीय योगदान, कृर्ी द्दवकास, औद्योद्दगक द्दवकास, 

पायाभूत सदु्दवधाांचा द्दवकास आद्दण मानवी ७७ द्दवकासामध्ये प्रादेद्दिक असमानता द्ददसून 

येते. प्रादेद्दिक असमानतेसाठी जबाबदार असलेले ह ेमहत्त्वाचे घटक आहते: कामगाराांच्या 

व्यावसाद्दयक रचनेतील फरक, ऐद्दतहाद्दसक घटक जसे की पायाभूत सदु्दवधाांच्या 

द्दवकासातील फरक, पायाभूत सदु्दवधा, द्दवत्तीय सांस्थाांना द्दवत्तपरुवठा करण्यासाठी 

अथिसांकल्पीय समथिनात घट, द्दििण आद्दण प्रद्दििण सदु्दवधाांची तरतूद इ. या द्ददिेने द्दवद्दवध 

कायिक्रम सरुू करण्यात आले आहेत. प्रादेद्दिक असमानता दूर करणे. तथाद्दप, या सवि 

योजना आद्दण कायिक्रमाांना अनेक मयािदा आहेत आद्दण सांतदु्दलत प्रादेद्दिक द्दवकास सदु्दनद्दित 

करण्यासाठी बरचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. 

२.७ प्रश्न (QUESTIONS) 

१.  रोजगार द्दनद्दमिती आद्दण दाररद्रय द्दनमूिलनाचा अथि साांगा. 

२.  रोजगार द्दनद्दमिती आद्दण दाररद्रय द्दनमूिलन कायिक्रमाांची थोडक्यात माद्दहती द्या. 

३.  प्रादेद्दिक असमानता म्हणजे काय? भारतातील प्रादेद्दिक असमानता कमी 

करण्यासाठीच्या उपाययोजना स्पष्ट करा. 

 

***** 



  18 

       - II 

३ 

कृषी क्षेत्र - I 

घटक रचना 

३.०  उद्दिष्ट े

३.१  प्रस्तावना  

३.२  आद्दथिक द्दवकासामध्ये कृषीची भूद्दमका  

३.३  कमी उत्पादकतेची कारणे 

३.४  कृषी द्दनद्दवष्टी द्दकिं वा आदाने  

३.५  कृषी द्दकिं मत धोरण 

३.६  अलीकडील द्दकमान आधारभूत द्दकिं मत धोरण 

३.७  सारािंश 

३.८  प्रश्न 

३.० उद्दिष्ट े(OBJECTIVES) 

• आद्दथिक द्दवकासात कृषीची भूद्दमका अभ्यासणे. 

• कृषीच्या कमी उत्पादकतेच्या कारणािंचा अभ्यास करणे. 

• कृषी आदानािंची सिंकल्पना जाणून घेणे. 

• शेतकर यािंच्या उत्प न सहाांयािंचा अभ्यास करणे. 

• अलीकडील द्दकमान आधार मूल्य धोरणाचा अभ्यास करणे 

• कृषी द्दकिं मत धोरणाचा अभ्यास करणे. 

३.१ प्रस्तावना (INTRODUCTION) 

स्वातिंत्र्याच्या वेळी भारताची शेती मागासलेल्या अवस्थेत होती, शेतीची द्दकिं वा कृषीची प्रद्दत 

हेक्टर आद्दण प्रद्दत कामगार उत्पादकता अत्यिंत कमी होती, वापरात येणार ेतिंत्र जनेु आद्दण 

पारिंपाररक होते. कमी उत्पादकतेमळेु, शेतीतूनच शेतकर यािंचा उदरद्दनवािह चालत असे. 

पढुील कारणे भारतीय कृषीचे मागासलेले आद्दण पारिंपाररक स्वरूप स्पष्ट करतात. 

१. उत्पादनाचे सामतंी संबंध (Feudal relations of production): 

स्वातिंत्र्याच्या वेळी देशात जमीनदारी, महालवारी आद्दण रयतवारी अशा तीन प्रकारची 

जमीन प्रचद्दलत होती. जमीनदारािंनी शेतकरयािंवर द्दवद्दवध प्रकार े दबाव आणल्यामळेु 
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जमीनदारी व्यवस्था शोषणावर आधाररत होती असे म्हटले जाते. रयतवारी पद्धतीतील 

रयतािंनीही त्यािंची जमीन भाडेकरूिं ना लागवडीसाठी भाडेतत्त्वावर द्ददली आद्दण या भाडेकरूिं चे 

शोषण होत होते. स्वातिंत्र्यानिंतर राज्य सरकारािंनी मध्यस्थािंना सिंपवण्यासाठी कायदे केले. 

तथाद्दप, कृषी सिंरचनेवर कोणताही तीव्र पररणाम होण्यासाठी हे पूणिपणे अपरु ेहोते. 

२. अद्दतउत्साही भांडवल आद्दण ग्रामीण कर्जबार्ारीपणा (Usurious capital and 

rural indebtedness): 

स्वातिंत्र्यपूवि काळात, सावकार जास्त व्याज आकारत होते, त्यािंच्या फायद्यासाठी 

खात्यािंमध्ये फेरफार करत होते आद्दण अनेकदा एका द्दकिं वा दसुर या बहाण्याने लहान आद्दण 

अल्पभूधारक शेतकर यािंच्या जद्दमनी बळकावत होते. फार पूवपासपासून भारतीय शेतकरी 

बािंधील जमीन गलुामाचे जीवन जगत आहे. स्वातिंत्र्यानिंतर त्यािंच्या कारवायािंना आळा 

घालण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. सहकारी पतसिंस्थािंचा द्दवकास 

आद्दण ग्रामीण पतपरुवठा करण्यात बकँािंचा वाढता सहभाग हा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक 

उपाय आहे. तथाद्दप, अनेक कारणािंमळेु, लहान आद्दण अल्पभूधारक शेतकरी त्यािंची 

पतपूतपाससाठी सावकारािंवर अवलिंबून राहतात. 

३. श्रम बार्ार दै्वतवाद (Labour market dualism): 

जद्दमनीवरील लोकसिंख्येच्या अत्याद्दधक दबावामळेु, आधदु्दनक (औद्योद्दगक) के्षत्राच्या तलुनेत 

कृषी के्षत्रातील मजरुी खूपच कमी असते. यामळेु श्रम बाजारामध्ये द्वैतवाद द्दनमािण होतो. हा 

द्वैतवाद या वस्तदु्दस्थतीद्वार े स्पष्ट केला जातो की, मोठ्या सिंख्येने कामगार कमी वेतन 

असूनही पारिंपाररक शेतीला द्दचकटून राहतात. कारण एकतर शेतीबाहेरील चािंगल्या सिंधींच्या 

अज्ञानामळेु, द्दकिं वा ते करण्याची इच्छा असूनही आधदु्दनक के्षत्रातील नोकरी द्दमळद्दवण्याच्या 

असमथितेमळेु, द्दकिं वा अपेद्दक्षत वेतन प्रीद्दमयमच्या सिंबिंधात स्थानािंतरण द्दकिं मत अस्वीकायिपणे 

जास्त आहे. यातलुनेत श्रम स्वस्त असल्यामळेु उत्पादनामध्ये श्रम-कें द्दित पद्धतींचा 

अवलिंब केला जातो. 

४. कालबाह्य शेती तंत्र (Outmoded farming techniques): 

बहुतेक भारतीय शेतकरी कालबाह्य शेती तिंत्राचा वापर करत आहते. पारिंपाररक शतेी ही 

ऊजेचे जैद्दवक स्त्रोत, पाऊस आद्दण खत यावर अवलिंबून आहे. उत्पादनाच्या या तिंत्रािंतगित 

शेतकर यािंना द्दमळणारा परतावा फारच कमी आहे. त्यामळेु शेतीचे स्वरूप द्दनवािह शेती म्हणून 

योग्यररत्या वणिन केले आहे. तथाद्दप, १९६६ मध्ये नवीन कृषी धोरणाच्या आगमनाने, 

उत्पादनाची आधदु्दनक तिंते्र आद्दण द्दबयाणािंच्या नवीन उच्च-उत्पादक वाणािंमळेु या के्षत्रािंमध्ये 

कृषी उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली. तथाद्दप, देशातील मोठ्या भागात कालबाह्य कृषी 

तिंत्रािंचा वापर सरुूच आहे. 

५. पीक उत्पादनातील चढउतार आद्दण अद्दस्थरता: 

भारतीय शेतीला ‘पावसाळ्यातील जगुार’ म्हटले जाते. आताही एकूण द्दपकाच्या ६० टक्के 

के्षत्र पावसावर अवलिंबून आहे. त्यामळेु कृषी उत्पादनाची पातळी द्दनद्दित करण्यात द्दनसगािची 

मोठी भूद्दमका असते. 
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६. कृषी क्षेत्रातील द्दवद्दवधता आद्दण सामान्यीकरणाची समस्या (Diversities in the 

agricultural sector and the problem of generalization): 

भारत हा एक मोठा देश आहे ज्यामध्ये कृषी द्दवद्दवधता आहे. द्दभ न प्रदेश पूणिपणे द्दभ न 

वैद्दशष््टये प्रदद्दशित करतात जेणेकरून देशातील सवि कृषी के्षत्रािंसाठी कोणतीही एक योजना 

तयार केली जाऊ शकत नाही. उदा., पावसाचे उदाहरण घ्या. पद्दिम राजस्थान आद्दण 

थारच्या वाळविंटाच्या काही भागात वषािला ४ ते ५ इिंच इतका अद्दनद्दित पाऊस पडतो, तर 

आसाममधील चेरापुिंजीमध्ये वाद्दषिक ४५० इिंचािंपेक्षा जास्त पाऊस पडतो. एखाद्या द्दवद्दशष्ट 

वषाित बर याच भागािंना दकुाकाळी पररद्दस्थतीचा सामना करावा लागतो, तर काही भागािंना 

परुाच्या प्रकोपाचा सामना करावा लागतो. काही भागात पाणी साचणे आद्दण खारटपणाची 

समस्या आहे. उप-द्दवभाग आद्दण होद्दल्डिंग्सचे द्दवखिंडन या सिंदभाित महत्त्वपूणि प्रादेद्दशक 

असमानता आहेत. 

कृषी के्षत्रातील मोठया द्दवद्दवधतेच्या उपद्दस्थतीमळेु वेगवेगळ्या प्रदेशािंसाठी स्वतिंत्र कृषी 

धोरणे आखणे आवश्यक होते. सिंपूणि राकारासाठी एकच कृषी धोरण सामाद्द यकरण करणे 

आद्दण सिंरद्दचत करणे शक्य नाही. 

३.२ आद्दथजक द्दवकासामध्ये कृषीची भूद्दमका (ROLE OF 

AGRICULTURE IN ECONOMIC DEVELOPMENT) 

३.२.१ द्दवकसनशील अथजव्यवस्थेत कृषीची भूद्दमका (Role of Agriculture in 

Developing Economy): 

द्दवकसनशील आद्दण अद्दवकद्दसत राकारािंमध्ये त्यािंच्या आद्दथिक द्दवकासात आद्दण रोजगार 

द्दनद्दमितीमध्ये कृषी के्षत्र नेहमीच महत्त्वपूणि भूद्दमका बजावत आहे. आपल्या पढुील चचेत 

आपण अशा अद्दवकद्दसत द्दकिं वा द्दवकसनशील राकारािंच्या आद्दथिक वाढीमध्ये कृषी के्षत्राच्या 

योगदानाची तपशीलवार भदु्दमका अभ्यासू. 

१. उत्पादन योगदान (Product Contribution): 

बहुसिंख्य अद्दवकद्दसत द्दकिं वा द्दवकसनशील राकारे अ नधा य आद्दण स्वतःच्या उपभोगासाठी 

कृषी के्षत्रावर अवलिंबून असतात. तथाद्दप, अपवाद म्हणून मलेद्दशया आद्दण सौदी अरदे्दबया 

सारखी काही राकारे आहेत जी त्यािंच्या तेल आद्दण वायूसारख्या नैसद्दगिक सिंसाधनािंची द्दनयाित 

करतात ज्यामळेु त्यािंना मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन द्दमळद्दवण्यात मदत होते आद्दण 

कमावलेले हे प्रचिंड परकीय चलन त्यािंना त्यािंच्या लोकसिंख्येसाठी त्यािंच्या सिंपूणि अ न 

गरजा आयात करण्यास मदत करते. हे देश अपवाद असले तरी, इतर सवि द्दवकसनशील 

राकारािंना परकीय चलनाचा इतका मोठा साठा नाही की ज्यातून ते त्यािंच्या सिंपूणि देशाच्या 

लोकसिंख्येची सिंपूणि अ नधा याची गरज भागवू शकतील, आद्दण म्हणून त्यािंना यावर 

अवलिंबून राहावे लागते. त्यािंची स्वतःची शेती त्यािंच्या सिंपूणि लोकसिंख्येला पोसण्यासाठी 

परुसेे अ नधा य तयार करते. 

द्दवकसनशील द्दकिं वा अद्दवकद्दसत राकारािंमध्ये, शेतकरयािंना त्यािंच्या जगण्याच्या गरजेपेक्षा 

जास्त अ नधा य उत्पादन करावे लागते, कारण त्यािंना त्यािंच्या शहरी लोकसिंख्येला 
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आवश्यक प्रमाणात अ नधा य परुवावे लागते. द्दवकसनशील राकारािंमधील शेतकरयािंकडे 

अ नधा याचे द्दवक्रीयोग्य अद्दधशेष असणे आवश्यक आहे जे या दो ही के्षत्रािंच्या वाढीसाठी 

शेवटी आवश्यक असलेल्या दाुंयम आद्दण ततृीयक दो ही के्षत्रािंमध्ये कामगार म्हणून कायिरत 

असलेल्या लोकसिंख्येच्या अ न गरजा पूणि करण्यास मदत करले. दाुंयम आद्दण ततृीयक 

के्षत्रािंच्या वाढीसह, हे द्दततकेच महत्त्वाचे आहे की कृषी के्षत्राची वाढ अशा दराने होते जी 

वाढत्या कमिचार यािंच्या अ नधा याच्या गरजेशी जळुते आद्दण दाुंयम तसेच ततृीयक के्षत्राची 

वाढ द्दटकवून ठेवण्यास मदत करते. 

कृषी द्दवकास हा औद्योद्दगक द्दवकासाशी जळुला पाद्दहजे, कारण जर कृषी उत्पादनात 

कमतरता असेल तर परकीय चलनाच्या साठ्याच्या कमतरतेमळेु अ नधा य आयात करणे 

शक्य होत नाही. हे वळण औद्योद्दगक द्दकिं वा दाुंयम के्षत्रावर द्दवपररत पररणाम करले कारण 

व्यापाराच्या अटी दाुंयम द्दकिं वा औद्योद्दगक के्षत्राच्या द्दवरोधात जातील आद्दण यामळेु शेवटी 

वाढीची प्रद्दक्रया थािंबेल, कारण औद्योद्दगक उत्पादन यापढेु फायदेशीर राहणार नाही. याचा 

पररणाम शेवटी अथिव्यवस्था ठप्प होण्यात होईल. 

२. घटक योगदान (Factor Contribution): 

द्दवकसनशील देशािंच्या लोकसिंख्येपैकी जवळपास ६०% लोकसिंख्या शेतीमध्ये गुिंतलेली 

आहे, म्हणून कृषी के्षत्रात कायिरत असलेल्या अशा कमिचार यािंना योग्य प्रद्दशक्षण द्ददल्यास 

कृषी के्षत्र हे दाुंयम आद्दण ततृीयक के्षत्रािंना मोठ्या प्रमाणात कामगार परुवठा करू शकते. हे 

तेव्हाच घडू शकते जेव्हा औद्योद्दगक द्दकिं वा ततृीयक के्षत्रातील उत्पादकता वाढते. लईुसच्या 

"मजरुािंच्या अमयािद परुवठ्यासह द्दवकासाचे मॉडेल" मध्ये कृषी के्षत्रातील प्रच्छ नपणे 

बेरोजगार असलेले अद्दतररक्त कामगार एकत्रीकरण औद्योद्दगक द्दकिं वा दाुंयम के्षत्राच्या 

वाढीसाठी आद्दण द्दवस्तारासाठी आवश्यक आहे आद्दण द्दवस्ताररत उद्योगािंमध्ये रोजगार 

द्दनद्दमितीसाठी भािंडवल सिंचय आवश्यक आहे. कामगारािंसाठी कमी वेतन दर म्हणज े

औद्योद्दगक द्दकिं वा दाुंयम के्षत्रासाठी उत्पादन खचि कमी असेल ज्यामळेु उद्योगपतींना मोठा 

नफा द्दमळेल, जे या नफयािंची पढुील औद्योद्दगक द्दवकासासाठी आद्दण भािंडवली सिंचयनासाठी 

प ुहा गुिंतवणूक करू शकतात. 

भारतासारख्या देशात, द्दजथे लोकशाही व्यवस्था आहे आद्दण प्रत्येकाला स्वतःचा व्यवसाय 

द्दनवडण्याचा अद्दधकार आहे, द्दतथे कृषी के्षत्रात काम करणारया मजरुािंना जोपयंत कृषी 

उत्पादनात वाढ होत नाही तोपयंत त्यािंना औद्योद्दगक के्षत्रात स्थलािंतर करण्यास भाग पाडले 

जाऊ शकत नाही. आद्दण त्यामळेु अ नधा याचा द्दवक्रीयोग्य अद्दधशेष आह.े १९६० च्या 

दशकाच्या मध्यात झालेल्या हररत क्रािंतीने कृषी के्षत्रातील तिंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये क्रािंती 

घडवून आणण्यात आद्दण कृषी के्षत्रात द्दवक्रीयोग्य अद्दधशेष द्दनद्दमिती करण्यात महत्त्वपूणि 

भूद्दमका बजावली.  

३. भांडवलाचा स्रोत (Source of Capital): 

द्दवकसनशील राकारािंमध्ये औद्योद्दगक वाढीसाठी कृषी हे भािंडवल द्दनद्दमितीचे प्रमखु साधन असू 

शकते. अनेक गरीब द्दवकसनशील राकारािंमध्ये, कृषी उत्प न असमानपणे द्दवतररत केले जाते, 
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म्हणून ग्रामीण भागात राहणार े आद्दण उच्च उत्प न असलेले लोक त्यािंच्या बचतीची 

औद्योद्दगक द्दवकासामध्ये गुिंतवणूक करू शकतात. 

शेतीतून द्दमळणारा जमीन महसूल हा भारतातील राज्याच्या उत्प नाचा नगण्य स्रोत आहे. 

द्ददविंगत डॉ. के. एन. राज यािंच्या नेततृ्वाखालील सद्दमतीने आद्दथिक द्दवकासासाठी कृषी 

के्षत्रातून बचत हस्तािंतररत करण्यासाठी ‘कृषी होद्दल्डिंग टॅक्स’ सचुवला आहे. 

४. बार्ार योगदान (Market Contribution): 

हे औद्योद्दगक उत्पादनािंच्या मागणीवर प्रद्दतद्दबिंद्दबत होते. द्दवकासाच्या सरुुवातीच्या टप्प्यात, 

जेव्हा शहरी के्षत्र फारसे द्दवकद्दसत झालेले नसते द्दकिं वा फारच लहान नसते आद्दण द्दनयाित 

बाजार अजूनही दूरचे स्वप्न असते, तेव्हा अद्दवकद्दसत राकारािंमधील कृषी के्षत्र ही औद्योद्दगक 

उत्पादनािंची प्रमखु बाजारपेठ आहे. साखर, ताग, कापूस इत्यादी नगदी द्दपकािंचे उत्पादन 

द्दवकून जे उत्प न ते द्दमळवतात ते शेतकरी औद्योद्दगक मालावर खचि करतात. शेतकर यािंनी 

त्यािंच्या द्दवक्रीयोग्य अद्दतररक्त अ नधा याची द्दवक्री करून जे उत्प न द्दमळवले आह ेत्याचाही 

वापर केला जातो. 

औद्योद्दगक के्षत्रामध्ये अद्दधक प्रमाणात वदृ्धी होण्यासाठी औद्योद्दगक वस्तूिंची मागणी वाढवणे 

आवश्यक आहे. भारतामध्ये असे आढळून आले आह ेकी, जेव्हा जेव्हा कृषी के्षत्रामध्ये मिंद 

द्दकिं वा नकारात्मक वाढ होते, तेव्हा औद्योद्दगक उत्पादनािंच्या मागणीच्या कमतरतेमळेु 

औद्योद्दगक के्षत्रामध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. जेव्हा कृषी उत्पादकता आद्दण 

उत्पादनात वाढ होते तेव्हा औद्योद्दगक वस्तू आद्दण सेवािंच्या मागणीत वाढ होते आद्दण यामळेु 

आद्दथिक द्दवकासाचा वेग वाढतो. १९७९ च्या जागद्दतक द्दवकास अहवालानसुार, “कमी 

क्रयशक्ती असलेली ग्रामीण अथिव्यवस्था अनेक द्दवकसनशील देशािंमध्ये औद्योद्दगक वाढ 

रोखून धरते.” 

शेती/कृषी आद्दण उद्योग यािंचा थेट सिंबिंध आह,े शेतीमळेु द्दवद्दवध औद्योद्दगक उत्पादनािंना 

मागणी द्दनमािण होते आद्दण त्याबदल्यात उद्योगािंना अ न आद्दण कच्च्या मालाचा परुवठा 

होतो, कच्च्या मालामध्ये ऊस, ताग, कापूस, तेलद्दबया इत्यादींचा समावेश होतो. कृषी के्षत्र 

देखील कृषी-आधाररत उद्योगािंना कच्चा मालाचा परुवठा करते जसे की,  साखर उत्पादन 

उद्योग, हातमाग उद्योग व द्दवणकाम उद्योग  इत्यादी.  जेव्हा कृषीची वाढ मिंद असते, तेव्हा 

या कृषी-आधाररत उद्योगािंना कच्चा मालाचा  द्दनयद्दमत आद्दण आवश्यक परुवठा होऊ 

शकणार नाही.  

वरील द्दववेचनावरून हे स्पष्ट होते की, कृषी के्षत्राची जलद आद्दण द्दनरोगी वाढ ही जलद 

औद्योद्दगक वाढीची पूवि अट आहे. याचा औद्योद्दगक मालाच्या सिंबिंधात कृषी उत्पादनािंच्या 

द्दकिं मतीवर पररणाम होतो, हेच कृषी आद्दण उद्योग यािंच्यातील व्यापाराच्या अटी ठरवते. कमी 

कृषी द्दकिं मतींचा अथि उद्योगासाठी स्वस्त कच्चा माल आद्दण अ न आहे ज्यामळेु खचि कमी 

होतो आद्दण शेवटी नफा जास्त होतो. शेतीच्या दृद्दष्टकोनातून कमी द्दकमतीचा अथि 

शेतकरयािंचे कमी उत्प न, ज्यामळेु औद्योद्दगक वस्तू खरदेी करण्याच्या त्यािंच्या क्रयशक्तीवर 

पररणाम होतो. 
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कृषी मालाच्या द्दकमती कमी झाल्यामळेु शेतीची उत्पादकता कमी होईल. म्हणून कृषी के्षत्र 

आद्दण औद्योद्दगक के्षत्र यािंच्यातील व्यापाराच्या अटींचा समतोल साधण्यासाठी,  कृषी 

मालाची द्दकिं मत जास्त नसावी द्दकिं वा ती इतकी कमी नसावी की ज्यामळेु कृषी के्षत्र आद्दण 

शेतकरयािंचे शोषण होईल. पररणामी कृषी उत्पादकता कमी होईल. 

५. परकीय चलन योगदान (Foreign Exchange Contribution): 

कमी औद्योद्दगक द्दवकासासह आद्दथिक द्दवकासाच्या सरुुवातीच्या टप्प्यात, कृषी उत्पादनािंची 

द्दनयाित ही अद्दवकद्दसत देशासाठी परकीय चलन हा कमावण्याचा मखु्य स्त्रोत असू शकतो, 

कृषी के्षत्र हे प्राथद्दमक वस्तूिंच्या द्दनयाितीतून परकीय चलन द्दमळवते. 

आद्दथिक द्दवकासाच्या सरुुवातीच्या टप्प्यात, द्दवकसनशील देशािंना परकीय चलनाच्या 

मोठ्या सिंकटाचा सामना करावा लागतो द्दकिं वा ज्याला त्यािंच्या औद्योद्दगक द्दवकासासाठी 

औद्योद्दगक वस्तूिंच्या आयातीची आवश्यकता पूणि करण्यासाठी ‘परकीय चलन अिंतर’ म्हणून 

सिंबोधले जाते. प्राथद्दमक वस्तूिंची द्दनयाित करून कृषी परकीय चलनाच्या कमाईत योगदान 

देते ज्यामळेु द्दवकसनशील राकारािंना त्यािंच्या औद्योद्दगक वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या 

औद्योद्दगक वस्तूिंची आयात करता येते, या अशा वस्तू आहेत ज्या आयात करणार या देशात 

उत्पाद्ददत केल्या जाऊ शकत नाहीत जरी त्या वस्तू उच्च सिंधी खचािला उत्पाद्ददत केल्या 

जातील. त्यामळेु औद्योद्दगक द्दवस्तारासाठी लागणारा औद्योद्दगक कच्चा माल आद्दण भािंडवली 

वस्तू आयात करण्यासाठी लागणार े परकीय चलन द्दमळवून देशाच्या आद्दथिक द्दवकासात 

योगदान दणे्यात कृषी के्षत्र महत्त्वाची भूद्दमका बजावू शकते. परकीय चलनाचा तटुवडा द्दकिं वा 

कमतरता द्दवकसनशील राकाराच्या द्दवकास प्रद्दक्रयेत मोठा अडथळा म्हणून काम करते. 

भारताच्या दसुर या आद्दण द्दतसर या पिंचवाद्दषिक योजनेत गुिंतवणकुीच्या सिंसाधनािंच्या 

वाटपामध्ये कृषी के्षत्राकडे तलुनेने दलुिक्ष करण्यात आले, त्यामळेु वाढीची प्रद्दक्रयाही ठप्प 

झाली, कारण मूलभूत अ नधा याच्या गरजाही परुशेा प्रमाणात परकीय चलन द्दशल्लक 

नसल्यामळेु आयात करणे अशक्य होते.  

६. कृषी आद्दण दाररद्रय द्दनमूजलन (Agriculture and Poverty Alleviation): 

भारतात, बहुसिंख्य गरीब लोक देशाच्या ग्रामीण भागात राहतात. स्वातिंत्र्याच्या ६० 

वषांनिंतरही आजही समुार े४०% भारतीय ग्रामीण लोकसिंख्या दाररिय्रषेेखाली जगते आद्दण 

त्यातील बहुसिंख्य अल्पभूधारक शेतकरी, अनसूुद्दचत जाती आद्दण जमाती, भूद्दमहीन 

शेतमजूर आहते. इतरािंबरोबरच, भारतीय द्दनयोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष माटेँक द्दसिंग 

अहलवुाद्दलया म्हणाले की, कृषी द्दवकासामळेु गररबी कमी होते. दाररिय् द्दनमूिलनासाठी 

आखलेल्या कोणत्याही धोरणात कृषी के्षत्राचा द्दवकास महत्त्वाची भूद्दमका बजावते. कृषी 

के्षत्राच्या वदृ्धीमळेु लहान आद्दण सीमािंत शेतकरयािंची उत्पादकता तसेच उत्प न पातळी 

दो ही वाढण्यास मदत होते आद्दण रोजगार पातळी तसेच कृषी कामगारािंची वेतन पातळी 

सधुारते. अशाप्रकार,े ते दाररिय तसेच प्रच्छ न बेरोजगारी दो हीमध्ये मदत करते. कृषी 

उत्पादकता वाढल्याने अ नधा याच्या द्दकमती कमी होतात आद्दण त्यामळेु महागाई 

द्दनयिंत्रणात राहण्यास मदत होते आद्दण त्यामळेु दाररियाची पातळी कमी होण्यास हातभार 

लागतो. 
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७. रोर्गार द्दनद्दमजतीमध्ये शेतीचे योगदान (Contribution of Agriculture to 

Employment Generation): 

कामगार-अद्दधशेष असलेल्या द्दवकसनशील राकारािंसाठीच्या मुलभूत द्दवकास प्रद्दतमानािंमध्ये, 

त्यािंपैकी लईुसचे वदृ्धीचे श्रमाचे अमयािद परुवठा प्रद्दतमान, तसेच मूलभूत आद्दण अवजड 

उद्योगािंना अद्दधक महत्त्व देणारे महालनोद्दबस वदृ्धी प्रद्दतमान जे वाढत्या द्दकिं वा द्दवस्तारणारया 

औद्योद्दगक के्षत्रात कृषी के्षत्राला रोजगार देण्यासाठी कृषी के्षत्रामधून अद्दतररक्त श्रम काढून 

घेण्याचा मिुा अधोरदे्दखत करतात. तथाद्दप, असे आढळून आले आह ेकी, शेतीतून अद्दतररक्त 

श्रम काढून घेण्याऐवजी, आधदु्दनक उद्योग हे गहन भािंडवलप्रधान होते आद्दण त्यािंनी अद्दतशय 

कमी द्दकिं वा मयािद्ददत रोजगाराच्या सिंधी द्दनमािण केल्या ज्या शहरी भागात उघडपणे 

बेरोजगार कामगारािंना कामावर ठेवण्यास सक्षम नाहीत. 

कृषी के्षत्रातील वाढ ही चािंगली रोजगार क्षमता प्रदान करते, तथाद्दप कृषी द्दवकासातून ही 

रोजगार क्षमता द्दनमािण करण्यासाठी कृषी द्दवकासाचे योग्य धोरण अवलिंबणे आवश्यक आहे. 

नवीन कृषी तिंत्रज्ञान जसे की उच्च उत्पादन मूल्य द्दबयाणे, कीटकनाशके, खतािंसह 

द्दसिंचनासाठी इष्टतम प्रमाणात पाण्याचा वापर केल्यास कृषी के्षत्रातील रोजगाराची पातळी 

वाढण्यास मदत होईल. उच्च-उत्पादन देणार या तिंत्रज्ञानासारख्या द्दनद्दवठांािंचे रुपािंतर 

शेतकर यािंना एकपेक्षा अद्दधक पीक घेण्यास मदत करते ज्यामळेु कृषी के्षत्रात मोठया प्रमाणात 

रोजगार क्षमता द्दनमािण होते. 

द्दसिंचन सदु्दवधा आद्दण इतर कृषी पायाभूत गरजा सधुारण्यासाठी आद्दण द्दवस्ताररत 

करण्यासाठी, कृषी के्षत्रातील भािंडवली गुिंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे जेणेकरून 

भारतातील शेतकरी नवीन उच्च-उत्पादन तिंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊ शकतील. भारताच्या 

ग्रामीण भागात उच्च-उत्पादन देणार या तिंत्रज्ञानाच्या व्यापक प्रसारामळेु केवळ कृषी 

उत्पादकताच वाढणार नाही तर कृषी के्षत्रातील रोजगाराची पातळीही उिंचावेल. पूणि 

रोजगाराची सिंभाव्य कृषी वाढ साध्य करण्यासाठी, शेतीमध्ये यािंद्दत्रकीकरणाचा वापर 

द्दनवडक पद्धतीने केला पाद्दहजे जेणेकरून मशीनद्वार ेमनकुायबळाची बेपवािईने बदली होणार 

नाही ज्यामळेु बेरोजगारीची पातळी वाढेल. यापढेु कृषी के्षत्रातील रोजगार पातळी 

वाढवण्यासाठी, भाडे करार सधुारणा आद्दण जमीन धारणेवर कमाल मयािदा लादून जद्दमनीचे 

द्दवतरण यासारख्या भूद्दमसधुारणा प्रभावीपणे राबद्दवल्या जाव्यात, कारण लहान शेतकरी 

अद्दधक श्रम, उच्च पीक तीव्रता आद्दण उच्च उत्पादकता प्रदान करतात. 

३.२.२ द्दवकद्दसत अथजव्यवस्थेत कृषीची भूद्दमका (ROLE OF AGRICULTURE IN 

A DEVELOPED ECONOMY): 

कोणत्याही देशाच्या आद्दथिक द्दवकासामध्ये कृषी के्षत्राने नेहमीच धोरणात्मक भूद्दमका 

बजावली आहे. तसेच प्रगत देशािंच्या आद्दथिक द्दहतासाठी कृषी के्षत्राने  महत्त्वपूणि योगदान 

द्ददले आहे. जर आपण इद्दतहासावर नजर टाकली, तर आपल्याला असे द्ददसून येते की कृषी 

क्रािंतीमळेु तेथे औद्योद्दगक क्रािंती झाल्याचे स्पष्ट परुावे आहते. त्याचप्रमाणे, यूएस आद्दण 

जपानमध्ये देखील आपण पाहतो की,  औद्योद्दगकीकरणाच्या प्रद्दक्रयेत कृषी द्दवकासाने 

मोठया प्रमाणात मदत केली आहे. 
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गेल्या काही वषांत असे द्ददसून आले आहे की, वाढलेली कृषी उत्पादकता आद्दण उत्पादन 

देशाच्या सवांगीण आद्दथिक द्दवकासामध्ये मोठया प्रमाणात योगदान देते. त्यामळेु कृषी 

के्षत्राच्या पढुील द्दवकासाला अद्दधक महत्त्व देणे अद्दधक तकि सिंगत आद्दण योग्य ठरले. 

प्रा. द्दकिं डरबगिर, टोडारो, लईुस, नकि से इत्यादी सवि आघाडीच्या अथिशास्त्रज्ञािंच्या मते, 

शेती/कृषी आद्दथिक द्दवकासात अनेक प्रकार ेयोगदान देते, जसे - 

१.  कृषी के्षत्र हे केवळ सिंपूणि लोकसिंख्येसाठी अ नच परुवत नाही, तर अथिव्यवस्थेच्या 

द्दबगर-कृषी के्षत्रािंना कच्चा माल देखील परुवते. 

२.  कृषी के्षत्रामळेु ग्रामीण भागात द्दबगर-कृषी के्षत्रािंची मागणी द्दनमािण होते, कारण यामळेु 

ग्रामीण लोकसिंख्येची क्रयशक्ती वाढते. 

३.२.३ द्दवकद्दसत देशांमधील शेतीची भूद्दमका (Role of Agriculture in A 

Developed Countries): 

१. राष्ट्रीय उत्पन्नात योगदान (Contribution to National Income): 

आपण अनेक प्रगत आद्दण द्दवकद्दसत देशािंच्या आद्दथिक इद्दतहासावर नजर टाकली असता 

आपल्याला असे द्ददसून येते की, आद्दथिक प्रगतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी के्षत्राचे फार 

मोठे योगदान आहे. ह ेअगदी बरोबर सािंद्दगतले गेले आहे की, आजच्या सदु्दवकद्दसत आद्दण 

औद्योद्दगक अथिव्यवस्था एकेकाळी प्रामखु्याने कृषी अथिव्यवस्था होत्या आद्दण आजच्या 

अद्दवकद्दसत अथिव्यवस्था ह्या प्रामखु्याने कृषीप्रधान अथिव्यवस्था आहेत आद्दण त्यािंच्या 

राकारीय उत्प नात कृषीचा/शेतीचा मोठा वाटा आहे. 

२. अन्न पुरवठा स्त्रोत (Source of Food Supply): 

जरी, शेती हा द्दवकद्दसत राकारािंसाठी उत्प नाचा मखु्य स्त्रोत नसला तरी, द्दवकद्दसत 

राकारािंसाठी देखील कृषी के्षत्र हे महत्त्वपूणि आहे. कारण कृषी उत्पादनात काही कमतरता 

असल्यास आद्दण सतत वाढणारी अ नाची मागणी पूणि करण्यात कृषी के्षत्र अपयशी 

ठरल्यास त्याचा द्दवकद्दसत अथिव्यवस्थािंच्या द्दवकास दरावर द्दवपरीत पररणाम घडून येईल. 

त्यामळेु कोणत्याही राकाराच्या आद्दथिक द्दवकासासाठी कृषी उत्पादनात वाढ करणे महत्त्वाचे 

आहे, मग ते द्दवकद्दसत राकार असो द्दकिं वा द्दवकसनशील राकार. 

३. कच्चच्चया मालासाठी पूवज-आवश्यकता (Pre-Requisite for Raw Material): 

कृषी के्षत्राची द्दस्थर वदृ्दद्ध आद्दण प्रगती कोणत्याही अथिव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे मग ती 

द्दवकसनशील अथिव्यवस्था असो द्दकिं वा द्दवकद्दसत अथिव्यवस्था असो. जोपयंत द्दवकसनशील 

अथिव्यवस्थािंचा कृषी के्षत्राशी सिंबिंध आहे तोपयंत त्यािंच्या राकारीय उत्प नाचा कृषी हा 

महत्त्वपूणि भाग असतो. कृषी के्षत्राचे महत्त्व द्दवकद्दसत देशािंमध्येही कमी नाही, कारण कृषी 

के्षत्र हे उद्योगािंना कच्चा माल परुवते ज्यामळेु त्यािंचे रूपािंतर तयार उत्पादनािंमध्ये होते.  

उदाहरणाथि , द्दपठाच्या द्दगरण्या गव्हाचे द्दपठात रूपािंतर करतात जे शेवटी त्याच द्दपठापासून 

ब्रेड बनवणारया ब्रेड उत्पादकािंना परुवले जाते. अशी अनेक उदाहरणे आहेत द्दजथे उद्योग 
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त्यािंचा कच्चा माल कृषी उत्पादनािंमधून घेतात आद्दण निंतर अिंद्दतम वापरासाठी वस्तू 

उत्पाद्ददत करतात. 

४. मनुष्ट्यबळाचे स्थलांतर (Shift of Manpower): 

जेव्हा अथिव्यवस्था ही द्दवकसनशील अथिव्यवस्था असते, तेव्हा कृषी के्षत्र हे मोठया प्रमाणात 

श्रमशक्ती शोषून घेते. तथाद्दप, एखाद्या अथिव्यवस्थेसाठी हे अद्दतशय महत्त्वाचे आहे की, 

ऑटोमेशनच्या माध्यमातून कृषी के्षत्रात प्रगती होत आह,े ज्यामळेु कामगारािंना कृषी के्षत्रातून 

द्दबगर कृषी के्षत्राकडे वळण्यास मदत होईल ज्यामळेु आद्दथिक द्दवकास घडून येईल. यामळेु 

नेहमी मयाि द्ददत परुवठा असलेल्या जद्दमनीवरील कामगारािंचा भार कमी होण्यास मदत 

होईल. एकदा जर अथिव्यवस्था द्दवकद्दसत अथिव्यवस्थेत पररवद्दतित झाली, तर कृषी के्षत्रात 

कायिरत असलेल्या मजरुािंची टक्केवारी खूपच कमी होईल.  मखु्यत: प्रगत तिंत्रज्ञानाने कृषी 

के्षत्रातील प्रचिंड श्रमशक्तीची जागा घेतली आह.े ज े शेवटी उच्च उत्पादकता आद्दण कृषी 

के्षत्रातील कामगारािंच्या मयािद्ददत रोजगारास कारणीभूत ठरले आहेत. 

५. आद्दथजक मदंी दूर करण्यासाठी उपयुक्त (Helpful in Phasing out Economic 

Depression): 

आद्दथिक मिंदीसारख्या काळात जेव्हा औद्योद्दगक उत्पादन हे खालच्या तळाशी जाऊन 

आदळते म्हणजेच अद्दतशय कमी असते अशा वेळी द्दवकद्दसत द्दकिं वा अद्दवकद्दसत कोणत्याही 

अथिव्यवस्थेसाठी द्दटकून राहणे खरोखरच कठीण होते, यावेळी कृषी के्षत्र केवळ समाजाच्या 

गरजा द्दनमािण करण्यात महत्त्वाची भूद्दमका बजावत नाही तर त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे 

लोकािंना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आद्दण त्यामळेु इतर वस्तू आद्दण सेवािंना मागणी 

द्दनमािण करण्यात महत्त्वाची भूद्दमका बजावते. 

कृषी के्षत्रातील प्रगती अत्यावश्यक आहे कारण ते देशाच्या सतत वाढणारया द्दबगरशेती 

लोकसिंख्येसाठी तरतूद करते. कृषी प्रगती आणखी आवश्यक आहे कारण ती अनेक 

उद्योगािंना कच्चा माल परुद्दवते ज्यामळेु देशाला परकीय चलन द्दमळवण्यात आद्दण देशात 

रोजगार द्दनद्दमिती होण्यास मदत होते. 

तुमची प्रगती तपासा: 

१.  द्दवकसनशील देशात कृषी के्षत्राची भूद्दमका काय आहे? 

२.  द्दवकद्दसत देशात कृषी के्षत्राची भूद्दमका काय आहे? 

३.३ कमी उत्पादनाची कारणे (CAUSES OF LOW 

PRODUCTIVITY) 

भारतीय शेतीमधील उत्पादकता पातळीची इतर देशािंतील पातळीशी तलुना केल्यास 

भारतीय शेतीमधील उत्पादकता कमी असल्याचे द्ददसून येते. भारतातील गव्हाची 

उत्पादकता यूकेमधील उत्पादकतेच्या समुार े३४ टक्के आद्दण चीनमधील उत्पादकतेच्या 

६७ टक्के आहे. तर तािंदळाच्या बाबतीत, भारतातील उत्पादकता चीनमधील 
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उत्पादकतेच्या ४९ टक्के आद्दण यूएसएच्या ४० टक्के आह.े भारतातील द्दबयाणे कापसाची 

उत्पादकता चीनच्या तलुनेत समुार े एक पिंचमािंश आहे आद्दण अमेररका आद्दण 

पाद्दकस्तानच्या तलुनेत अध्याि पेक्षा कमी आहे. भईुमगुाच्या बाबतीत, भारतातील उत्पादकता 

यूएसएमधील उत्पादकतेच्या २६ टक्के आद्दण चीनमधील उत्पादकतेच्या ३६ टक्के आहे. 

भारत हा बहुतािंश कृषी द्दपकािंचा सवाित मोठा उत्पादक आद्दण उत्पादक देश आहे, परिंत ु

उत्पादनाच्या बाबतीत तो खूप मागे आहे.  

भारतीय शेतीतील कमी उत्पादकतेची कारणे खालील प्रकारािंमध्ये द्दवभागण्यात आली 

आहेत: 

A.  साधारण कारणे 

B.  सिंस्थात्मक कारणे 

C.  तािंद्दत्रक कारणे 

A. सामान्य कारण े(General causes): 

१.  सामाद्दर्क वातावरण (Social environment): भारतीय शेतकरी अद्दशद्दक्षत, 

अिंधश्रद्धाळू, परुाणमतवादी आद्दण उत्पादनाच्या नवीन कृषी तिंत्रािंना प्रद्दतसाद न देणारा 

आहे ज्यामळेु कृषी के्षत्राची उत्पादकता कमी द्ददसून येते. खेड्यातील सामाद्दजक 

वातावरणाचा हा प्रकार अनेकदा कृषी द्दवकासातील अडथळा असल्याचे सािंद्दगतले 

जाते. 

२.  र्द्दमनीवर लोकसंख्येचा दबाव (Pressure of population on land): 

जद्दमनीवर लोकसिंख्येचा प्रचिंड दबाव आहे. अथिव्यवस्थेतील द्दबगर कृषी के्षत्रािंचा 

द्दवस्तार होऊ शकला नसल्याने कृषी के्षत्रावरील दबाव वाढतच गेला. २००१ मध्ये, 

ग्रामीण भागातील समुार े तीन चतथुांश लोकसिंख्या कृषी के्षत्रात कायिरत होती. 

जद्दमनीवरील वाढता दबाव अिंशतः उपद्दवभागणी आद्दण होद्दल्डिंग्सचे द्दवखिंडन यासाठी 

जबाबदार आहे. लहान आद्दथिक होद्दल्डिंग्सवर उत्पादकता कमी द्ददसून येते. 

३.  र्द्दमनीचा ऱ्हास (Land degradation): भारत सरकारने अलीकडेच असा अिंदाज 

लावला आहे की, देशातील ३२९ दशलक्ष हेक्टर जद्दमनीपैकी जवळपास द्दनम्मी माती 

द्दनकृष्ट म्हणून वगपासकृत केली जाऊ शकते. जवळजवळ ४३ टक्के जमीन उच्च रहासाने 

ग्रस्त आहे. 

B. संस्थात्मक कारण े(Institutional causes): 

१.  र्मीन कायजपद्धती (Land tenure system): स्वातिंत्र्यपूवि काळात, कृषी सिंरचना 

केवळ काही बडे भूमालक आद्दण जमीनदार यािंच्या उपद्दस्थतीवर अवलिंबून होती. 

वास्तद्दवक शेतकरयाची द्दस्थती गलुाम द्दकिं वा गलुाम पेक्षा जास्त नव्हती, त्याला 

उत्पादकता वाढवण्यासाठी कोणतेही प्रोत्साहन द्ददले जात नव्हते. स्वातिंत्र्योत्तर 

काळात मध्यस्थािंना सिंपवण्यासाठी कायदे करण्यात आले. पण त्यामळेु त्यािंचा 

पोशाखच बदलला आद्दण ते मोठे जमीनदार झाले. भाडे/खिंडाचे द्दनयमन, कायिकाळाची 
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सरुक्षा, भाडेकरूिं चे मालकी हक्क इत्यादींमळेु भाडेकरूिं ची द्दस्थती चािंगली झाली नाही. 

या भू पद्धतीमध्ये,  केवळ तिंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उत्पादकता वाढवणे कठीण आहे. 

२.  पत आद्दण द्दवपणन सुद्दवधेचा अभाव (Lack of credit and marketing 

facilities): कमकुवत कृषी सिंरचनेला द्दवपणन प्रणाली सारख्या कोणत्याही चािंगल्या 

पायाभूत सदु्दवधािंद्वार े समद्दथित नाही, भारतीय अ न महामिंडळ आद्दण NAFED या 

सरकारी सिंस्थािंद्वार े मोठया प्रमाणात व्यापार होत असूनही, दोषपूणि आहे. पत द्दवत्त 

प्रणालीच्या बाबतीत, प्रादेद्दशक ग्रामीण बकँा आद्दण नाबाडिच्या सेवा अपणुि आहेत. 

३.  अनाद्दथजक होद्द्डंग्स (Uneconomic holdings): राकारीय नमनुा सवेक्षणानसुार, 

१९६१-६२ मध्ये ५२ टक्के होद्दल्डिंग्सचा आकार २ हेक्टरपेक्षा कमी होता. १९९५-

९६ मध्ये, एकूण होद्दल्डिंगपैकी ८० टक्के इतके होते. यापैकी बहुतेक होद्दल्डिंग्स ह्या 

अत्यिंत लहान नसून अनेक लहान भूखिंडािंमध्ये देखील द्दवखरुलेल्या आहेत जेणेकरुन 

त्यावरील लागवड केवळ श्रम-कें द्दित तिंत्राने करता येईल. त्यामळेु उत्पादकता कमी 

होते. जोपयंत शेतीमध्ये लावले जाणार ेअद्दधकचे श्रम पयाियी नोकरयािंमध्ये हस्तािंतररत 

केले जात नाहीत आद्दण होद्दल्डिंग्स एकद्दत्रत होणार नाहीत, तोपयंत उत्पादनाच्या 

आधदु्दनक तिंत्रािंचा अवलिंब करता येणार नाही आद्दण कृषी उत्पादकता वाढवण्याच्या 

शक्यता मयािद्ददत राहतील. 

C. तांद्दत्रक कारण े(Technical causes): 

१.  कालबाह्य कृषी तंत्र े (Outmoded agricultural techniques): बहुतेक 

भारतीय शेतकरी कालबाह्य कृषी तिंते्र वापरत आहेत. बहुसिंख्य शेतकरी अजूनही 

लाकडी नािंगर आद्दण बैल वापरतात. खतािंचा वापर आद्दण द्दबयाणािंच्या नवीन उच्च 

उत्प न देणार या वाणािंचा वापर देखील अत्यिंत मयािद्ददत आहे. 

२.  द्दसंचनाच्चया अपुऱ् या सुद्दवधा (Inadequate irrigation facilities): द्दसिंचनाचा 

परुसेा द्दवस्तार होऊनही, आता देखील एकूण पीक के्षत्राच्या ६० टक्के के्षत्र पावसावर 

अवलिंबून आहे. पाऊस अनेकदा अपरुा, अद्दनद्दित आद्दण अद्दनयद्दमत असतो. 

त्यानसुार, ज्या भागात द्दसिंचनाची सोय नाही, आद्दण जो भाग पूणिपणे पावसावर 

अवलिंबून आहे अशा सवि के्षत्रािंमध्ये उत्पादकता कमी असणे साहद्दजकच आहे. 

द्दसिंचनाची सदु्दवधा असलेल्या भागातही सदोष व्यवस्थापनामुळे क्षमता पूणितः वापरात 

येत नाही. द्दसिंचनाचा खचिही सातत्याने वाढत आहे आद्दण त्यामळेु लहान शतेकरी 

उपलब्ध द्दसिंचन सदु्दवधािंचा वापर करू शकत नाही. 

तुमची प्रगती तपासा: 

१.  भारतीय शेतीचे स्वरूप स्पष्ट करा. 

२.  भारतीय शेतीतील कमी उत्पादकतेच्या सिंस्थात्मक कारणािंची चचाि करा. 
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३.४ कृषी द्दनद्दवष्टी/आदाने (AGRICULTURAL INPUTS) 

कृषी आदानािंचे प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत - 

१. उपभोग्य आदाने (Consumable Inputs): 

उपभोग्य आदाने हा आदानाचा असा प्रकार आह े जो नैसद्दगिकररत्या वापरला जातो. 

सामा यत: वापरल्या जाणा-या उपभोग्य आदानािंमध्ये उच्च दजािचे द्दबयाणे, माती, खते, 

कीटकनाशके, कीटक सापळे, गवत, पाणी इत्यादींचा समावेश होतो.  

उपभोग्य आदाने ही अल्पभूधारक शेतकरयािंच्या कापणीसाठी सवाित मूलभूत परिंत ु

आवश्यक सहाांयक आहेत. कीटकािंपासून बचाव करण्यासाठी कीटकनाशके महत्त्वपूणि 

आहेत. पालापाचोळा तणािंच्या वाढीस प्रद्दतबिंधक म्हणून काम करतो. द्दनरोगी द्दपकािंची खात्री 

करण्यासाठी उच्च दजािचे द्दबयाणे आवश्यक आहे. 

२. भांडवली आदाने (Capital Inputs):  

भािंडवली आदाने ही कृषी आदाने असतात जी बहुधा यािंद्दत्रक आद्दण अद्दधक तािंद्दत्रकदृष्टया 

प्रगत असतात. या कृषी आदाने ही  द्दपकािंद्वार े स्वतः वापरता येत नाहीत. भािंडवली 

आदानािंचा द्दवचार मोठया शेतािंसाठी आवश्यक साधने म्हणून केला जातो, परिंत ु ते पूणिपणे 

सत्य नाही. परावद्दतित आच्छादन आद्दण रेलीद्दझिंग साद्दहत्य यासारख्या मोठया शेततळ्यािंना 

आद्दण लहान शेतकर यािंना मदत करू शकतील अशी भरपूर कृषी आदाने आहेत. 

भािंडवली आदानािंचे इतर काही सामा य प्रकार आहेत: नायलॉन जाळी, स्रॅक्टर, नािंगर, 

द्दसिंचन प्रणाली इत्यादी. 

रॅक्टर आद्दण नािंगर यािंसारखी भािंडवली आदाने सामा यतः लहान शेतकरी वापरत नाहीत, 

कारण ती इतकी मोठी गुिंतवणूक आहे. आम्ही द्दशफारस करतो की, अल्पभूधारक 

शेतकर यािंनी त्यािंच्या उत्पादनासाठी नायलॉन जाळी आद्दण परावद्दतित आच्छादन यािंसारख्या 

भािंडवली आदानािंचा वापर करावा. 

३. इको-फ्रें डली कृषी आदाने (Eco-Friendly Agri-Inputs): 

काही प्रकारची कृषी आदाने ही इतर आदानािंपेक्षा द्दहरवे असतात आद्दण जागद्दतक 

तापमानवाढ झपाटयाने वाढत असताना, आम्ही अशी द्दशफारस करतो की प्रत्येक शतेकरी 

हा शक्य द्दततक्या शाश्वत होण्याचा प्रयत्न करत असतो. आम्ही असे मानत असतो की, 

शाश्वत शेती हे अल्पभूधारक शेतकर यािंसाठी एक आव्हान असते कारण त्यािंच्याकडे मयाि द्ददत 

सिंसाधने आहेत, परिंत ुते अशक्य नाही. 

लहान शेतकरी त्यािंच्या दैनिंद्ददन द्ददनचयेत एकाद्दत्मक कीड व्यवस्थापन पद्धतीचा समावेश 

करून पयािवरणपूरक होऊ शकतात. एकाद्दत्मक कीड व्यवस्थापन दृष्टीकोन कीटकािंना 

रोखण्यासाठी सेंद्दिय आद्दण गैर-सेंद्दिय सामग्रीचा वापर करते. दो हीमधील अचूक सिंतलुन 

शोधून, अल्पभूधारक शेतकरी उच्च उत्पादनाची खात्री करून शाश्वत शेती पद्धती वापरू 

शकतात. 
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३.५ कृषी द्दकंमत धोरण (AGRICULTURAL PRICE POLICY) 

देशाच्या आद्दथिक द्दवकासात कृषी द्दकिं मत धोरण हे अग्रणी भूद्दमका पार पाडते. शेतकरयािंना 

प्रोत् साहन देण् यासाठी त् यािंना प्रोत् साहन-कें द्दित गुिंतवणूक आद्दण तिंत्रज्ञानासाठी प्रवतृ्त 

करण् यासाठी कृषी द्दकिं मत धोरण हे एक महत् त् वाचे साधन आहे. 

कृषी द्दकंमत धोरणाची उद्दिष्ट े(Objectives of Agricultural Price Policy): 

राकारीय अथिव्यवस्थेतील शतेीच्या स्थानावर अवलिंबून कृषी द्दकिं मत धोरणाची उद्दिष्ट े

देशानसुार बदलतात. द्दवकद्दसत देशािंमध्ये, द्दकिं मत धोरणाचे प्रमखु उद्दिष्ट कृषी उत्प नात 

होणारी घसरण रोखणे हा आहे तर द्दवकसनशील अथिव्यवस्थािंमध्ये कृषी उत्पादन वाढवणे 

हे आहे. 

कृषी द्दकिं मत धोरणाची मखु्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे सारािंद्दशत केली आहेत: 

(i) अन्नधान्य आद्दण कृषी मालाच्चया द्दकमती यांच्चयातील संबंध सुद्दनद्दित करण:े 

कृषी द्दकिं मत धोरणाचा प्रमखु उिेश म्हणजे अ नधा य आद्दण गैर-अ नधा याच्या द्दकमती 

आद्दण कृषी माल यािंच्यातील योग्य सिंबिंध सदु्दनद्दित करणे जेणेकरुन अथिव्यवस्थेच्या या दोन 

के्षत्रािंमधील व्यापाराच्या अटी एकमेकािंच्या द्दवरोधात तीव्रपणे बदलू नयेत. 

(ii) उत्पादक आद्दण ग्राहकांचे द्दहत लक्षात घेण:े 

उत्पादक आद्दण ग्राहक यािंचे द्दहत साधण्यासाठी, द्दकिं मत धोरणाच्या माध्यमातून  कमाल 

आद्दण द्दकमान मयािदेतील चढउतारािंवर बारीक नजर ठेवली पाद्दहजे. 

(iii) द्दपकांच्चया द्दकमतींमधील संबंध: 

द्दवद्दवध वस्तूिंच्या मागणीनसुार उत्पादनाचे उद्दिष्ट पूणि करण्यासाठी प्रद्दतस्पधपास द्दपकािंच्या 

द्दकमतींमधील सिंबिंध द्दटकून राहतील असे द्दकिं मत धोरण असावे. 

(iv) हगंामी चढउतार द्दनयंद्दत्रत करण:े 

द्दकिं मत धोरणाचा आणखी एक उिेश म्हणजे द्दकमतीच्या वाढीच्या चक्रीय आद्दण हिंगामी 

चढउतारािंना द्दकमान मयािदेपयंत द्दनयिंद्दत्रत करणे. 

(v) द्दकंमत एकद्दत्रत करण:े 

कृषी द्दकिं मत धोरणाचे उद्दिष्ट देशातील द्दवद्दवध के्षत्रािंमधील द्दकिं मतीचे अद्दधक एकत्रीकरण 

करणे हे असले पाद्दहजे जेणेकरुन द्दवक्रीयोग्य अद्दधशेषाचा द्दनयद्दमत प्रवाह चालू ठेवता येईल 

आद्दण शेतमालाच्या द्दनयाितीला द्दनयद्दमतपणे चालना द्दमळेल. 

(vi) सामान्य द्दकंमतीचे द्दस्थरीकरण करण:े 

सामा य द्दकिं मत पातळी द्दस्थर करण्यासाठी, देशातील आद्दथिक द्दवकासाला चालना 

देण्यासाठी साविजद्दनक पररव्यय वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट असले पाद्दहजे. 
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(vii) उत्पादनात वाढ: 

कृषी माल द्दकिं मत धोरणाचे प्रमखु उद्दिष्ट हे देशातील द्दवद्दवध वस्तूिंचे उत्पादन वाढद्दवण्याचे 

असले पाद्दहजे. त्यामळेु लागवडीसाठी लागणार ेउत्पादन आद्दण आदाने यािंच्यामध्ये सिंतलुन 

राखता आले पाद्दहजे. 

३.६ द्दकमान आधारभूत द्दकंमत (MINIMUM SUPPORT PRICE) 

अ नधा य आद्दण द्दकिं मत सद्दमतीने १९६४ मध्ये देशात सिंतुद्दलत आद्दण एकाद्दत्मक द्दकिं मत 

रचना लागू करण्यासाठी कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना करण्याची द्दशफारस केली आद्दण 

त्यानसुार १९६५ मध्ये कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली. तथाद्दप, १९८५ 

मध्ये कृषी मूल्य आयोगाचे नाव बदलून कृषी खचि आद्दण मूल्य आयोग असे करण्यात आले. 

या आयोगाचे मखु्य कायि म्हणजे द्दकमान आधारभूत द्दकिं मत (MSP) जाहीर करणे आद्दण 

साविजद्दनक द्दकमान द्दकमतीला द्दवकल्या जाणार या कृषी मालाच्या द्दकमती द्दनद्दित करणे, 

याला आरद्दक्षत द्दकिं मत असे दखेील म्हणतात. 

द्दकमान आधारभूत द्दकंमतीची व्याख्या: 

आधारभूत द्दकिं मत ही अशी द्दकिं मत म्हणून पररभाद्दषत केली जाते ज्या द्दकिं मतीला सरकारला 

द्दवक्रीसाठी देऊ केले जाणार े सिंपूणि स्टॉक खरदेी करणे बिंधनकारक असेल. आधारभूत 

द्दकमतींना कोणतेही प्रत्यक्ष प्रोत्साहन नसते, प्रत्यक्ष भूद्दमका नसते, परिंत ु तरी देखील 

शेतकर यािंना द्दवद्दशष्ट द्दकिं मत पातळीच्या खाली जाण्याच्या जोखमीपासून सिंरक्षण द्दमळेल. 

द्दकमान आधारभूत द्दकिं मत जाहीर करण्याची मखु्य उद्दिष्टे पढुीलप्रमाणे आहेत: 

१.  अद्दधक उत्पादनाच्या द्दस्थतीत द्दकिं मतीत होणारी घसरण रोखणे. 

२.  बाजारातील भाव/द्दकिं मत घसरण्याच्या द्दस्थतीत शेतकर यािंना त्यािंच्या द्दपकाची द्दकमान 

द्दकिं मत सदु्दनद्दित करून त्यािंच्या द्दहताचे रक्षण करणे. 

आधारभूत द्दकिं मत ही कोणतीही प्रत्यक्ष प्रोत्साहनाची भूद्दमका बजावत नसली तरी देखील 

एका द्दवद्दशष्ट पातळीच्या खाली द्दकमत घसरण्याच्या जोखमीपासून शेतकरयािंना सदु्दनद्दित 

करते. या धोरणािंतगित सरकार टिंचाई असताना खलु्या बाजारात खरदेी-द्दवक्री करून स्वत: 

बाजारात प्रवेश करून शेतकरयािंचे उत्प न द्दस्थर ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असते. 

द्दकमान आधारभूत द्दकंमत द्दकती असावी?: 

कृषी उत्पादनािंच्या आधारभूत द्दकिं मती द्दनद्दित करण्यासाठीची मागिदशिक तत्त्वे ही अशा 

उद्दिष्टािंवर  अवलिंबून असतात जी उद्दिष्टे साध्य करणे शक्य असते. कृषी आधारभूत  द्दकिं मत 

धोरणािंचे उद्दिष्ट वेगवेगळ्या देशािंमध्ये द्दभ न असू शकतात आद्दण आहेत. द्ददलेल्या 

व्याख्येनसुार द्दकमान आधारभूत द्दकिं मत धोरण हे द्दनधाि ररत पातळीच्या पलीकडे द्दकमतीत 

घट होण्यापासून शेतकरयािंना आश्वासन देते, काही देशािंमध्ये (मखु्यतः प्रगत देशािंमध्ये), 

अशा द्दकिं मत द्दवम्याचे प्राथद्दमक उद्दिष्ट कृषी उत्प नाची सामा य पातळी द्दनयिंद्दत्रत करणे 

म्हणजे उत्प न-कें द्दित दृष्टीकोन हे आहे. 
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इतर अनेक देशािंमध्ये (द्दवशेषत: द्दवकसनशील देश) आधारभूत द्दकिं मत धोरणाचे मखु्य उद्दिष्ट 

म्हणजे एकूण कृषी उत्पादन, म्हणजेच उत्पादनाद्दभमखु दृष्टीकोन वाढद्दवण्यात मदत करणे ह े

होय. 

भारतासह बहुतेक द्दवकसनशील देशािंमध्ये, सध्याच्या सिंदभाित कृषी उत्पादनाच्या वाढीचा 

दर वाढवणे हे मखु्य उद्दिष्ट आहे जेणेकरुन ग्राहकािंची मागणी  पणुि करता येईल. उत्पादन 

आद्दण उत्पादकता वाढवण्याचा पररणाम म्हणून कृषी उत्प नात सधुारणा करण्याचे उद्दिष्ट 

साध्य केले जाईल. 

द्दकमान आधारभूत द्दकिं मत द्दनद्दित करण्यासाठी काही अथिशास्त्रज्ञािंचे मत असे होते की, ते 

उत्पादन खचािवर आधाररत असावे. पण प्रश्न असा आहे की कोणत्या द्दकिं मतीचा द्दवचार 

केला पाद्दहजे? शेतमालाची उत्पादनाची द्दकिं मत अनेक घटकािंवर अवलिंबून असते जसे की, 

शेताचा आकार, मातीचा प्रकार, पीक पद्धती, तसेच उत्पादनाची तिंते्र इत्यादी. त्यामळेु 

उत्पादनाचा सरासरी खचि काढणे कद्दठण होते. या अडचणी टाळण्यासाठी आधारभूत 

द्दकिं मत ही शेतमालाच्या खचािशी सिंबिंद्दधत असणे आवश्यक असते.  

तथाद्दप, आपण ह े द्दनद्दित केले पाद्दहजे की आपल्या देशातील आधारभूत द्दकिं मत धोरणाचे 

प्राथद्दमक उद्दिष्ट कृषी उत्पादन वाढवणे हे असले पाद्दहजे आद्दण कृषी आद्दण द्दबगर कृषी 

के्षत्रामध्ये उत्प नाचे पनुद्दवितरण साध्य करणे हे नाही. हे उद्दिष्ट ठामपणे डोळ्यासमोर ठेऊन 

आधारभूत द्दकमती कमी करण्यास भाग पाडावे लागेल. 

या कायिक्रमानसुार, सरकार शेतमालाची द्दकिं मत बाजारभावापेक्षा जास्त असलेल्या 

पातळीवर द्दनद्दित करून शेतकरयािंकडून खरदेी करते. जे काही अद्दधशेष बाजारात आहते ते 

सिंपषु्टात येत नाहीत. आकृतीमध्ये P० हा गव्हाचा बाजारभाव आह े

MA I Agri Eco कडून आकृती ४.१ 

वरील आकृतीमध्ये, P१  ही सरकारद्वार े द्दनधािरीत केलेली द्दकिं मत होय. D० या  मागणी 

वक्रानसुार फक्त उपभोक्ता गव्हाचे OA यदु्दनट्स खरदेी करतात. पण दसुरीकडे, गव्हाचे OB 

यदु्दनट द्दवक्रीसाठी काढले जातात. त्यामळेु हा अद्दतररक्त परुवठा खरदेी करून तो बफर 

स्टॉकमध्ये ठेवण्याचे बिंधन सरकारवर असते.  

जर हे धोरण यशस्वी झाले तर, प्रथमतः शतेमालाच्या द्दकमतीत द्दकरकोळ चढउतार केले 

जातात जेव्हा पूणिपणे मकु्त बाजाराच्या आधार े द्दकिं मत ठरवली गेली असेल. दसुर े म्हणजे, 

उत्पादनातील चढ-उतारािंना तोंड देताना कृषी उत्पादकािंचा एकूण महसूल द्दस्थर होईल. 

दीघि कालावधीसाठी उत्पादन वाढवता येते, कारण उत्पादकाला माद्दहत असते की तो 

उत्पादनामध्ये वदृ्धी ही आदाने द्दकिं वा खचािमध्ये वाढ करुन केली जाऊ शकते. सरकारने 

द्दनद्दित केलेल्या उच्च आधार द्दकमती कृषी उत्पादनाला चालना देऊ शकतात ज्यामळेु 

शेतकरी कोणतेही श्रम आद्दण बदलत्या आदानािंचा वापर करत नाहीत आद्दण शेतकरी 

द्दवद्यमान उत्पादन पद्धतींसह अद्दधक प्रमाणावर उत्पादन करु शकतात आद्दण नवीन कृषी 

तिंत्रज्ञानाचा शोध आद्दण अवलिंब करतात ज्यामळेु नवीन, कमी खचाित उत्पादनाची शक्यता 

द्दनमािण होते. त्यामळेु दीघिकाळात उत्पादनात वाढ होते. 
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३.७ साराशं (SUMMARY)  

स्वातिंत्र्याच्या वेळी भारताची शेती मागासलेल्या अवस्थेत होती, शेतीची द्दकिं वा कृषीची प्रद्दत 

हेक्टर आद्दण प्रद्दत कामगार उत्पादकता अत्यिंत कमी होती, वापरात येणार ेतिंत्र जनेु आद्दण 

पारिंपाररक होते. कमी उत्पादकतेमळेु, शेतीतूनच शेतकर यािंचा उदरद्दनवािह चालत असे. 

प्रस्ततु प्रकरणामध्ये आद्दथिक द्दवकासामध्ये कृषीची भूद्दमका, कमी उत्पादकतेची कारणे, 

कृषी द्दनद्दवष्टी द्दकिं वा आदाने, कृषी द्दकिं मत धोरण व अलीकडील द्दकमान आधारभूत द्दकिं मत 

धोरण इत्याद्ददिंची द्दवस्ततृपणे चचाि करण्यात आली आहे.  

३.८ प्रश्न (QUESTIONS) 

१.  भारतीय शेती मागासलेली आद्दण पारिंपाररक स्वरूपाची आहे – स्पष्ट करा. 

२.  भारतीय शेतीच्या कमी उत्पादकतेची कारणे कोणती आहेत? 

३.  आद्दथिक द्दवकासात कृषीची भूद्दमका स्पष्ट करा. 

४.  कृषी आदाने यावर द्दटप द्दलहा. 

५.  कृषी द्दकिं मत धोरण यावर द्दटप द्दलहा. 

६.  द्दकमान आधारभूत यावर द्दटप द्दलहा. 

 

 

***** 
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४ 

कृषी क्षेत्र - II 

घटक रचना  

४.०  उद्दिष्ट े

४.१  प्रस्तावना  

४.२  कृषी द्दवत्ताचा अथथ 

४.३  कृषी द्दवत्ताचे स्रोत 

४.४  सूक्ष्म द्दवत्त 

४.५  नाबाडथ: भूद्दमका आद्दण कायथ 

४.५.१ नाबाडथची भूद्दमका 

४.५.२ नाबाडथचे कायथ 

४.६  कृषी द्दवपणन: रचना आद्दण समस्या 

४.६.१ कृषी द्दवपणनाची रचना 

४.६.२ कृषी द्दवपणनाच्या समस्या 

४.७  शेतकऱयाांसाठी राष्ट्रीय धोरण, २००७ 

४.८  सेंद्दिय कृषी धोरण 

४.९  भारतात अन्न सरुक्षा 

४.१० साराांश 

४.११ प्रश्न 

४.० उद्दिष्ट े(OBJECTIVES) 

•  कृषी द्दवत्ताचा अथथ आद्दण स्रोत याांचा अभ्यास करणे. 

•  सूक्ष्म द्दवत्ताची सांकल्पना समजून घेणे. 

•  नाबाडथची भूद्दमका आद्दण कायाथचा अभ्यास करणे. 

•  कृषी द्दवपणनाची रचना आद्दण समस्याांचा अभ्यास करणे. 

•  शेतकऱयाांसाठी राष्ट्रीय धोरण, २००७ चा अभ्यास करणे. 

•  सेंद्दिय कृषी धोरणाचा अभ्यास करणे. 

•  भारतातील अन्न सरुके्षचा अभ्यास करणे. 
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४.१ प्रस्तावना (INTRODUCTION) 

कोणत्याही देशाच्या आद्दथथक प्रगतीमध्ये कृषीचा/शेतीचा फार मोठा वाटा असतो. द्दवकद्दसत 

राष्ट्राांच्या आद्दथथक द्दवकासात कृषी के्षत्राचे मोठे योगदान आहे तसेच अद्दवकद्दसत द्दकां वा 

द्दवकसनशील राष्ट्राांमध्ये देखील कृषी के्षत्राची भूद्दमका द्दततकीच महत्त्वाची आहे. भारतीय 

लोकसांख्येपैकी जवळपास ७५% लोक त्याांच्या उपजीद्दवकेसाठी कृषीवर अवलांबून आहेत. 

त्यामळेु कृषी के्षत्र हे सांपूणथ राष्ट्रासाठी आद्दथथक उलाढालींचा सवाथत मोठा स्त्रोत बनला आहे. 

तांत्रज्ञानाच्या झपाट्याने द्दवकासामळेु दयु्यम आद्दण ततृीयक के्षत्राांमध्ये भरीव वाढ होत 

असली तरीदेखील कृषी हा व्यवसायाचा एक अद्दतशय महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. 

४.२ कृषी द्दवत्ताचा अथथ (MEANING OF AGRICULTURAL 

FINANCE) 

कृषी द्दवत्त म्हणजे सामान्यतः शेती व्यवसायाशी सांबांद्दधत आद्दथथक पैलूांचा अभ्यास, परीक्षण 

आद्दण द्दवशे्लषण करणे, जे भारताचे मखु्य के्षत्र आहे. आद्दथथक बाबींमध्ये कृषी वस्तूांचे उत्पादन 

आद्दण त्याांची द्दवल्हेवाट यासांबांधीच्या पैशाच्या बाबींचा समावेश होतो. 

४.२.१ कृषी द्दवत्ताची व्याख्या (Definition of Agricultural finance): 

मरु े(१९५३) याांनी कृषी द्दवत्ताची व्याख्या "शेतकऱयाांकडून कजथ घेण्याचा आद्दथथक अभ्यास, 

कृषी कजथ देणाऱ या एजन्सींची सांघटना आद्दण कायथपधतीती आद्दण समाजाच्या शेतीसाठीच्या 

कजाथबाबतच्या द्दहताचा अभ्यास" अशी केली. 

टंडन आद्दण ढोनडयाल (१९६२) याांनी कृषी द्दवत्ताची व्याख्या ही "कृषी द्दवत्त ही 

अथथशास्त्राची अशी एक शाखा आह े जी वैयद्दिक शेतीशी सांबांद्दधत आद्दण आद्दथथक 

सांसाधनाांशी सांबांद्दधत आहे." 

४.२.२ कृषी द्दवत्ताचे स्वरूप आद्दण व्याप्ती (Nature and Scope of Agricultural 

finance): 

कृषी द्दवत्त हा द्दवषय सूक्ष्म आद्दण समग्र या दोन्ही स्तराांवर अभ्यासला जातो. समग्र द्दवत्त 

(Macro Finance) हा सांपूणथ अथथव्यवस्थेत कृषीसाठी द्दनधी उभारण्याच्या द्दवद्दवध 

स्त्रोताांशी सांबांद्दधत आहे. तसेच ते द्दवद्दवध कृषी पतसांस्थाांची कजथ देण्याची प्रद्दिया, द्दनयम, 

कायदे, देखरखे आद्दण द्दनयांत्रण याांच्याशीही सांबांद्दधत आहे. त्यामळेु मॅिो-फायनान्स हे एकूण 

स्तरावर शेतीच्या द्दवत्तपरुवठ्याशी सांबांद्दधत आहे. 

सूक्ष्म-द्दवत्त म्हणजे शेतकरी वैयद्दिक कृषी यदु्दनट्सचे आद्दथथक व्यवस्थापन आद्दण वैयद्दिक 

कजाथच्या द्दवद्दवध स्रोताांचा कसा द्दवचार करतो, प्रत्येक स्त्रोताकडून कजथ घेण्याचे प्रमाण 

आद्दण तो शेतीमधील पयाथयी वापराांमध्ये त्याचे वाटप कसे करतो याच्या अभ्यासाशी 

सांबांद्दधत आह,े तसेच भद्दवष्ट्यातील द्दनधीच्या वापराशी सांबांद्दधत आहे. म्हणून, मॅिो-

फायनान्स हा कृषी के्षत्राच्या एकूण पत गरजाांशी सांबांद्दधत पैलूांशी सांबांद्दधत आहे, तर सूक्ष्म-

द्दवत्त म्हणजे वैयद्दिक कृषी व्यवसायाच्या आद्दथथक व्यवस्थापनाशी सांबांधीत आहे. 
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४.२.३ कृषी द्दवत्ताचे महत्त्व (Significance of Agricultural Finance): 

१)  कृषी द्दवत्त हे देशाच्या कृषी-सामाद्दजक-आद्दथथक द्दवकासामध्ये समग्र आद्दण सूक्ष्म 

दोन्ही स्तराांवर महत्त्वपूणथ आहे, असे गहृीत धरते. 

२)  कृषी/शेती व्यवसाय बळकट करण्यासाठी आद्दण ददु्दमथळ सांसाधनाांची उत्पादकता 

वाढवण्यासाठी कृषी के्षत्र हे उत्पे्ररक भूद्दमका बजावत आहे.  

३)  शेतीच्या द्दवत्ताद्वार े खरदेी केलेल्या नवीन तांत्रज्ञानाच्या आदानाांचा वापर कृषी 

उत्पादकता वाढद्दवण्यास मदत करतो. 

४)  मोठया प्रमाणावर आद्दथथक गुांतवणकुीद्वार ेपरुद्दवल्या जाणा-या आद्दण शेतीला आधार 

देणाऱया कृषी द्दवत्तामध्ये पायाभूत सदु्दवधाांमध्ये वाढ झाल्यामुळे शेतातील उत्पन्नाची 

पातळी वाढते ज्यामळेु ग्रामीण भागातील लोकाांचे राहणीमान सधुारते. 

५)  कृषी द्दवत्त प्रादेद्दशक आद्दथथक असमतोल देखील कमी करू शकते आद्दण आांतर-कृषी 

मालमत्ता आद्दण सांपत्ती याांमधील द्दभन्नता कमी करण्यासाठी द्दततकेच चाांगले आहे. 

६)  कृषी द्दवत्त हे सूक्ष्म आद्दण समग्र स्तरावर आद्दथथक द्दवकासासाठी फॉरवडथ आद्दण 

बॅकवडथ द्दलांकेजेसमधील लीव्हरसारखे आहे. 

७)  भारतीय शेती अजूनही पारांपाररक असल्याने आद्दण द्दनवाथह स्वरुपाची असल्याने, 

नवीन तांत्रज्ञानाचा अवलांब करून आधारभूत पायाभूत सदु्दवधा द्दनमाथण करण्यासाठी 

कृषी द्दवत्तपरुवठा आवश्यक आहे. 

८)  देशातील मोठे आद्दण लघ ु पाटबांधार े प्रकल्प, ग्रामीण द्दवद्यतुीकरण, खते आद्दण 

कीटकनाशक सांयांत्राांची स्थापना, कृषी प्रोत्साहन कायथिम आद्दण दाररिय् द्दनमूथलन 

कायथिम राबद्दवण्यासाठी मोठया गुांतवणकुीची आवश्यकता आहे. 

४.३ कृषी द्दवत्त स्रोत (SOURCES OF AGRICULTURAL 

FINANCE) 

कृषी द्दवत्त ही ऑन-आद्दण ऑफ-फामथ अशा दोन्ही प्रकारच्या कृषी द्दियाांना आद्दण आदाने 

तरतूद, उत्पादन, द्दवतरण, घाऊक, प्रद्दिया आद्दण द्दवपणन यासारख्या व्यवसायाांना समथथन 

देण्यासाठी समद्दपथत अनेक प्रकारच्या सेवाांसाठीची तरतूद आहे. 

कृषी द्दवत्त हे खालीन दोन वगाांमध्ये द्दवभागण्यात आले आहे: 

(i) गैर-सांस्थात्मक स्रोत. 

(ii) सांस्थात्मक स्रोत 
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(i) गैर-संस्थात्मक स्रोत (Non-Institutional Sources): 

कृषी द्दवत्ताचा गैर-सांस्थात्मक स्रोत हा ग्रामीण चलन बाजाराचा असांघद्दटत भाग आहे. गैर-

सांस्थात्मक द्दकां वा खाजगी स्त्रोताांमध्ये सावकार, व्यापारी, कद्दमशन एजांट, नातेवाईक आद्दण 

जमीनदार याांचा समावेश होतो. ह े स्रोत भारतीय बदँ्दकां ग कां पनी कायद्याच्या कके्षत येत 

नाहीत. या एजन्सींच्या द्दहशोबाचे सरकारकडून मलु्याांकन केले जात नाही. या एजन्सींवर 

सरकारचे कोणतेही द्दनयांत्रण नाही. या एजन्सींचे त्याांच्या कजथदाराांशी अनौपचाररक सांबांध 

आहेत. व्याजदर, द्दनयम आद्दण हमीदार याबाबत लवद्दचकता आहे. गैर-सांस्थात्मक स्रोत 

पढुीलप्रमाणे आहेत i) सावकार ii) नातेवाईक iii) व्यापारी iv) कद्दमशन एजांट v) जमीनदार. 

(ii) संस्थात्मक स्रोत (Institutional Sources): 

(अ)  सहकारी सांस्था 

(ब)  अनसूुद्दचत व्यावसाद्दयक बकँा 

(क)  प्रादेद्दशक ग्रामीण बकँा (RRBs) 

(अ) सहकारी संस्था (Cooperatives): 

(i)  प्राथद्दमक कृषी सहकारी सांस्था (PACSs) अल्प आद्दण मध्यम मदुतीचे कजथ देतात. 

(ii)  PCARDB शेतीसाठी दीघथकालीन कजथ देतात. 

(ब) व्यावसाद्दयक बँका (Commercial banks): 

वास्तद्दवकत: १९७० पयांत ग्रामीण भागातील सांस्थात्मक कजाथचा प्रमखु स्रोत म्हणून 

सहकारी बकँाांवर पूणथपणे अवलांबून राहण्याचे सरकारी धोरण होते. केवळ सहकारी बकँ ही 

वाढती मागणी पूणथ करू शकत नाही, असे सरकारला वाटले. त्यामळेु सरकारी धोरणामध्ये 

बदल होऊन ग्रामीण कजथ देण्यासाठी अनेक सांस्था द्दवकद्दसत झाल्या. १९६९ मध्ये १४ 

मोठ्या बकँाांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आद्दण १९८० मध्ये आणखी सहा बकँाांचे 

राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. २००४ मध्ये, एकूण शाखाांची सांख्या ६७०६२ पयांत वाढली 

होती, त्यापैकी ३२,२०० शाखा ग्रामीण भागात होत्या. वर नमूद केलेल्या ग्रामीण कजाथच्या 

के्षत्रात व्यापारी बकँाांचे यश असूनही, त्याांची कामद्दगरी आद्दण कायथप्रणालीवर बरीच टीका 

झाली आहे. 

(क) प्रादेद्दिक ग्रामीण बँका (Regional Rural Banks): 

ग्रामीण बकँाांवरील कायथगटाने (१९७५) ग्रामीण समाजातील दबुथल घटक, लहान आद्दण 

सीमाांत शेतकरी, भूद्दमहीन मजूर, कारागीर आद्दण इतर ग्रामीण रद्दहवासी याांना पतपरुवठा 

करण्यासाठी व्यावसाद्दयक बकँा आद्दण सहकारी सांस्थाांच्या प्रयत्नाांना पूरक म्हणून प्रादेद्दशक 

ग्रामीण बकँ (RRBs) स्थापन करण्याची द्दशफारस केली.  

वद्दकां ग ग्रपुच्या द्दशफारशींनसुार, १९७५ मध्ये सरुुवातीला पाच प्रादेद्दशक ग्रामीण बकँाांची 

(RRBs) स्थापना करण्यात आली. नांतर त्याांची सांख्या १९६ वर पोहोचली. २००३-०४ 
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मध्ये प्रादेद्दशक ग्रामीण बकँाांनी (RRBs) कृषी के्षत्राला कजथ म्हणून ७,५८१ कोटी रुपये 

द्ददले होते जे एकूण सांस्थात्मक कजाथच्या ८.७% इतके होते. 

४.४ सूक्ष्म द्दवत्त (MICRO FINANCE) 

सूक्ष्म द्दवत्त हा "गरीबाांसह बदँ्दकां ग" चा एक अद्दभनव दृष्टीकोन आहे ज्यामध्ये स्वयां ६७ मदत 

गट (SHG), गैर-सरकारी सांस्था (एनजीओ), पतसांस्था इत्यादींद्वार े गरीबाांना बकँ िेद्दडट 

द्ददले जाते. व्यवहार खचथ आद्दण परतफेड उच्च प्रमाणात. SHG-बकँ जोडणी कायथिम, 

नाबाडथने सरुू केलेला आद्दण प्रोत्साद्दहत केलेला, आता ३० राज्ये आद्दण कें िशाद्दसत 

प्रदेशाांमधील ५२० हून अद्दधक द्दजल््ाांतील व्यापारी बकँा, RRB आद्दण सहकारी बकँाांच्या 

३०,००० हून अद्दधक शाखाांद्वार ेजोमाने राबद्दवला जात आह.े माचथ २००७ च्या अखेरीस, 

तब्बल २.९ दशलक्ष बचत गट बकँाांशी जोडले गेले आहेत आद्दण ७,००० स्वयांसेवी सांस्था 

या योजनेशी सांलग्न आहेत. 

४.५ नाबाडथ: भूद्दमका आद्दण कायथ (NABARD: ROLE AND 

FUNCTION) 

कृषी आद्दण ग्रामीण द्दवकास राष्ट्रीय बकँ (नाबाडथ) या राष्ट्रीय बकेँची स्थापना जलैु, १९८२ 

मध्ये कृषी पनुद्दवथत्त द्दवकास महामांडळ (एआरडीसी) आद्दण सहकारी बकँा आद्दण प्रादेद्दशक 

ग्रामीण बकँा (RRB) याांच्या सांदभाथत भारतीय ररझवथ बकेँची पनुद्दवथत्तद्दवषयक काये ताब्यात 

घेण्यासाठी सांसदेच्या कायद्याद्वार ेकरण्यात आली आहे.  

भारतीय ररझवथ बकेँचे गव्हनथर हे नाबाडथचे अध्यक्ष असतात.  

४.५.१ नाबाडथची भूद्दमका (Role of NABARD): 

१.  ही एक सवोच्च सांस्था आहे जीला ग्रामीण भागातील शेती आद्दण इतर आद्दथथक 

द्दियाकलापाांसाठी धोरण, द्दनयोजन तसेच ऑपरशेन्स यासांबांधीच्या सवथ बाबी 

हाताळण्याचा अद्दधकार आहे. 

२.  ग्रामीण द्दवकासासाठी अनेक द्दवकासात्मक कायथिमाांना चालना देण्यासाठी गुांतवणूक 

आद्दण उत्पादन िेद्दडट प्रदान करणाऱया सांस्थाांसाठी ही एक पनुद्दवथत्त सांस्था आहे. 

३. ही भारतातील िेद्दडट द्दवतरण प्रणालीची शोषण क्षमता सधुारत आहे, ज्यामध्ये 

देखरखे, पनुवथसन योजना तयार करणे, पतसांस्थाांची पनुरथचना आद्दण कमथचारी 

प्रद्दशक्षण याांचा समावेश आहे. 

४.  ही के्षत्रीय स्तरावर द्दवकासात्मक कामात गुांतलेल्या सवथ प्रकारच्या सांस्थाांच्या ग्रामीण 

पत द्दवत्तपरुवठा द्दियाकलापाांना समन्वद्दयत करते आद्दण भारत सरकार, आद्दण राज्य 

सरकार,े तसेच RBI आद्दण इतर राष्ट्रीय स्तरावरील सांस्थाांशी सांपकथ  साधते जे धोरण 

तयार करण्याशी सांबांद्दधत आहेत. . 

५.  नाबाडथ देशातील सवथ द्दजल््ाांसाठी दरवषी ग्रामीण पत योजना तयार करते. 
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६.  ग्रामीण बदँ्दकां ग आद्दण कृषी व ग्रामीण द्दवकासाच्या के्षत्रात सांशोधन करण्यास नाबाडथ 

प्रोत्साहन देते. 

४.५.२ नाबाडथची काये (Functions of NABARD): 

नाबाडथची (अ) सवोच्च सांस्था म्हणून आद्दण (ब) पनुद्दवथत्त सांस्था म्हणून दहुेरी भूद्दमका आहे. 

नाबाडथला सवोच्च सांस्थेची भूद्दमका RBI कडून वारसाहक्काने द्दमळाली आह,े याचाच अथथ 

असा होतो की नाबाडथला कृषी पत सांदभाथत पूवी RBI द्वार े केली जाणारी सवथ काये पार 

पाडावी लागत आहेत. त्याचबरोबर, नाबाडथने ARDC ची काये देखील हाती घेतली आहेत 

आद्दण अशा प्रकार ेकृषी आद्दण ग्रामीण द्दवकासासाठी कजथ देणाऱया सवथ बकँा आद्दण द्दवत्तीय 

सांस्थाांना पनुद्दवथत्त सदु्दवधा प्रदान करते. 

i)  एकाद्दत्मक ग्रामीण द्दवकासाला चालना देण्यासाठी कृषी, लघउुद्योग, कुटीर आद्दण 

ग्रामोद्योग, हस्तकला आद्दण ग्रामीण हस्तकला आद्दण वास्तद्दवक कारागीर आद्दण इतर 

सांबांद्दधत आद्दथथक उपिमाांसाठी सवथ प्रकारच्या उत्पादन आद्दण गुांतवणूक िेद्दडटसाठी 

नाबाडथ पनुद्दवथत्त सांस्था म्हणून सेवा प्रदान करते. 

ii)  नाबाडथ राज्य सहकारी बकँा (SCBs), प्रादेद्दशक ग्राद्दमण बकँ (RRBs), स्थाद्दनक 

द्दवकास बकँ (LDBs) आद्दण भारतीय ररझवथ बकँ (RBI) ने मांजूर केलेल्या इतर 

द्दवत्तीय सांस्थाांना अल्पमदुतीचे, मध्यम मदुतीचे आद्दण दीघथकालीन पत (िेद्दडट) 

प्रदान करते. 

iii)  नाबाडथ राज्य सरकाराांना सहकारी पतसांस्थाांच्या भागभाांडवलाची सदस्यता घेण्यास 

सक्षम करण्यासाठी दीघथ मदुतीचे कजथ (२० वषाांपयांत) देते. 

iv)  नाबाडथ कें ि सरकारने मान्यता द्ददलेल्या कोणत्याही सांस्थेला दीघथकालीन कजथ देते 

द्दकां वा भाग भाांडवलात योगदान देते द्दकां वा कृषी आद्दण ग्रामीण द्दवकासाशी सांबांद्दधत 

कोणत्याही सांस्थेच्या रोख्याांमध्ये गुांतवणूक करते. 

v)  नाबाडथकडे कें ि आद्दण राज्य सरकार,े द्दनयोजन आयोग आद्दण इतर अद्दखल भारतीय 

आद्दण राज्यस्तरीय सांस्थाांच्या द्दवकासासोबतच लघउुद्योग, ग्राम आद्दण कुटीर उद्योग, 

ग्रामीण हस्तकला, लघ ुउद्योग आद्दण द्दवकें द्दित के्षत्र इत्यादींच्या उपिमाांची देखील 

जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे 

vi)  प्राथद्दमक सहकारी सांस्थाांव्यद्दतररि, प्रादेद्दशक ग्राद्दमण बकँा (RRB) आद्दण सहकारी 

बकँाांची तपासणी करण्याची जबाबदारी देखील नाबाडथला पार पाडावी लागते. 

vii)  कृषी आद्दण ग्रामीण द्दवकासामध्ये सांशोधनाला चालना देण्यासाठी, द्दवद्दवध के्षत्राांच्या 

गरजेनसुार प्रकल्प आद्दण कायथिम तयार करण्यासाठी आद्दण द्दडझाइन करण्यासाठी 

आद्दण द्दवशेष कृती द्दकां वा उपिम समाद्दवष्ट करण्यासाठी नाबाडथला सांशोधन आद्दण 

द्दवकास द्दनधी राखून ठेवावा लागतो. 
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४.६ कृषी द्दवपणन: रचना आद्दण समस्या (AGRICULTURAL 

MARKETING: STRUCTURE AND PROBLEMS) 

कृषी द्दवपणनामध्ये कृषी उत्पादनाला शेतातून ग्राहकाांपयांत पोहचद्दवण्याकरीता आवश्यक 

असलेल्या सेवाांचा समावेश होतो. या सेवाांमध्ये शेतकरी, मध्यस्थ आद्दण ग्राहकाांना सांतषु्ट 

करण्यासाठी कृषी उत्पादनाांचे द्दनयोजन, आयोजन, द्ददग्दशथन आद्दण हाताळणी याांचा 

समावेश आहे. उत्पादनाचे द्दनयोजन, वधृतीी आद्दण कापणी, प्रतवारी, पॅद्दकां ग आद्दण पॅकेद्दजांग, 

वाहतूक, साठवणूक, कृषी- आद्दण अन्न प्रद्दिया, बाजार माद्दहतीची तरतूद, द्दवतरण, 

जाद्दहरात आद्दण द्दविी यासारख्या असांख्य परस्परसांबांद्दधत कृतींचा समावेश आहे. 

पररणामकारकपणे, कृषी द्दवपणन हा शब्द कृषी उत्पादनाच्या परुवठा शृांखला ऑपरशेन्सच्या 

सांपूणथ शे्रणीचा समावेश होतो मग ते तदथथ द्दविीद्वार े द्दकां वा अद्दधक एकाद्दत्मक साखळीद्वारे 

केले गेले असेल, जसे की करार शेती. 

४.६.१ कृषी द्दवपणनाची रचना (Structure of Agricultural Credit):  

भारतातील कृषी बाजारपेठाांचे महत्त्वाचे प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत. 

१. प्राथद्दमक द्दकंवा स्थाद्दनक बाजार (Primary or Local Markets): 

या बाजाराांचे आयोजन ग्रामपांचायतीद्वार े केले जाते, जे व्यापलेल्या जागेसाठी 

दकुानदाराांकडून काही भाडे आकारतात. या बाजाराांना दद्दक्षणेकडील राज्याांमध्ये 'शेंडी' 

(shandies), केरळमध्ये 'चनुा' (chuna), उत्तर आद्दण ईशान्येकडील राज्याांमध्ये हाट 

(hat), पेंथ (painth) द्दकां वा बाजार (bazar) म्हणून ओळखले जाते, जे आठवड्यातून 

एकदा द्दकां वा दोनदा गावाांच्या शेजारी भरतात. एकूण द्दविी केलेल्या अद्दधशेषाांपैकी ५० 

टक्क्याांहून अद्दधक या बाजाराांमध्ये द्दवकले जाते. गावातील बद्दनया या बाजारात मध्यस्थ 

म्हणून काम करतात. 

२. दुय्यम बाजार (Secondary Markets): 

या बाजारपेठाांमध्ये वषथभर द्दनयद्दमतपणे व्यवहार होतात. बाजारपेठा स्टोरजे, हाताळणी 

आद्दण बदँ्दकां ग सेवाांच्या सदु्दवधा प्रदान करतात आद्दण रस्ते आद्दण रले्वेद्वार ेचाांगली सेवा द्ददली 

जाते. याला ‘घाऊक’ द्दकां वा ‘असेंबद्दलांग’ बाजार म्हणूनही ओळखले जाते आद्दण त्याांना मांडई 

द्दकां वा गुांग म्हणतात. या माकेटमध्ये अनेक मध्यस्थ काम करतात. 

३. टद्दमथनल बाजार (Terminal Markets): 

ही बाजारपेठ ग्राहकाांना, अांद्दतम खरदेीदाराांना द्दकां वा प्रद्दियेच्या द्दठकाणी माल पोहोचवण्याचे 

कायथ करते. अशा बाजारपेठा मोठया शहराांमध्ये द्दकां वा बांदराांवर असतात. 

४. मळेावे (Fairs): 

तीथथके्षत्रातील धाद्दमथक प्रसांगी भरणार े मेळावे हे भारतातील कृषी उत्पादनाच्या द्दवपणनाचे 

महत्त्वाचे स्रोत आहेत. असे मेळावे दरवषी आयोद्दजत केले जातात आद्दण ते द्दजल्हा 

अद्दधकारी, स्थाद्दनक सांस्था द्दकां वा खाजगी एजन्सीद्वार े आयोद्दजत केले जातात. द्दबहार, 
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ओररसा, यू.पी., महाराष्ट्र, पद्दिम बांगाल आद्दण राजस्थान या राज्याांमध्ये मेळावे खूप 

लोकद्दप्रय आहेत. 

५. द्दवद्दनयद्दमत बाजार (Regulated markets): 

प्राथद्दमक आद्दण दयु्यम बाजारपेठेतील व्यापाऱयाांद्वार ेसामान्यत: फसवणूक करणाऱया प्रथाांना 

आळा घालण्याच्या उिेशाने सरकारने द्दवद्दनमद्दयत बाजाराांची स्थापना केली आहे. सरकारी 

द्दनयम आद्दण द्दनयमने बाजार पधतीती द्दनयांद्दत्रत करतात. 

६. सहकारी द्दवपणन (Cooperative marketing): 

ही बाजारपेठ सहकायाथच्या तत्त्वाांच्या आधार ेचालते. सहकारी द्दवपणन सांस्था कृषी उत्पादन 

थेट ग्राहकाांपयांत पोहोचवू शकते, अशा प्रकार े मध्यस्थ आद्दण मध्यस्थाांची मोठी फौज 

द्दवतरीत करू शकते. 

७. राज्य व्यापार (State Trading): 

भारतात कृषी उत्पादन हा कृषी द्दवपणनाचा एक महत्त्वाचा घटक बनला आह.े भारतीय अन्न 

महामांडळासारख्या राज्य सांस्था, खेड्यापाड्यात आद्दण आजूबाजूला त्याांची खास कें िे 

काढतात आद्दण मांडईत कापणीच्या वेळी शेतकऱ याांकडून सरकारने ठरवून द्ददलेल्या 

द्दकमतीवर उत्पादन घेतात. 

४.६.२ कृषी द्दवपणन समस्या (Problems of Agricultural Marketing): 

अ)  भारतातील कृषी द्दवपणनामध्ये मध्यस्थ मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार करतात. 

ब)   गावाांमध्ये योग्य गोदामाांची सोय नसल्यामळेु शेतकऱयाला आपली उत्पादने खड्डे, 

मातीची भाांडी, कच्चा भाांडार इत्यादींमध्ये साठवावी लागली. साठवण्याच्या या 

अशास्त्रीय पधतीतींमळेु मोठया प्रमाणात नासाडी घडून येते. 

क)  प्रतवारीसाठी कोणतीही तरतूद नव्हती, त्यामळेु चाांगले द्दबयाणे वापरण्यासाठी आद्दण 

चाांगल्या वाणाांचे उत्पादन करण्यासाठी कोणतेही प्रोत्साहन नव्हते. 

ड)  दळणवळणाच्या सदु्दवधाही अत्यांत अपऱुया होत्या आद्दण फि मोजक्याच गावाांना 

रले्वे आद्दण पक्के रस्ते मांडई ांनी जोडलेले होते. शेतमालाची वाहतूक 

बैलगाड्याांसारख्या सांथ गतीने चालणाऱ या वाहतकुीच्या वाहनाांवर केली जात होती 

ज्याांचा उपयोग दूरवरच्या द्दठकाणी माल नेण्यासाठी करता येत नव्हता आद्दण 

शेतकरी आपला माल जवळच्या बाजारपेठेत कमी द्दकमतीत द्दवकण्यास भाग 

पडतात. 

इ)  शेतकरी अद्दशद्दक्षत असल्यामुळे त्याांना द्दवद्दवध बाजारपेठेतील त्याांच्या मालाच्या 

द्दकमतीची माद्दहती नाही, त्यामळेु त्याांना मध्यस्थाांनी द्ददलेला भाव स्वीकारण्याद्दशवाय 

पयाथय राहत नाही. 
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ई)  भारतीय शेतकरी गरीब असल्यामळेु त्याच्याजवळ माल साठवण्याची क्षमता नसते, 

म्हणून तो त्याचा कृषी माल कापणीनांतर लगेचच कमी द्दकमतीत द्दवकण्याचा प्रयत्न 

करतो. 

उ)  पूवी कजाथच्या सांस्थात्मक स्त्रोताांचा सांपूणथ अभाव होता आद्दण शेतकरी जवळजवळ 

पूणथपणे सावकाराांवर अवलांबून होते ज्याांचे एकमेव उद्दिष्ट शेतकऱ याांचे शोषण करणे हे 

होते. त्यामळेु ते शेतक-याांना बाजारभावापेक्षा कमी द्दकमतीत त्याांचा शेतमाल 

द्दवकण्यास भाग पाडत असत.  

४.६.३ भारतातील कृषी द्दवपणन प्रणाली सुधारण्यासाठी सरकारी उपाययोजना 

(Government Measures to Improve Agricultural Marketing System in 

India): 

कायथक्षम कृषी बाजारपेठेमळेु शेतकऱयाांची कायथक्षमता वाढू शकते आद्दण अद्दधक 

उत्पादनासाठी प्रोत्साहन द्दमळू शकते. कृषी द्दवपणनातील दोष दूर करण्यासाठी शासनाने 

पढुील उपाययोजना केल्या आहेत. 

१. द्दनयमन केलेल्या बाजारपेठांची स्थापना (Establishment of Regulated 

markets): 

द्दवद्दनयद्दमत बाजारपेठ हे अशे एक द्दठकाण आहे द्दजथे व्यवहार द्दवद्दवध द्दनयम आद्दण 

द्दनयमाांद्वार ेद्दनयांद्दत्रत केले जातात. बाजार सद्दमत्याांमध्ये उत्पादक, व्यापारी आद्दण सरकारचे 

प्रद्दतद्दनधी असतात, जे या बाजाराांचे कामकाज पाहतात. या सद्दमत्या वाजवी प्रतवारी 

पधतीतींची अांमलबजावणी करणे, बाजार कायथकत्याांना परवाना देणे, अनद्दधकृत बाजार 

शलु्काची कपात करणे/थाांबवणे, द्दविीची खलुी द्दललाव प्रणाली सरुू करणे आद्दण मानक 

वजनाची अांमलबजावणी करणे आद्दण द्दववादाांच्या बाबतीत द्दनष्ट्पक्ष लवाद सरुद्दक्षत करणे 

यासाठी जबाबदार आहेत. या बाजारपेठा माकेट याडथ, गोदामे, शेड इ. उपलब्ध करून 

देतात. शेतकऱयाांना द्दवश्वासाहथ आद्दण अद्ययावत बाजाराच्या बातम्या उपलब्ध करून द्ददल्या 

जातात. देशात ७,१६१ द्दनयांद्दत्रत बाजारपेठा आहेत. 

२. खाजगी टद्दमथनल बाजार (Private Terminal Markets): 

खाजगी पक्षाांना कृषी उत्पादनाांसाठी टद्दमथनल माकेट उभारण्याची परवानगी द्ददली जात 

आहे. ही बाजारपेठ कॉपोरटे, इतर खाजगी उद्योग आद्दण सहकारी सांस्थाांद्वार ेउभारली जात 

आहे. बाजारपेठाांमध्ये परुवल्या जाणाऱया सदु्दवधाांमध्ये इलेक्रॉद्दनक द्दललाव, कोल्ड चेन 

आद्दण सोयीस्कर द्दठकाणी असलेल्या प्राथद्दमक सांकलन कें िाांकडून लॉद्दजद्दस्टक सपोटथ  

याांचा समावेश होतो. 

३. साठवण आद्दण गोदाम सुद्दवधांसाठी तरतूद (Provision for Storage and 

Warehousing facilities): 

सधुाररत स्टोरजे मागणीच्या सांबांधात परुवठा द्दनयांद्दत्रत करण्याचे, द्दकमतींचे द्दस्थरीकरण 

आद्दण बफर स्टॉकची देखभाल करण्याचे कायथ करते. वेअरहाऊस हे एक गोडाउन आहे 
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जेथे उत्पादन द्दकां वा वापराच्या द्दठकाणाहून प्रवासात माल साठवला जातो. सावथजद्दनक 

आद्दण खाजगी दोन्ही के्षत्राांमध्ये व्यावसाद्दयक आधारावर कृषी द्दपकाांसाठी साठवण आद्दण 

गोदाम सदु्दवधा उपलब्ध आहते. या सदु्दवधा परुवणाऱया मखु्य सांस्थात्मक सांस्था म्हणजे 

कें िीय आद्दण राज्य वखार महामांडळे, भारतीय अन्न महामांडळ आद्दण सहकारी सांस्था होत. 

४. कॉपोरटे द्दवपणन (Corporate marketing): 

कॉपोरट्ेस जोखीम घेण्यास अद्दधक सक्षम आहेत आद्दण लहान व मध्यम शेतकऱ याांपेक्षा 

आद्दथथक नकुसान सहन करू शकतात. कॉपोरटे शतेकऱयाांकडून कराराच्या आधार ेउत्पादन 

खरदेी करतात आद्दण त्याांना प्रचद्दलत बाजारभाव देतात. चाांगला भाव द्दमळाल्यास शेतकरी 

आपला माल इतरत्र द्दवकू शकतात. कॉपोरटे द्दकरकोळ साखळीच्या अनेक पैलूांवर द्दबयाणे 

द्दवतरण, खताांचा वापर, द्दसांचन तांत्रज्ञान सधुारणे, िेद्दडट, प्रद्दिया आद्दण शीतगहृे उभारणे, 

वाहतूक आद्दण शेवटी उत्पादनाची द्दविी अशा अनेक बाबींवर तपशीलवार लक्ष देत आहेत. 

५. मानक वजन आद्दण प्रतवारी (Standard Weights and Grading): 

मानक वजन आद्दण मापे कायदा, १९५८ मध्ये अांमलात आणण्यात आला. या 

कायद्यानसुार, व्यवहाराांसाठी फि सरकारी वजने आद्दण मापे वापरली जाऊ शकतात. कृषी 

उत्पादनाची प्रतवारी कृषी उत्पादन (प्रतवारी आद्दण द्दवपणन) अद्दधद्दनयम, १९३७ च्या 

तरतदुीनसुार केली जाते, ज्यासाठी अ ॅगमाकथ  (AGMARK) द्दचन्ह वापरले जाते. हे द्दचन्ह 

गणुवते्तचे वैद्दशष््टय आहे. १५० कृषी आद्दण सांबांद्दधत वस्तूांसाठी प्रतवारी मानके द्दनद्दित 

करण्यात आली आहेत. ४१ वस्तूांच्या सांदभाथत द्दनयाथत करण्यापूवी अद्दनवायथ प्रतवारी केली 

जाते. 

६. बाजार माद्दहती (Market Information): 

सावथजद्दनक सांस्था आद्दण सहकारी सांस्थाांशी सांबांद्दधत कृषी उत्पादने शेतकऱयाांना उपलब्ध 

करून द्ददले जाते. माद्दहतीच्या प्रसारासाठी द्दडस््ले बोडथ , रदे्दडओ, दूरदशथन, साप्ताद्दहक, 

माद्दसक आद्दण वाद्दषथक प्रकाशने, पररषदा इत्यादी सवथ प्रकारची माध्यमे वापरली जातात. ही 

माद्दहती सेवा बाजाराच्या द्दनरोगी कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सदु्दवधाांचा 

एक भाग आहे. पढेु, २००५-०६ दरम्यान, माकेद्दटांग ररसचथ आद्दण इन्फॉमेशन नेटवकथ , 

AGMARKNET ही योजना देशातील महत्त्वाच्या घाऊक बाजारपेठाांना द्दकमती आद्दण 

बाजाराशी सांबांद्दधत माद्दहतीचे सांकलन आद्दण प्रसार करण्यासाठी इलेक्रॉद्दनक कनेद्दक्टद्दव्हटी 

प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात आली आहे. 

७. वाहतूक व्यवस्था (Transport arrangements): 

एकाद्दत्मक रस्ते द्दवकास कायथिमात, आपल्या लाखो गावाांना राष्ट्रीय मखु्य प्रवाहात 

आणण्यासाठी ग्रामीण रस्त्याांना उच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. दहाव्या योजनेच्या 

सरुूवातीस, १,५०० आद्दण त्याहून अद्दधक लोकसांख्या असलेल्या एकूण ६७,९१५ 

गावाांपैकी ६१,९४७ गावे सवथ-हवामान रस्त्याांनी जोडली गेली होती. त्याचप्रमाणे, १,००० 

ते १,५०० लोकसांख्या असलेल्या एकूण ५७,८५९ गावाांपैकी ४०,५५१ गावे अशी 

जोडली गेली आहेत. 



   

 

भारतीय अथथव्यवस्था 

44 

८. अन्नधान्याचा राज्य व्यापार (State Trading in Food-grains): 

हे प्रामखु्याने तूट असलेल्या राज्याांना अन्नधान्य परुवण्याच्या उिेशाने सरुू करण्यात आले 

आहे. तथाद्दप, शेतकऱ याांना वाजवी भाव द्दमळवून देण्यासाठी हा उपाय देखील स्वीकारण्यात 

आला आहे. ह ेअांशतः अन्न द्दवभाग आद्दण अांशतः FCI द्वार ेहाताळले जाते. 

९. बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS): 

बागायती/कृषी मालाच्या उत्पादकाांचे सांरक्षण करण्यासाठी, जे नाशवांत स्वरुपाचे आहेत, 

द्दपकाांच्या वाढीच्या कालावधीत अद्दधक पीक आल्यास, जेव्हा द्दकमती अत्यांत खालच्या 

पातळीवर येतात तेव्हा सांकटात द्दविी करण्यापासून, सरकार सांबांद्दधत राज्य सरकारच्या 

द्दवनांतीनसुार द्दवद्दशष्ट वस्तूसाठी एमआयएस लागू करते. झालेले नकुसान कें ि आद्दण राज्य 

याांच्यात ५०:५० च्या आधारावर वाटून घेतले जाते. NAFED ची कें िीय नोडल एजन्सी 

म्हणून द्दनयिुी करण्यात आली आहे जी राज्य द्दनयिु एजन्सी म्हणजेच राज्य द्दवपणन 

महासांघाांमाफथ त योजना चालवते. 

१०. द्दवपणन तपासणी, संिोधन आद्दण प्रद्दिक्षण (Marketing Inspection, 

Research and Training): 

बाजार तपासणी, सांशोधन आद्दण प्रद्दशक्षण यासाठी परुेशा व्यवस्थेच्या आवश्यकतेकडे 

सरकारने लक्ष द्ददले आहे. बाजाराचे अधूनमधून केलेले सवेक्षण समस्या ओळखण्यात आद्दण 

त्यावर उपाय शोधण्यात मदत करू शकतात. द्दवपणन आद्दण द्दनरीक्षण सांचालनालय प्रमखु 

कृषी उत्पादनाांची तपासणी आद्दण सांशोधन करते. 

११. सहकारी द्दवपणन (Cooperative marketing): 

शेतकऱयाांनी वैयद्दिकरीत्या स्वत:ला सहकारी सांस्थेत सांघद्दटत करणे आवश्यक आहे; ते 

त्याांचे उत्पादन एकद्दत्रतरीत्या करतात आद्दण एकद्दत्रतपणे द्दविी करतात. द्दविीतून द्दमळणार े

उत्पन्न वैयद्दिक सदस्याांमध्ये त्याांच्या द्दविी केलेल्या उत्पादनातील त्याांच्या वाट्याच्या 

प्रमाणात द्दवतरीत केले जाते. 

तुमची प्रगती तपासा: 

१.  भारतातील द्दवद्दवध प्रकारचे कृषी बाजार कोणते आहेत? 

२.  भारतातील सहकारी द्दवपणनावर टीप द्दलहा. 

४.७ िेतकऱयासंाठी राष्ट्रीय धोरण, २००७ (NATIONAL POLICY 

FOR FARMERS, २००७) 

भारत सरकारने शेतकऱ याांसाठी राष्ट्रीय धोरण, २००७ मांजूर केले आहे. शतेकऱ याांसाठीचे 

राष्ट्रीय धोरण, इतर गोष्टींसह, कृषी के्षत्राच्या द्दवकासासाठी सवाांगीण दृष्टीकोन प्रदान करते. 

शेतकऱयाांसाठी राष्ट्रीय धोरण, २००७ चे द्दवस्ततृ के्षत्र खालीलप्रमाणे आहे: 
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१.  या धोरणाचा फोकस उत्पादन आद्दण उत्पादकतेसोबतच शेतकऱयाांच्या आद्दथथक 

कल्याणावर आहे. 

२.  मालमते्ततील सधुारणा: खेड्यातील शेतकरी कुटुांबाकडे उत्पादक मालमत्ता द्दकां वा 

द्दविीयोग्य कौशल्ये द्दकां वा त्याची उपलब्धता आहे याची खात्री करणे. 

३.  पाणी वापर क्षमता: सवथ पीक उत्पादन कायथिमाांमध्ये द्दसांचनाच्या पाण्याच्या प्रद्दत 

यदु्दनट जास्तीत जास्त उत्पादन आद्दण उत्पन्न या सांकल्पनेला प्राधान्य द्ददले जाईल 

आद्दण पाणी वापराबाबत जागरूकता आद्दण कायथक्षमतेवर भर द्ददला जाईल. 

४.  जैव-तांत्रज्ञान, माद्दहती आद्दण दळणवळण तांत्रज्ञान (ICT), अक्षय ऊजाथ तांत्रज्ञान, 

अांतराळ अनपु्रयोग आद्दण नॅनो-तांत्रज्ञान यासारख्या नवीन तांत्रज्ञानाांना शाश्वत 

आधारावर जमीन आद्दण पाण्याच्या प्रद्दत यदु्दनट उत्पादकता सधुारण्यासाठी प्रोत्साद्दहत 

केले जाईल. 

५.  समद्दन्वत कृषी जवै-सरुक्षा कायथिम आयोद्दजत करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी जैव-सरुक्षा 

प्रणालीची स्थापना केली जाईल. 

४.८ सेंद्दिय िेती (ORGANIC FARMING) 

FSSAI नसुार, 'सेंद्दिय शेती' ही रासायद्दनक खते, कीटकनाशके आद्दण कृद्दत्रम सांपे्ररक द्दकां वा 

अनवुाांद्दशकररत्या सधुाररत जीवाांसारख्या कृद्दत्रम बा् आदानाचा वापर न करता कृषी 

उत्पादनाची पररसांस्था द्दनमाथण करण्यासाठी शेतीची रचना आद्दण व्यवस्थापनाची एक 

प्रणाली आहे. 

सेंद्दिय िेतीला चालना देण्यासाठी सरकारी उपक्रम: 

१. ईिान्य क्षेत्रासाठी द्दमिन ऑगेद्दनक व्हलॅ्यू चेन डेव्हलपमेंट (MOVCD): 

द्दमशन ऑगेद्दनक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट फॉर नॉथथ ईस्ट रीजन (MOVCD-NER) ही एक 

कें िीय के्षत्र योजना आह,े जी राष्ट्रीय शाश्वत कृषी द्दमशन (NMSA) अांतगथत एक उप-द्दमशन 

आहे. 

२०१५ मध्ये कृषी आद्दण शेतकरी कल्याण मांत्रालयाने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मद्दणपूर, 

मेघालय, द्दमझोराम, नागालडँ, द्दसक्कीम आद्दण द्दत्रपरुा या राज्याांमध्ये अांमलबजावणीसाठी 

लॉन्च केले होते. 

उत्पादकाांना ग्राहकाांशी जोडण्यासाठी आद्दण सांपूणथ मूल्य साखळीच्या द्दवकासास समथथन 

देण्यासाठी मूल्य साखळी पधतीतीने प्रमाद्दणत सेंद्दिय उत्पादन द्दवकद्दसत करणे हे या योजनेचे 

उद्दिष्ट आहे. 
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२. परपंरागत कृषी द्दवकास योजना (PKVY): 

परांपरागत कृषी द्दवकास योजना २०१५ मध्ये सरुू करण्यात आली, ही प्रमखु प्रकल्प 

राष्ट्रीय शाश्वत कृषी द्दमशन (NMSA) च्या मदृा आरोग्य व्यवस्थापन (SHM) चा एक 

द्दवस्ततृ घटक आह.े 

PKVY अांतगथत, सेंद्दिय गावे दत्तक घेऊन क्लस्टर पध्दतीने आद्दण सहभागी हमी प्रणाली 

(PGS) प्रमाणपत्राद्वार ेसेंद्दिय शेतीला प्रोत्साहन द्ददले जाते. 

३. प्रमाणन योजना (Certification Schemes): 

i)  भारतीय अन्न सुरक्षा आद्दण मानक प्राद्दधकरण (FSSAI) हे देशातील अन्न 

द्दनयामक आहे आद्दण देशाांतगथत बाजारपेठेतील सेंद्दिय अन्न आद्दण आयातीचे द्दनयमन 

करण्यासाठी देखील जबाबदार आहे. 

ii)  सहभागी हमी प्रणाली (PGS): PGS ही सेंद्दिय उत्पादने प्रमाद्दणत करण्याची एक 

प्रद्दिया आहे, जी त्याांचे उत्पादन दजेदार दजाथच्या मानकाांनसुार होते याची खात्री 

करते. PGS ग्रीन रासायद्दनक मिु उत्पादनाांना 'सेंद्दिय' मध्ये सांिमण अांतगथत द्ददले 

जाते ज्यास ३ वषे लागतात. ह ेप्रामखु्याने घरगतुी कारणासाठी आहे. 

iii)  सेंद्दिय उत्पादनासाठी राष्ट्रीय कायथक्रम (NPOP): NPOP द्दनयाथत उिेशाांसाठी 

ततृीय पक्ष प्रमाणन प्रद्दियेद्वार ेसेंद्दिय शेती प्रमाणपत्र देते. 

iv)  मदृा आरोग्य काडथ योजनेमुळे रासायद्दनक खताांच्या वापरात ८-१०% घट झाली 

आहे आद्दण उत्पादनात ५-६% वाढ झाली आहे. 

४. कृषी-द्दनयाथत धोरण २०१८ (Agri-export Policy २०१८): 

क्लस्टसथवर भर आद्दण "भारताचे उत्पादन (Produce of India)" च्या जाद्दहरातीमळेु  व 

माकेद्दटांगमळेु भारतातील सेंद्दिय शेतीवर सकारात्मक पररणाम झाला आहे. 

५. एक द्दजल्हा - एक उत्पादन (ODOP): 

उत्तर प्रदेशातील स्वदेशी आद्दण द्दवशेष उत्पादने/द्दशल्पाांची अद्दधक दृश्यमानता आद्दण 

द्दविीला प्रोत्साहन देणे, द्दजल्हा स्तरावर रोजगार द्दनद्दमथती करणे हा या कायथिमाचा उिेश 

आहे. 

लहान आद्दण सीमाांत शेतकऱ याांसाठी मोठ्या प्रमाणावर द्दमत्तव्ययता आणण्यासाठी 

एग्रीगेटसथची उपद्दस्थती अत्यावश्यक आहे. 

६. मायक्रो फूड प्रोसेद्दसंग एटंरप्राइजेसचे PM औपचाररकरण (PM FME): 

अन्न प्रद्दिया उद्योग मांत्रालयाने (MoFPI) 'आत्मद्दनभथर भारत अद्दभयान' चा एक भाग म्हणून 

PM FME योजना सरुू केली. 
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लहान उद्योजकाांना नवीन बाजारपेठाांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी रास्त कजाथद्दशवाय नवीन 

तांत्रज्ञान आणण्याचे उद्दिष्ट आह.े 

७. िून्य बजेट नैसद्दगथक िेती (Zero Budget Natural Farming): 

द्दझरो बजेट नैसद्दगथक शेती ही पारांपररक भारतीय पधतीतींमधून रासायद्दनक मिु शेती 

रखेाटण्याची पधतीत आहे. 

४.९ भारतात अन्न सुरक्षा (FOOD SECURITY IN INDIA) 

अन्न सुरक्षेचा अथथ आद्दण व्याख्या (Meaning and definition of food 

security): 

जागद्दतक द्दवकास अहवाल (१९८६) ने अन्न सरुके्षची व्याख्या - सद्दिय, द्दनरोगी 

जीवनासाठी परुसेे अन्न सवथ लोकाांना नेहमीच उपलब्ध होणे होय. 

अन्न आद्दण कृषी संघटना (FAQ) ने अन्न सरुके्षची व्याख्या अशी केली आहे - सवथ 

लोकाांना नेहमीच त्याांना आवश्यक असलेल्या अन्न द्दमळण्यासाठी भौद्दतक आद्दण आद्दथथक 

दोन्ही उपलब्धता प्राप्त होतील, याची खात्री करणे. 

भारतातील अन्न धोरण (Food Policy in India): 

उद्दिष्ट े(Objectives): 

१) स्थाद्दनक आद्दण व्यापक दषु्ट्काळ टाळणे. 

२) शेतकऱयाांना फायदेशीर भाव द्दमळवून देण्यासाठी, त्याांना आधदु्दनक आदाने आद्दण 

तांत्रज्ञान वापरण्यास प्रोत्साद्दहत करणे. 

३) बाजारातील द्दवकृतीमळेु द्दकां मती द्दस्थर करणे.  

४) अन्नधान्याच्या द्दकमतीत झपाट्याने घट होत असताना द्दकमतीला आधार देणे.  

५) वरच्या द्ददशेने मजबूत दबाव असताना द्दकमती कमी ठेवण्यासाठी प्रशासकीय 

माध्यमाांद्वार ेप्रयत्न करणे.  

६) असरुद्दक्षत वगाांना बाजारभावापेक्षा कमी दराने अन्नधान्य परुवठा करणे. 

७) सावथजद्दनक द्दवतरणासाठी बाजारभावापेक्षा कमी दराने अन्नधान्य खरदेी करणे. 

८) सरकारी कामकाज सलुभ करण्यासाठी अन्नधान्याचा बफर स्टॉक तयार करणे आद्दण 

त्याची देखभाल करणे. 

९) अथथव्यवस्थेतील सामान्य चलनवाढीच्या शिींचा प्रद्दतकार करण्यासाठी कृषी द्दकां मत 

धोरणाचा वापर करणे.  
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अन्न धोरणाची साधने (Instruments of Food Policy): 

भारतातील अन्न धोरणाची द्दवद्दवध साधने तीन द्दवभागाांतगथत स्पष्ट केली जाऊ शकतात, 

अ)  अन्नधान्याचे उत्पादन आद्दण परुवठा, 

ब)  अन्नधान्याांचा उपभोग, 

क)  अन्नधान्याचे द्दवतरण. 

अ) अन्नधान्याचे उत्पादन आद्दण पुरवठा (Production and Supply of food-

grains): 

भारतातील कृषी द्दनयोजनाचे मूळ उद्दिष्ट अन्नधान्य उत्पादनात स्वावलांबन साध्य करणे हे 

आहे. 

१. उत्पादन (Production): 

द्दवशेषत: अन्नधान्याांचे उत्पादन आद्दण सवथसाधारणपणे कृषी उत्पादन, मापकाांच्या 

पॅकेजच्या अवलांब करून वाढवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे ज्याचे तीन शीषथकाांमध्ये 

द्दवभागणी केली जाऊ शकते, उदा., ताांद्दत्रक सधुारणा, सांस्थात्मक आद्दण पायाभूत सधुारणा 

आद्दण सहाय्य सेवा.  

ताांद्दत्रक सधुारणा आद्दण सांस्थात्मक सधुारणाांचा उिेश पायाभूत सदु्दवधा उपलब्ध करून देणे 

हे आहे ज े कृषी उत्पादनात जलद वाढ करण्याच्या उद्दिष्टासाठी अनकूुल ठरते. द्दकमान 

आधारभूत द्दकां मती उत्पादकाांना हमी देतात की, द्दकमती द्दकमान आद्दथथक पातळीच्या खाली 

येऊ द्ददल्या जाणार नाहीत. १९७७-७८ पासून दरवषी आधारभूत द्दकमतीमध्ये वाढ केली 

जात आहे. 

२. पुरवठा (Supply): 

देशाांतगथत पररद्दस्थतीनसुार अन्नधान्याचे देशाांतगथत उत्पादन नेहमी आयातीद्वार े परुवले 

जाते. सवथसाधारणपणे अन्न धोरणानसुार आयातीचे प्राथद्दमक उद्दिष्ट सावथजद्दनक द्दवतरण 

व्यवस्था द्दटकवून ठेवण्यासाठी आद्दण समाजातील दबुथल घटकाांच्या द्दहताचे रक्षण करणे हे 

आहे. 

ब) अन्नधान्याचा उपभोग (Consumption of food-grains): 

भारतामध्ये अन्नधान्याच्या उपभोगाचे दोन पैलू आहेत: 

• अन्नधान्याचा उपभोग घेणा-याांची सांख्या वाढत आहे.  

• लोकाांचा उपभोग घेण्याचा पॅटनथ हा तणृधान्ये, द्दवशेषत: गहू आद्दण ताांदूळ याांच्या बाजूने 

आहे. 
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१. लोकसंख्या धोरण (Population Policy): 

या सांदभाथतील सरकारी धोरणाचा उिेश लोकाांना त्याांच्या कुटुांबाचा आकार तपासण्यासाठी 

सदु्दवधा आद्दण प्रोत्साहन देणे हा आहे. देशाच्या लोकसांख्या धोरणाचा एक भाग असलेल्या 

कुटुांब कल्याण द्दनयोजन कायथिमाने प्रजनन दर कमी करण्यासाठी खूप प्रयत्न केले आहेत. 

२. पोषण धोरण (Nutrition policy): 

१९९३ मध्ये तयार करण्यात आलेले राष्ट्रीय पोषण धोरण, द्दवशेष असरुद्दक्षत गटाांसाठी 

पोषण हस्तके्षप, अन्नपदाथाांचे सदुृढीकरण, सूक्ष्म-पोषक आद्दण प्रद्दथने-ऊजेच्या कमतरतेवर 

द्दनयांत्रण अशा आांतर-के्षत्रीय कायथिमाांद्वार े पूरक आहाराचे सावथद्दत्रकीकरण यासारख्या 

अल्पकालीन उपायाांचे महत्त्व लक्षात येते. एकाद्दत्मक बाल द्दवकास योजनेद्वार े प्री-स्कूल 

मलुाांना आद्दण गभथवती आद्दण नद्दसांग माताांना आहार देणे, शाळेत जाणाऱया मलुाांसाठी 

माध्यान्ह भोजनासह मूलभूत द्दकमान सेवा, पोषण आद्दण सावथद्दत्रक लसीकरण 

वाढद्दवण्यासाठी बालकाांचे अद्दस्तत्व आद्दण सरुद्दक्षत माततृ्व कायथिम राबद्दवणे, हे साध्य 

करण्यासाठी, १९९५ मध्ये राष्ट्रीय कृती योजना सरुू करण्यात आली. 

क) अन्नधान्य द्दवतरण (Distribution of food-grains): 

१. सावथजद्दनक द्दवतरण प्रणाली (PDS): 

भारतातील सावथजद्दनक द्दवतरण व्यवस्थेचा मूळ उिेश ग्राहकाांना स्वस्त आद्दण अनदुाद्दनत 

द्दकमतीत जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध करून देणे हा आहे. ही प्रणाली चालवण्यासाठी, 

सरकार बाजारयोग्य अद्दतररि रकमेच्या काही भागाची खरदेी व्यापारी/द्दमलसथ आद्दण 

उत्पादक याांच्याकडून करते. अशा प्रकार ेखरदेी केलेले धान्य रशेन / रास्त भाव दकुानाांच्या 

नेटवकथ द्वार ेआद्दण / द्दकां वा बफर स्टॉक तयार करून ग्राहकाांना द्दवतररत केले जाते. भारतात 

खाद्यतेल, साखर, कोळसा, रॉकेल आद्दण कापड याांच्या द्दवतरणासाठी PDS चा वापर केला 

जातो. ताांदूळ, गहू, साखर आद्दण रॉकेल या PDS अांतगथत समाद्दवष्ट असलेल्या सवाथत 

महत्त्वाच्या वस्तू आहेत. एकूण PDS द्दविीत या चार वस्तूांचा वाटा ८६ टक्के आहे. PDS 

दरवषी समुार े१६० दशलक्ष कुटुांबाांना रु. ३०,००० कोटी पेक्षा जास्त द्दकमतीच्या वस्तूांचे 

द्दवतरण करते आद्दण हे कदाद्दचत जगातील सवाथत मोठे द्दवतरण नेटवकथ  आहे. 

PDS ला अन्नधान्य परुवणारी मखु्य सांस्था म्हणजे १९६५ मध्ये स्थापन करण्यात 

आलेली भारतीय अन्न महामांडळ (FCI) आहे. अन्नधान्याची खरदेी, साठवणूक, वाहतूक, 

द्दवतरण आद्दण इतर अन्नपदाथथ द्दविी करणे हे महामांडळाचे प्राथद्दमक कतथव्य आहे. यामळेु 

एकीकडे शेतकऱ याांना त्याांच्या उत्पादनासाठी योग्य भाव द्दमळतो आद्दण दसुरीकडे ग्राहकाांना 

कें ि सरकारकडून ठरवून द्ददलेल्या समान द्दकमतीत अन्नधान्य द्दमळते. 

२. बफर स्टॉक (Buffer stocks): 

हा असा साठा आहे जो सरकारला पीक अपयशाच्या एका वषाथतही परुवठा राखण्यास सक्षम 

करले. बफर स्टॉकची प्राथद्दमक उद्दिष्टे म्हणजे द्दकां मत द्दस्थर करणे आद्दण शेती उत्पन्नाची 

द्दस्थरता प्राप्त करणे. ही उद्दिष्ट ेसरकारने ठेवलेल्या बफर स्टॉकचा इष्टतम आकार द्दनद्दित 
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करतात. अन्नधान्य राखून ठेवण्यामध्ये व्याज गमावणे, गो-डाउन भाड्याने देणे आद्दण 

साठवणकुीत होणारा अपव्यय अशा खचाथचा समावेश होतो. हे खचथ १९९१-९२ मधील 

रु.७७.५५ प्रद्दत द्दक्वांटल वरून २००५-०६ मध्ये रु.३९०.० प्रद्दत द्दक्वांटलपयांत 

वाढल्याचा अांदाज आहे आद्दण दरवषी १५ टक्के दराने वाढ होत असल्याचा अांदाज आहे. 

३. खरदेी (Procurement): 

बफर स्टॉक ऑपरशेन्स यशस्वीररत्या राखली गेली, तरच त्याांना सरकारकडून 

अन्नधान्याच्या योग्य खरदेीचे समथथन केले जाऊ शकते. अद्दलकडच्या वषाांत भारतात 

खालील खरदेी पधतीती स्वीकारल्या गेल्या आहेत: 

• एक मिेदारी खरदेी ज्यामध्ये सांपूणथ द्दविीयोग्य अद्दधशेष फि राज्याला द्दवकला 

जाईल; 

• उत्पादकाांवर त्याच्या एकूण जमीनधारणेवर आद्दण बागायती जद्दमनीसाठी द्दवद्दशष्ट 

भाराांकासह शे्रणीबधती आकारणी;  

• द्दमलसथ/द्दविेत्याांवर आकारणी; 

• द्दमलसथसह परवानाधारक घाऊक द्दविेत्याांकडून खरदेी; 

• खलु्या बाजारात खरदेीला समथथन. 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ (National Food Security Act २०१३): 

राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा कायदा २०१३ ('अन्नाचा अद्दधकार कायदा' असे देखील म्हणतात) हा 

सांसदेचा एक भारतीय कायदा आहे ज्याचा उिेश देशातील १.२ अब्ज लोकाांपैकी समुार े

दोन ततृीयाांश लोकाांना अनदुाद्दनत अन्नधान्य प्रदान करणे हा आहे. १२ स्टेंबर, २०१३ 

रोजी कायद्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली. ५ जलैु, २०१३ पयांत पूवथलक्षी राष्ट्रीय अन्न 

सरुक्षा कायदा, २०१३ (NFSA २०१३) भारत सरकारच्या द्दवद्यमान अन्न सरुक्षा 

कायथिमाांसाठी कायदेशीर हक्काांमध्ये रूपाांतररत झाला. त्यात मध्यान्ह भोजन योजना, 

एकाद्दत्मक बाल द्दवकास सेवा योजना आद्दण सावथजद्दनक द्दवतरण प्रणालीचा समावेश आहे. 

पढेु, NFSA २०१३ मध्ये माततृ्व हक्काांना मान्यता देण्यात आली. मध्यान्ह भोजन 

योजना आद्दण एकाद्दत्मक बाल द्दवकास सेवा योजना या सावथद्दत्रक स्वरूपाच्या आहेत, तर 

सावथजद्दनक द्दवतरण प्रणाली (PDS) लोकसांख्येच्या दोन ततृीयाांश लोकाांपयांत पोहोचेल 

(ग्रामीण भागात ७५% आद्दण शहरी भागात ५०%). 

४.१० सारािं (SUMMARY) 

१.  भारतीय शेतकऱ याांच्या कजाथच्या गरजा १५ मद्दहन्याांपयांतच्या कालावधीसाठी 

अल्पकालीन कजथ, १५ मद्दहने ते ५ वषाांच्या कालावधीसाठी मध्यम मदुतीचे कजथ 

आद्दण ५ वषाांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी दीघथकालीन कजथ म्हणून वगीकृत केल्या 

जाऊ शकतात. 
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२.  शेतकऱयाांसाठी कजाथचे दोन स्रोत उपलब्ध आहेत - सांस्थात्मक आद्दण खाजगी. 

सांस्थात्मक कजथ म्हणजे सहकारी सांस्था आद्दण सहकारी बकँा आद्दण प्रादेद्दशक 

ग्रामीण बकँाांसह (RRBs) व्यावसाद्दयक बकँाांनी शेतकऱयाांना द्ददलेले कजथ होय. 

३.  खाजगी द्दकां वा गैर-सांस्थात्मक स्त्रोताांमध्ये सावकार, व्यापारी आद्दण कद्दमशन एजांट, 

नातेवाईक आद्दण जमीनदार याांचा समावेश होतो. 

४.  कृषी आद्दण ग्रामीण द्दवकासासाठी राष्ट्रीय बकँ (NABARD) द्दकां वा राष्ट्रीय बकेँची 

स्थापना जलैु १९८२ मध्ये कृषी पनुद्दवथत्त द्दवकास महामांडळ (ARDC) आद्दण 

सहकारी बकँा आद्दण RRB शी सांबांद्दधत भारतीय ररझव्हथ बकेँची पनुद्दवथत्त काये 

ताब्यात घेण्यासाठी सांसदेच्या कायद्याद्वार ेकरण्यात आली आहे. 

५.  भारतात कृषी द्दवपणनाचे द्दवद्दवध प्रकार आहते जसे की प्राथद्दमक बाजार, दयु्यम 

बाजार, टद्दमथनल, जत्रा, द्दवद्दनयद्दमत बाजार, सहकारी बाजार, राज्य व्यापारी 

महामांडळे इ. 

६.  भारतातील कृषी द्दवपणनातील दोष दूर करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना 

केल्या आहेत. 

७.  त्यानसुार कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना जानेवारी, १९६५ मध्ये करण्यात आली. 

१९८५ मध्ये त्याचे नामकरण कद्दमशन फॉर अॅद्दग्रकल्चरल कॉस्ट्स अडँ प्राइसेस 

(CACP) करण्यात आले. 

८.  CACP फूड झोनचे सांघटन, द्दकमान आधारभूत द्दकमती आद्दण खरदेी द्दकमती 

द्दनद्दित करणे, राशद्दनांग आद्दण रास्त भाव दकुानाांद्वार ेद्दविी इत्यादी काये करते. 

९.  अन्न आद्दण कृषी सांघटना (FAQ) ने अन्न सरुके्षची व्याख्या अशी केली आहे - सवथ 

लोकाांना नेहमी आवश्यक असलेल्या मूलभूत अन्नापयांत भौद्दतक आद्दण आद्दथथक 

दोन्हीची उपलब्धता प्राप्त होईल, याची खात्री करणे. 

१०. `भारतातील अन्न धोरणाची द्दवद्दवध साधने तीन द्दवभागाांतगथत स्पष्ट केली जाऊ 

शकतात, अ) अन्नधान्याचे उत्पादन आद्दण परुवठा, ब) अन्नधान्याचा वापर, क) 

अन्नधान्याांचे द्दवतरण. 

११. `भारतातील सावथजद्दनक द्दवतरण प्रणाली (PDS) चे मूळ उद्दिष्ट ग्राहकाांना स्वस्त आद्दण 

अनदुाद्दनत द्दकमतीत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तू प्रदान करणे आहे. 

१२. `सावथजद्दनक द्दवतरण प्रणाली (PDS) मधील उद्दणवा आद्दण कमकुवतपणा दूर 

करण्यासाठी, लद्दक्ष्यत सावथजद्दनक द्दवतरण प्रणाली (TPDS) सचुवण्यात आली 

आहे. 

४.११ प्रश्न (QUESTIONS) 

१.  ग्रामीण कजाथची गरज आद्दण उिेश स्पष्ट करा. 

२.  भारतीय कृषीमध्ये ग्रामीण पतपरुवठयाचे स्रोत कोणते आहेत? 

३.  नाबाडथवर टीप द्दलहा. 
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४.  भारतातील द्दवद्दवध प्रकारच्या कृषी बाजाराांची चचाथ करा. 

५.  भारतातील कृषी बाजाराचे दोष काय आहेत? 

६.  कृषी बाजारातील दोष दूर करण्यासाठी सरकारने अवलांबलेल्या उपाययोजना स्पष्ट 

करा. 

७.  कृषी द्दकां मत धोरणाचे तपशीलवार वणथन करा. 

८.  भारतातील अन्न धोरणाचे परीक्षण करा. 

 

 

 

***** 
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       - III 

५ 

भारतातील औद्योगगक गिकास आगण औद्योगगक धोरणाांसाठी 

पायाभूत सगुिधा 

घटक  सांरचना  

५.०    ष्टये  

५.१  प्रस्तावना 

५.२ औद्योगगक गवकासासा   पायाभूत सगुवधा : ऄथथ अगण महत्त्व 

५.३ अगथथक गवकासात औद्योगगक गवकासाची भूगमका 

५.४   स्वातंत्र्यापासून भारताचे औद्योगगक धोरण 

५.५   १९९१ चे नवीन अगथथक धोरण 

५.६   सूक्ष्म, लघ ुव मध्यम ईद्योग (MSMEs) 

५.७  मोठे ईद्योग 

५.८ साराशं  

५.९  प्रश्न   

५.० उ  ष्टये (OBJECTIVES) 

 औद्योगगक गवकासासाठी पायाभूत सगुवधा ही सकंल्पना समजून घेणे. 

 भारतातील औद्योगगक धोरणांशी गवद्यार्थयाांना पररगचत करणे. 

 एमएसएमइ के्षत्राची भूगमका, महत्त्व गवद्यार्थयाांना पूणथपणे समजू शकेल. 

 भारतातील मोठ्या प्रमाणावरील ईद्योगाचं्या वाढीचे गवद्यार्थयाांना स्पष्टीकरण देणे. 

 भारताच्या अगथथक गवकासात मोठ्या ईद्योगाचंी भूगमका समजून घेणे. 

५.० प्रस्तािना (INTRODUCTION)    

पायाभूत सगुवधा के्षत्र हे भारतीय ऄथथव्यवस्थेसाठी एक प्रमखु चालक अहे. भारताच्या 

सवाांगीण गवकासाला चालना देण्यासाठी हे के्षत्र ऄत्यतं जबाबदार अहे अगण देशात 

जागगतक दजाथच्या पायाभूत सगुवधाचंी कालबद्ध गनगमथती सगुनगित करणारी धोरणे सरुू 

करण्यासाठी सरकारकडून तीव्र लक्ष कें गित केले जात अहे. पायाभूत सगुवधा के्षत्रात वीज, 

पूल, धरणे, रस्ते अगण शहरी पायाभूत सगुवधाचंा गवकास यांचा समावेश होतो. 
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५.२ औद्योगगक गिकासासाठी पायाभूत सुगिधा (INFRASTRUCTURE 

FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT)   

५.२.१ पायाभूत सुगिधाांचा पररचय (Introduction to Infrastructure):  

देशातील जलद अगथथक वाढ अगण दाररिय् गनमूथलनासाठी पायाभूत सगुवधा महत्त्वपूणथ 

अहेत. जगातील आतर ऄथथव्यवस्थाशंी भारतीय ऄथथव्यवस्थेचे एकीकरण होण्यासाठी रस्ते 

व रले्वे वाहतूक व्यवस्था, बंदर,े वीज, गवमानतळे या स्वरूपात परुशेा पायाभूत सगुवधांची 

अगण त्याचं्या कायथक्षम कायाथचीही गरज अहे. 

५.२.२ पायाभूत सुगिधाांचे महत्त्िाचे घटक (Important Constituents of 

Infrastructure):  

१.  वीज अगण त्याच्या ईत्पादनाचा स्रोत जसे की कोळसा अगण तेल 

२.  रस्ते अगण रस्ते वाहतूक 

३.  रलेवे 

४.  सपें्रषण, गवशेषत: दूरसचंार 

५.  बंदर ेअगण गवमानतळे; अगण 

६.  शेतीसाठी गसचंन हे महत्त्वाचे पायाभूत सगुवधा अहे 

पायाभूत सगुवधाचें एक वैगशष््टय म्हणजे आतर घटकाचं्या बाबतीत मागणी-परुवठ्यातील 

तफावत त्यातील काही अयात करून भरून काढता येत ऄसली, तरी पायाभूत सगुवधांची 

कमतरता अयातीच्या माध्यमातून भरून काढता येत नाही. कारण स्थान-अधाररत 

पायाभूत सगुवधांची गरज देशांतगथत ऄथथव्यवस्थेत त्याच्या क्षमतेच्या गवकासाद्वार ेपूणथ केली 

जाउ शकते. ईदाहरणाथथ, अपण वीज सगुवधा, रस्ते, बंदर ेगकंवा रले्वे अयात करू शकत 

नाही कारण ते देशातंगथत ऄथथव्यवस्थेत तयार करावे लागतात. 

५.२.३ पायाभूत सुगिधाांची महत्िाची िैगिष्ट   (Important Features of 

Infrastructure):  

पायाभूत सगुवधाचं्या काही गवगशष्ट वैगशष््टयाचंा ईल्लेख करणे योग्य अहे -   

पगहली गोष्ट म्हणजे, पायाभूत सगुवधाचं्या ईभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणात गुतंवणूकीची 

अवश्यकता ऄसते अगण ते ईत्पादनात योगदान देतात, बर ्याच काळानतंर म्हणजे त्याचंा 

प्रत्यक्ष ऄंगतम ईत्पादन तयार करण्याचा कालावधी बराच मोठा ऄसतो.  

दसुर े म्हणजे, मोठ्या प्रमाणात ओव्हरहेड कॅगपटल अगण लंपी आन्वव्हेस्टमेंटमळेु, त्यापैकी 

बहुतेकामंध्ये मोठ्या प्रमाणावरील  ईत्पादनाचे फायदे अढळतात. ऄनेक पायाभूत 

सेवामंध्ये अढळणार ् या मोठ्या प्रमाणावरील फायदे मळेु, त्याचं्यात नैसगगथक पैशाची 

वैगशष््टये अढळतात.  



 

 

भारतातील औद्योगगक गिकास आगण 

औद्योगगक धोरणाांसाठी पायाभूत सुगिधा 

 

 

 

55 

पायाभूत सगुवधाचें गतसर ेमहत्त्वाचे वैगशष््टय म्हणजे ते बाह्यता गनमाथण करतात. 

ईदाहरणाथथ, ग्रामीण रस्ते बाधंल्यामळेु शेतीला फायदा होइल कारण शेतकरी अपली 

ईत्पादने शहरामंध्ये गवकू शकतात जेथे त्यानंा गकफायतशीर गकंमत गमळू शकते. यागशवाय, 

सधुाररत वाहतकुीमळेु त्यांचा वाहतूक खचथ कमी होत ऄसल्याने त्यानंा खते, कीटकनाशके 

अगण आतर औद्योगगक ईत्पादने यासारख्या काही गनगवष्ठा तलुनेने स्वस्त गकंमतीत गमळू 

शकतात. पॉवर पलाट्ंस सकारात्मक अगण नकारात्मक ऄशा दोन्वही प्रकारच्या बाह्यता 

गनमाथण करतात. वीज प्रकल्पाचं्या बाधंकामामळेु वीज गनगमथती होते जी औद्योगगक 

वापरासाठी वापरली जाते ती ईत्पादन अगण व्यावसागयक वापरास मदत करते अगण 

त्याद्वार े अगथथक वाढीस गती देण्यास मदत करते. एक उजाथ प्रकल्प प्रदूषकाचं्या 

ईत्सजथनाच्या स्वरूपात, गवशेषत: काबथन डायऑक्साआड ईत्सजथनाच्या रूपात नकारात्मक 

बाह्यता देखील गनमाथण करतो. 

पायाभूत सगुवधांच्या वरील वैगशष््टयाचा ऄथथ ऄसा अहे की, स्पधाथत्मक बाजार प्रणाली बर ्

याच प्रकरणामंध्ये पायाभूत सगुवधाचं्या सामागजक आष्टतम पातळी प्राप्त करण्यास सक्षम 

होणार नाही. याव्यगतररक्त, ऄनेक पायाभूत सगुवधामंध्ये, मोठ्या प्रमाणावरील  ईत्पादनाचे 

फायदे अहेत अगण म्हणूनच त्याचंी वैगशष््टये नैसगगथक मके्तदारी अहेत. दसु-या शबदांत 

सागंायचे तर, त्याचंी सामागजक आष्टतम पातळी गाठण्यात अपल्याला बाजारपेठेतील 

ऄपयश अढळते. 

त्यामळेु या पायाभूत सगुवधा एकतर सरकार अगण सावथजगनक के्षत्रातील ईद्योगानंी बाधंल्या 

अहेत गकंवा चालवल्या जातात गकंवा खासगी के्षत्राला त्यात गुतंवणूक करून त्या 

चालवण्याची परवानगी गदली ऄसेल तर, त्याचें गनयमन सरकारने करणे अवश्यक अहे, 

जेणेकरून त्यांनी ग्राहकाचें शोषण करू नये. ईदा., पायाभूत सेवा ऄसलेल्या गवजेचे गवतरण 

टाटा व ररलायन्वस या दोन वीज कंपन्वयाकंडून गदल्लीच्या गवगवध प्रदेशातं केले जात अहे, 

सरकारने नेमलेल्या प्रागधकरणाकडून गवजेचे दर व आतर शलु्काचे गनयमन केले जात अह.े 

त्याचप्रमाणे अणखी एक पायाभूत सेवा ऄसलेल्या टेगलकम्यगुनकेशनमध्ये एऄरटेल, 

व्होडाफोन, अयगडया, एमटीएनएल ऄशा गवगवध कंपन्वया वायरलेस टेगलफोनीची (म्हणजेच 

मोबाआल सेवा) ही सेवा ट्रायकडून गनयंगत्रत केली जात अहे. 

५.२.४ पायाभूत सुगिधाांचे महत्त्ि (Significance/Importance of 

Infrastructure): 

केवळ वेगवान अगथथक वाढीसाठीच नव्ह ेतर सवथसमावेशक वाढ सगुनगित करण्यासाठीही 

चागंल्या दजाथच्या पायाभूत सगुवधा महत्त्वाच्या अहेत यावर भर देण्याची गरज अहे. 

सवथसमावेशक वाढीद्वार े अमचा ऄथथ ऄसा अहे की गवकासाचे फायदे देशातील बहुतेक 

लोक सामागयक करतात. ऄशा प्रकार ेसवथसमावेशक वाढीमुळे देशातील गररबी दूर होउन 

ईत्पन्वनातील गवषमता कमी होइल. 

ईदाहरणाथथ, सूक्ष्म, लघ ु अगण मध्यम ईद्योग (एमएसएमइ) सपूंणथ ऄथथव्यवस्थेत अगण 

त्याचं्याद्वार े ईत्पादनामध्ये गवखरुलेले अहते अगण त्याचं्या वाढीसाठी मोठ्या ईद्योगाशंी 

कायथक्षमतेने स्पधाथ करण्यासाठी दजेदार अगण गवश्वासाहथ पायाभूत सगुवधामंध्ये प्रवेश 
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अवश्यक अह,े जे बहुतेक वेळा त्याचें स्वतःचे काही लहान ईजाथ प्रकल्प गकंवा जनरटेर 

स्थागपत करणे यासारख्या त्याचं्या स्वत: च्या पायाभूत सगुवधा तयार करू शकतात. 

यागशवाय, मोठ्या प्रमाणावरील कंपन्वया बंदराजंवळ अगण वाहतूक कें िाजवळ गजथे 

अवश्यक पायाभूत सगुवधा ईपलबध अहेत, त्या गठकाणी स्थापन केल्या जाउ शकतात. 

दसुरीकडे, छोटे ईद्योग ऄथथव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात गवखरुलेले अहते अगण त्यानंा 

सामान्वय पायाभूत सगुवधाचं्या ईपलबधतेवर ऄवलंबून रहावे लागते. ऄशा प्रकार,े सामान्वय 

पायाभूत सगुव   ची ईभारणी करून लघ ु ईद्योगानंा मोठ्या ईद्योगाशंी यशस्वीपणे स्पधाथ  

करण्यास मदत होते अगण श्रम-कें गित ऄसल्याने कामगारासंाठी मोठ्या प्रमाणात 

रोजगाराच्या सधंी गनमाथण होतात. त्यामळेु गवकसनशील देशांतील गररबी दूर होण्यास मदत 

होइल. 

गसचंन, ग्रामीण गवद्यतुीकरण, रस्ते अगण रस्ते वाहतूक यासारख्या पायाभूत सगुवधांच्या 

गवस्तारामळेु कृषी गवकासाला चालना गमळेल अगण कृषी प्रगिया ईद्योगाचंी स्थापना होइल. 

या सामान्वय पायाभूत सगुवधामंुळे शेतकरी अगण प्रगिया ईद्योगाचं्या मालकानंा कच्चा माल, 

खते अगण आतर गनगवष्ठाचं्या गरजा स्वस्त दरात गमळण्यास मदत होइल अगण त्यानंा 

त्याचंी ईत्पादने मोठ्या शहरांमध्ये अगण शहरामंध्ये ऄसलेल्या बाजारात अणण्यास मदत 

होइल. 

ऄशा प्रकार,े गथरलवॉलच्या मते, "गरीब शतेकऱयासंाठी सधुाररत पायाभूत सगुवधामंळेु 

त्याचंा आनपटु खचथ कमी होइल अगण कृषी ईत्पादन वाढेल अगण बाजारपेठामंध्ये प्रवेश 

वाढवून व्यापाऱयांची मके्तदारी कमी होइल. पायाभूत सगुवधा अगण बाजारपेठेतील कमी 

प्रवेशामळेु, समुार े दोन ततृीयाशं अगिकन शेतकरी राष्ट्ट्रीय अगण जागगतक 

बाजारपेठेपासून तटुलेले अहते. ऄगधक चागंली वाहतूक म्हणजे शाळा, रुग्णालये अगण 

आतर अरोग्य सगुवधासंह सावथजगनक ससंाधनामंध्ये ऄगधक प्रवेश करणे होय.' 

यावरून ऄसे गदसून येते की, पायाभूत सगुवधाचं्या गवस्तारामळेु कृषी अगण लघ-ुग्रामीण 

ईद्योगामंध्ये रोजगाराची गनरतंर वाढ होइल अगण ग्रामीण भागात समदृ्धी येइल अगण ऄशा 

प्रकार ेसवथसमावेशक गवकास सगुनगित होइल. यागशवाय, ग्रामीण भागातील लोकाचें शहरी 

भागात मोठ्या प्रमाणात होणार े स्थलातंर रोखण्यासही मदत होइल, जेथे शहरी गदी, 

झोपडपट््याचंी वाढ अगण घरांची तीव्र कमतरता गनमाथण झाली अहे. 

परुशेा पायाभूत सगुवधाचं्या ऄभावामळेु केवळ अगथथक गवकासाचा ऄभावच नाही, तर 

अरोग्य सेवा अगण गशक्षण यासारख्या अवश्यक सामागजक सेवापंयांत पोहोचण्यासाठी 

लोकाचंा वेळ, प्रयत्न अगण पैसा या बाबतीतही ऄगतररक्त खचथ होतो. परुशेा पायाभूत 

सगुवधाचं्या महत्त्वावर भर देताना, २०१३-१४ या वषाथसाठी भारतीय अगथथक सवेक्षण 

गवभागाच्या लेखकानंी ऄगदी बरोबर गलगहले अहे की, "ऄगलकडच्या वषाांत ग्रामीण अगथथक 

वाढीमळेु गवद्यमान पायाभूत सगुवधांवर गवशेषत: वाहतूक, उजाथ अगण दळणवळणावर प्रचंड 

दबाव अला अहे. जोपयांत त्यात लक्षणीय सधुारणा होत नाही तोपयांत पायाभूत सगुवधा 

वाढीसाठी अगण दाररिय् कमी करण्याच्या ऄडथळ्यासाठी ऄडथळा ठरत राहतील.' दसु-

या शबदातं सागंायचे झाले तर पायाभूत सगुवधाचं्या पयाथवरणीयदृष््टया शाश्वत गवकासाबरोबर 
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ऄथथव्यवस्थेचे एकत्रीकरण करून मजबूत, गटकाउ अगण समतोल गवकास सगुनगित करणे 

हे एक अव्हान अहे. 

गेल्या दशकात (२००३-०४ ते २०१३-१४) पायाभूत सगुवधामंध्ये मोठ्या प्रमाणात 

गुतंवणूक झाल्याने भारत जगातील दसुऱया िमाकंाची सवाथत वेगाने वाढणारी ऄथथव्यवस्था 

बनला अहे परतं ुदोन वषाांत (२०१२- माचथ २०१४) अगथथक गवकास मंदावला अगण ह े

मखु्यतः रखडलेल्या पायाभूत प्रकल्पामंळेु झाले अहे, ज्याने अगथथक गवकासाला खीळ 

घातली. त्यामळेु भारतीय ऄथथव्यवस्था पनु्वहा वेगवान गवकासाच्या मागाथवर अणायची ऄसेल 

तर पायाभूत सगुवधा प्रकल्पांना पयाथवरणाची मंजरुी त्वररत देणे अगण त्यातील गुतंवणकुीला 

गती देणे, ही तातडीची गरज अहे. 

चागंल्या दजाथच्या पायाभूत सगुवधाचं्या ईपलबधतेमळेु ऄथथव्यवस्थेतील ईत्पादकतेची 

पातळी वाढते अगण ईद्योगाचंा खचथ कमी होतो. यागशवाय परुशेा पायाभूत सगुवधाचं्या 

ईपलबधतेमळेु केवळ वाहतूक सगुवधामंध्ये सधुारणा करून देशातंगथतच नव्हे, तर बंदर ेअगण 

गवमानतळाचं्या सधुारणेद्वार ेपरकीय व्यापाराला चालना गमळण्यास मदत होते. हे फमथद्वार े

ईत्पादनात गवगवधता अणण्यास मदत करते कारण ते कच्च्या मालाचा अवश्यक परुवठा 

अगण आतर आनपट्ुस ज्या गठकाणी मबुलक प्रमाणात ईपलबध अहेत त्या गठकाणाहून 

गमळगवण्यास सक्षम अहेत. गशवाय, सधुाररत पायाभूत सगुवधासंह कंपन्वया गवगवध प्रदेश 

अगण देशातंील लोकाचं्या मागणीनसुार वस्तूंचे ईत्पादन करू शकतात. 

जागगतक बकेँच्या ऄंदाजानसुार, सन २००८ मध्ये गवकसनशील देशानंी वाहतूक, उजाथ, 

पाणी, स्वच्छता, दूरसचंार, गसचंन ऄशा नवीन पायाभूत सगुवधामंध्ये वषाथला समुार े५०० 

ऄबज डॉलसथची गुतंवणूक केली. गवकसनशील देशामंध्ये ऄजूनही एक ऄबज लोकानंा 

स्वच्छ पाणी ईपलबध नाही, दोन ऄबज लोकानंा स्वच्छता अगण गवद्यतु शक्तीचा ऄभाव 

अहे अगण गवकसनशील देशांमध्ये ऄजूनही परुशेा वाहतूक सगुवधाचंा ऄभाव अहे. 

सवथसाधारणपणे पायाभूत सगुवधाचं्या महत्त्वावर चचाथ केल्यानतंर, अता अपण देशाच्या 

अगथथक गवकासासाठी के्षत्र-गवगशष्ट पायाभूत सगुवधांच्या महत्त्वापेक्षा कमी चचाथ करतो. 

५.२.५                       (Basic Infrastructure Services): 

१. रस्त ेिाहतूक (Road Transport):  

रस्ते वाहतूक ही अणखी एक महत्त्वाची पायाभूत सगुवधा अहे जी माल, कच्चा माल अगण 

आंधन यांच्या वाहतकुीसाठी अवश्यक अहे. वाहतकुीच्या ईपलबधतेमळेु कृषी व औद्योगगक 

ईत्पादनाचं्या बाजारपेठेचा गवस्तार होतो व त्याद्वार ेईत्पादकांना मोठ्या प्रमाणावर ईत्पादन 

करता येते व मोठया प्रमाणात ऄथथव्यवस्थेचा लाभ घेता येतो. 

यागशवाय, वाहतूक गवकासामुळे ईत्पादनासाठी ऄगधक के्षते्र अगण ससंाधने खलुी होण्यास 

मदत होते. देशाच्या काही भागात गवपलु प्रमाणात जगंले अगण खगनज ससंाधनाचंा साठा 

ऄसू शकतो परतं ुते ईत्पादनासाठी ऄबागधत राहतात कारण ते दूरस्थ अगण वाहतकुीच्या 

माध्यमादं्वार े दगुथम ऄसतात. ऄशा प्रकार े या मागास प्रदशेानंा रस्ते अगण रले्वे च्या 

बाधंकामाशी जोडण्याची गरज अहे जेणेकरून त्याचें न वापरलेले खगनज अगण वनसपंत्ती 
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ईत्पादनासाठी वापरली जाइल. समुार े४९ लाख गकलोमीटर पसरलेल्या जगातील सवाथत 

मोठ्या रस्त्याचें जाळे भारतात अहे. यामध्ये राष्ट्ट्रीय महामागथ, ितुगती मागथ, राज्य महामागथ, 

गजल्हा मागथ याचंा समावेश ऄसून लाबंीचा तपशील तक्ता ३५.२ मध्ये देण्यात अला अह.े 

गेल्या काही वषाांत राष्ट्ट्रीय महामागाांच्या गवकासात अगण ग्रामीण रस्त्याचं्या गवकासात 

काही प्रमाणात प्रगती झाली अहे, परतं ुत्यासाठी ऄजून बरचे काही अवश्यक अहे. 

    क्र. ५.१        ी        

        प्र        ी      ी        

            गथ              गथ  ९२८५१ 

राज्य      गथ १४२६८७ 

         ४६२९४८२ 

 

एकूण ९२,८५१ गक.मी. लाबंीचे राष्ट्ट्रीय महामागथ (एन.एच.एस.) देशाचे जाळे म्हणून काम 

करतात. राष्ट्ट्रीय महामागाांचा गवकास ही कें ि सरकारची जबाबदारी ऄसून राष्ट्ट्रीय महामागथ 

गवकास प्रकल्पाच्या (एनएचडीपी) गवगवध टपपयाचं्या माध्यमातून एकूण ५४,४७८ 

गक.मी.च्या एनएचचे ऄद्ययावतीकरण व मजबतुीकरण करण्याचे बंधन घालण्यात अले 

अह.े माचथ २०१४ पयांत एकूण समुार े२२ हजार गकमी लाबंीचे काम पूणथ झाले अहे. ज्या 

जमीनीवरून राष्ट्ट्रीय महामागाांना जावे लागते, त्याचं्या जमीन मालकाकडून जमीन सपंागदत 

केल्यामळेु राष्ट्ट्रीय महामागथ गवकगसत करण्याच्या मागाथत काही ऄडचणी येतात. 

भारतात जम्मू-काश्मीर, इशान्वय अगण आतर गवशेष प्रवगाथतील राज्यामंध्ये रस्ते जोडणीला 

गती देण्यासाठी गवशेष प्रयत्नाचंी गरज अहे. ऄकराव्या पंचवागषथक योजनेत इशान्वयेकडील 

रस्त्याचं्या गवकासात चागंली सरुुवात झाली होती अगण १२ व्या योजनेत ऄगधक जोमाने 

पाठपरुावा करण्याचा प्रस्ताव अह,े ज्यामध्ये इशान्वयेकडील कनेगक्टगव्हटीला ईच्च प्राधान्वय 

देण्यात अले अहे. गशवाय, अंध्र प्रदेश, गबहार, छत्तीसगड, झारखडं, मध्य प्रदेश, ओगडशा 

अगण ईत्तर प्रदेशातील डाव्या गवचारसरणीच्या ऄगतरकेीपणामळेु प्रभागवत झालेल्या 

गजल्ह्यामंध्ये रस्ते बाधंणी अगण राष्ट्ट्रीय महामागाांचे (एनएच) ऄपगे्रडेशन या के्षत्राचं्या 

सवथसमावेशक गवकासासाठी काम हाती घेण्यात अले अहे. 

२        (Railways): 

रले्वे हे वाहतकुीचे साधन म्हणून एक महत्त्वपूणथ पायाभूत सगुवधा अहे ज्याचा गवस्तार अगण 

कायथक्षम कायथ ऄथथव्यवस्थेच्या वेगवान वाढीसाठी अवश्यक अहे. अपल्यासारख्या 

वाढत्या ऄथथव्यवस्थेच्या मागण्यासंाठी रले्वेने अपल्या मालवाहतकुीचे जाळे गवस्तारणे, 

प्रत्येक वॅगनमागे ऄगधक वजन वाहून नेण्याची क्षमता वाढगवणे अगण जलद गतीने 

गवतरणासाठी रले्वे यतं्रणेची कायथक्षमता वाढगवणे अवश्यक अहे. यागशवाय, रले्वेला 

अपल्या प्रवासी सेवाचंी पोहोच अगण दजाथ सधुारणे अवश्यक अह.े माल अगण प्रवासी 

वाहून नेण्याची वाढती मागणी पूणथ करण्यासाठी भारतीय रले्वेचे सध्याचे लक्ष ऄगतररक्त 

क्षमतेची गनगमथती, ऄगस्तत्वात ऄसलेल्या नेटवकथ चे अधगुनकीकरण, मालमते्तच्या वापरात 

सधुारणा अगण ईत्पादकता यावर ऄसले पागहजे. याव्यगतररक्त, त्याच्या सेवाचं्या गणुवते्तत 
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सवाांगीण सधुारणा घडवून अणण्यासाठी त्याच्या रोगलंग स्टॉकचे अधगुनकीकरण अगण 

देखभाल पद्धतींवर लक्ष गदले पागहजे. 

हे पढेु नमूद केले जाउ शकते की भारतीय रले्वेने त्याच्या गवस्तार अगण 

अधगुनकीकरणासाठी ऄंतगथत ससंाधने गनमाथण करणे ऄपेगक्षत अहे. प्रभावी बहुमागीय 

वाहतूक व्यवस्थेचा भाग होण्यासाठी अगण पयाथवरणस्नेही अगण अगथथकदृष््टया सक्षम 

वाहतूक व्यवस्था सगुनगित करण्यासाठी धोरण गवकगसत करणे हे भारतीय रले्वेचे व्यापक 

ईगिष्ट ऄसले पागहजे. 

३. गिमानतळ (Airports):  

अंतरराष्ट्ट्रीय दळणवळणासाठी गवमानतळ गवकास ही पायाभूत सगुवधाचंी मूलभूत गरज 

अहे, गवशेषत: कारण हवाइ प्रवासाची मागणी भारतात वेगाने वाढेल ऄसा ऄंदाज अहे. 

ऄकराव्या योजनेच्या कालावधीत गवमानतळगवकासात लक्षणीय प्रगती झाली होती अगण 

बंगलोर, हैदराबाद, गदल्ली अगण मुंबइ येथील चार नवीन गवमानतळाचंा सावथजगनक-

खाजगी सहभाग (पीपीपी) पद्धतीने गवकास झाला होता. भारतात गवमानतळाच्या पायाभूत 

सगुवधाचंा गवस्तार करणे, मेट्रो अगण नॉन-मेट्रो शहरामंधील गवमानतळ पायाभूत सगुवधाचें 

अधगुनकीकरण अगण ग्रीनगफल्ड गवमानतळाचंी गनगमथती सरकारच्या गवचाराधीन अहे. 

प्रादेगशक कनेगक्टगव्हटी, प्रादगेशक कें िाचंा गवकास अदींच्या अधार े गनगित करण्यात 

अलेल्या ३५ गबगर मेट्रो गवमानतळाचंा गवकास गवमानतळ प्रागधकरणाने (एएअय) हाती 

घेतला अहे. ३५ पैकी ३३ महानगरामंध्ये मेट्रो गवमानतळाचे काम पूणथ झाले ऄसून ईवथररत 

वडोदरा व खजरुाहो या दोन गवमानतळाचें काम प्रगतीपथावर अहे. 

४. बांदर े(Ports):  

अंतरराष्ट्ट्रीय व्यापार कनेगक्टगव्हटीसाठी बंदर ेही अणखी एक महत्वाची पायाभूत सगुवधा 

अहे. यातूंनच प्रामखु्याने आतर देशामंध्ये मालाची गनयाथत होते व माल व कच्चा माल अयात 

केला जातो. कायथक्षम बंदरागंशवाय परकीय व्यापाराचा गवस्तार करणे शक्य नाही. ऄकराव्या 

योजनेच्या कालावधीत (२००७- १२) भारतीय बंदराचं्या गवस्तारासाठी काही समस्यानंा 

तोंड द्यावे लागले, कारण या सदंभाथत प्रस्तागवत सावथजगनक-खासगी सहभागासाठी 

(पीपीपी) ऄनेक प्रश्न सोडवावे लागले. यावर अता तोडगा काढण्यात अला ऄसून येत्या 

पाच वषाांत या के्षत्रात लक्षणीय प्रगती होइल, ऄशी ऄपेक्षा व्यक्त केली जात अहे. राज्य 

सरकाराचं्या ऄखत्यारीत येणाऱया छोट्या बंदराचं्या बाबतीत, ऄकराव्या योजनेच्या 

कालावधीत चांगली प्रगती झाली अह.े 

२०१३-१४ या वषाथत भारतातील प्रमखु अगण गबगर-प्रमखु बंदरानंी एकूण ९८० दशलक्ष 

टन मालवाहतकुीची हाताळणी केली, जी २०१२-१३ च्या तलुनेत ५.० टक्क्यानंी वाढली 

अहे. याचे शे्रय प्रामखु्याने प्रमखु बंदरावंर हाताळल्या जाणाऱया कागोमध्ये १.८ टक्के वाढ 

झाल्याचे म्हणता येइल. याईलट २०१३-१४ मध्ये गबगर-प्रमखु बंदरावंरील वाहतूक ९.६ 

टक्क्याचं्या असपास वाढली अहे, तर २०१२-१३ मध्ये ही सखं्या ९.८ टक्के होती. 

 



   

 

भारतीय अथथव्यिस्था 

60 

५. दूरसांचार (Telecommunications):  

अधगुनक ऄथथव्यवस्थेत दूरसचंार के्षत्राला महत्त्वाचे स्थान अहे. इ-कॉमसथ अगण इ-

गव्हनथन्वससाठी दूरसचंार सेवाचं्या कायथक्षमतेची अवश्यकता ऄसते. ऄॅमेझॉन, गललपकाटथ, 

स्नॅपडील या कंपन्वया वस्तूंच्या गविीसाठी इ-कॉमसथमध्ये गुतंल्या अहेत. ते मोबाआल अगण 

आंटरनेट नेटवकथ द्वार े काम करतात. यागशवाय ऄनेक बीपीओ कंपन्वया दूरसचंारच्या 

माध्यमातून अउटसोगसांग सेवा देत अहेत. कायथक्षम दूरसचंार प्रणालीगशवाय इ-कॉमसथ 

अगण बीपीओच्या माध्यमातून व्यवसाय शक्य नाही. दूरसचंार अगण आटंरनेट 

कनेगक्टगव्हटीमध्ये सबंंगधत वाढ ही ईत्पादकता वाढवणारा गवकास अहे अगण याचा 

फायदा घेण्यासाठी भारत चागंल्या प्रकार ेअधाररत अहे. 

भारतातील दूरसचंार के्षत्रात गेल्या ऄनेक वषाांत प्रभावी गवस्तार अगण मोठी गुतंवणूक झाली 

ऄसून टेगल-आंटेगन्वसटी २००८ मधील २६.२ टक्क्यावंरून २०१२ मध्ये ७८.७ 

टक्क्यापंयांत वाढली अहे. भारतातील दूरसचंार गवस्ताराचे नेततृ्व खासगी के्षत्राने केले 

अह,े ज्याचंा बाजारातील गहस्सा (कनेक्शनच्या सखं्येच्या बाबतीत) २००८ मधील ७३.५ 

टक्क्यांवरून २०१२ मध्ये ८६.३ टक्क्यापंयांत वाढला अह.े मात्र, २००८ मध्ये टू जी 

स्पेक्ट्रमच्या वाटपातील मनमानी अगण ऄगनयगमततेमळेु २०११ मध्ये सपु्रीम कोटाथने टू जी 

लायसन्वस अगण सबंंगधत स्पेक्ट्रम रि करून गललावाद्वार े स्पेक्ट्रमचे पनुवाथटप करण्याचे 

अदेश गदले होते. जानेवारी २०१३ पयांत टू जी स्पेक्ट्रमचा नवा गललाव पूणथ झाला. 

गवशेषत: थ्रीजी अगण फोर जी सेवा सरुू झाल्याने दूरसंचार के्षत्रात अणखी गवस्तार 

होण्यास खूप मोठा वाव अहे. यागशवाय, ऄलीकडेच जलैु २०१५ मध्ये पंतप्रधानानंी 

दूरसचंारच्या भूगमकेला प्रोत्साहन देण्यासाठी गडगजटल आंगडया योजना सरुू केली अहे. 

भारतात दूरसचंार सेवा परुगवणाऱया ऄनेक कंपन्वया ऄगस्तत्वात अल्या अहेत. व्यावसागयक 

कंपन्वया अगण ऄगदी शेतकरी देखील ऄशा दूरसचंार सेवेसाठी साआन ऄप करू शकतात ज े

बाजारभाव अगण बाजारातील आतर पररगस्थतीबिल एसएमएस गकंवा इ-मेलद्वार े मागहती 

प्रदान करते. हे त्यानंा त्याचं्या व्यवसायासदंभाथत आष्टतम गनणथय घेण्यास मदत करले. बकँा 

त्याचं्या ग्राहकांना एसएमएस गकंवा इ-मेलद्वार ेत्याचं्या ठेवींची गस्थती अगण पैसे काढण्याची 

गस्थती देखील प्रदान करीत अहेत. यागशवाय बकँा त्यांना खलु्या ऄसलेल्या गुतंवणकुीच्या 

मागाांबाबतची मागहती इ-मेलद्वार ेदेत अहते. 

इ-कॉमसथ अगण इ-गव्हनथन्वसमध्ये कायथक्षम टेगलकॉम नेटवकथ ची भूगमका लक्षात घेता अगण 

देशातील ऄत्याधगुनक अयटी सगुवधासंाठी सावथजगनक सेवाचं्या तरतदुी ईपलबध करून 

देणे अवश्यक अह.े ऄगधक चागंल्या स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनाचे धोरण, राष्ट्ट्रीय फायबर-

ऑगपटक नेटवकथ  मजबूत करणे, नेटवकथ  मोबाआल नबंरची शक्यता अगण ग्रामीण टेगलफोनी 

या मदुद््याकंडे लक्ष देणे अवश्यक अहे. 

५.२.६ पायाभूत सेिाांच्या कामगगरीचे मूल्यमापन (Evaluation of Performance 

of Infrastructural Services):  

सावथजगनक के्षत्रात गकंवा गनयगमत खाजगी के्षत्रात ऄसो, पायाभूत सगुवधा च्या सेवांची 

कामगगरी खूपच खराब अहे. ऄनेक गवकसनशील देशामंध्ये, बहुतेक लोकसखं्येला वीज 
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अगण ऄलीकडेपयांत टेगलफोन सेवामंध्ये प्रवेश गमळत नाही. स्वातंत्र्याच्या ५० वषाांहून 

ऄगधक काळानतंर, भारतात परुसेे पक्के ग्रामीण रस्ते बाधंले गेले नव्हते अगण नैसगगथक 

महामागाांची ऄवस्था ऄत्यतं वाइट होती अगण ते योग्य प्रकार े बाधंले गेले नव्हते अगण 

भारतात चागंली बंदर ेअगण बदंर ेनसल्यामळेु देशाच्या परकीय व्यापारावर पररणाम झाला. 

२००१ पासूनच दहाव्या, ऄकराव्या अगण बाराव्या पंचवागषथक योजनेत ग्रामीण रस्ते, 

महामागथ, चागंली बंदर,े गवमानतळे बाधंण्याचे काम सरुू करण्यात अले अहे. 

गवजेच्या बाबतीत, सेवेचा दजाथ बर ् यापैकी खराब झाला अहे. राजधानी गदल्लीतही 

ऄनेकदा व्होल्टेजमध्ये  चढ-ईतार अगण ऄनेकदा परुवठा-कपात झाली अहे. ईत्तर प्रदेश, 

हररयाणा अगण आतर राज्यामंध्ये ऄनेक तास परुवठ्यात व्यत्यय येत अहे, ज्यामळेु मोठ्या 

कंपन्वयानंा त्याचें स्वतःचे मोठे जनरटेर बसगवण्यास भाग पाडले जाते. यागशवाय सामान्वयत: 

वीज गवतरणाची जबाबदारी ऄसलेल्या राज्य गवद्यतु मंडळाचें मोठ्या प्रमाणात नकुसान होत 

अहे. त्याचं्याकडून अकारल्या जाणार ् या गकंमतींमध्ये परुवठ्याच्या बदलत्या खचाथचा 

समावेश नसतो, ओव्हरहेड खचाथत योगदान देणे तर सोडाच. 

त्याचप्रमाणे, मोबाआल फोन वायरलेस तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होण्यापूवीपयांत 

टेगलफोन कनेक्शन्वस फारच कमी होती अगण बाजारपेठा, ईत्पादक अगण ग्राहक यांना 

जोडण्यासाठी अवश्यक ऄसलेल्या अवश्यक ईत्पादक सेवेऐवजी लक्झरी ग्राहक सेवा 

होती. गशवाय टेगलफोन कनेक्शन गमळवण्यासाठी ऄनेक वषे वाट पाहावी लागते. तथागप, 

गेल्या १२ वषाांत, टेगलफोन सेवेच्या बाबतीत, भारतात गोष्टींमध्ये बरीच सधुारणा झाली 

अहे, गवशेषत: मोबाआल टेगलफोन सेवेच्या व्यापक वापरामुळे. त्याचप्रमाणे, भारतात, रले्वे 

बंदर अगण गवमानतळ सेवाचंी कामगगरी बर ्यापैकी ऄकायथक्षम अगण खराब रागहली अहे 

अगण त्याचं्या सेवा सधुारण्यासाठी कठोर सधुारणा करण्याची अवश्यकता अहे. 

शेवटी, प्रा.टी.एन. श्रीगनवासन याचें म्हणणे बरोबर अहे की, भारतासह ऄनेक गवकसनशील 

देशाचं्या खराब कामगगरीमध्ये पायाभूत सगुवधा परुवणाऱया ईद्योगाचंी कामगगरी हा एक 

घटक अह.े ऄशा प्रकार े पायाभूत सगुवधा के्षत्रामंध्ये सधुारणा घडवून अणण्याचे प्रकरण 

ऄगतशय मजबूत अहे, त्याचंी स्वतःची कामगगरी सधुारण्यासाठी अगण आतर के्षत्रातील 

सधुारणांचे सभंाव्य फायदे साध्य करण्यासाठी ऄप्रभागवत अगण खराब कामगगरी करणार ्

या पायाभूत सगुवधा के्षत्राचा ओढा दूर करणे. 

कामगार अगण भाडंवल या दोन्वही स्वरूपातील ऄफाट साधनसपंत्तीमळेु पायाभूत 

सगुवधामंधील गुतंवणकुीचे ऄगतशय अश्वासक पररणाम भारताने दाखवले अहेत. त्यामळेु 

भारतात औद्योगगक अगण व्यावसागयक पायाभूत सगुवधामंध्ये सातत्याने वाढ होत ऄसून, 

त्यातून लक्षणीय परतावा गमळत अह ेअगण देशाच्या अगथथक गवकासाला हातभार लागत 

अहे. भारतीय ऄथथव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा चालक म्हणजे पायाभूत सगुवधा के्षत्र.  देशात 

जागगतक दजाथच्या पायाभूत सगुवधा गनमाथण करण्यासाठी या के्षत्राच्या गवकासासाठी सरकार 

कशा प्रकार ेमदत करते अगण कालबद्ध गनगमथतीची हमी कशी देते, या सदंभाथत भारताच्या 

सवाांगीण गवकासाकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे अहे. जागगतक बकँाचं्या मते, लॉगजगस्टक्स 

परफॉमथन्वस आंडेक्स भारत जगातील सवथ देशापैंकी ४४ व्या िमाकंावर अहे. २०१९ मध्ये, 

ते चपळता आमगजांग माकेट्स लॉगजगस्टक आंडेक्समध्ये दसुर ्या िमाकंावर अहे. 
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५.२.७ पायाभूत सुगिधाांचा गिकास म्हणजे काय? (What is Infrastructure 

Development):  

पायाभूत सगुवधा सवाथत मूलभूत सगुवधा प्रदान करतात ज्या गवगवध अगथथक गियाकलापानंा 

सेवा देण्यास मदत करतात अगण त्याद्वार े देशाची वाढ, देशाचा गवकास, गशक्षण, 

दळणवळण, वाहतूक, बगँकंग अगण गवमा, अरोग्य, तंत्रज्ञान सलुभतेस मदत करतात. 

ऄथथव्यवस्थेच्या वाढीस चालना देण्यासाठी अवश्यक ऄसलेल्या काही मूलभूत गरजा हे 

नकुतेच प्रदान केलेले ईदाहरण अहे. ऄथथव्यवस्थेसाठी, हे ऄथथव्यवस्थेसाठी सेवा गकंवा 

वस्तूंचे ईत्पादन करत नाहीत तर बाह्य ऄथथव्यवस्था तयार करून ईद्योग, शेती अगण 

व्यापाराचे ईत्पादन करण्यास मदत करतात. रले्वे मागथ गकंवा राष्ट्ट्रीय महामागथ ही अगथथक 

पायाभूत सगुवधाचंी ईत्तम ईदाहरणे अहेत. ते बाह्य गुतंवणूकीस प्रवतृ्त करण्यात अगण 

ऄथथव्यवस्था गनमाथण करण्यात मदत करतात. 

५.२.८ पायाभूत सुगिधा आगण गिकास (Infrastructure and Development): 

ऄथथव्यवस्थेतील सवाथत मूलभूत वस्तूंच्या मूलभूत गवकासासाठी, ते अवश्यक अह ेकारण 

ते कोणत्याही वस्तू गकंवा सेवाचं्या थेट ईत्पादनास मदत करत नाही परतं ु ते 

ऄथथव्यवस्थेच्या गवगवध के्षत्रातील गवगवध वस्तू अगण सेवा सलुभतेस मदत करते. प्राथगमक, 

माध्यगमक अगण ततृीय के्षत्र. अगथथक गवकासाचा स्तर हा देशाच्या पायाभूत गवकासावर 

ऄवलंबून ऄसतो, ही वस्तगुस्थती अहे. जगातील सवाथगधक गवकगसत देशाकंडे पागहले तर 

अगथथक अगण सामागजक पायाभूत सगुवधाचं्या बाबतीत प्रचडं प्रमाणात वाढ झाल्याचे 

सहज लक्षात येते. 

दळणवळण अगण वाहतकुीमळेु या देशामंध्ये िागंतकारक प्रगती झाली अह.े  ईत्तम 

गनयोजनबद्ध अगण सघंगटत बगँकंग अगण गवमा यामंळेु या देशामंधील गवत्तीय के्षत्रही चागंले 

काम करत अह.े तंत्रज्ञान अगण गवज्ञानाच्या बाबतीतही प्रचडं प्रमाणात प्रगती होत अहे. 

परतं ुभारतासारख्या काउंटीजमध्ये अपल्याकडे गणुात्मक पायाभूत सगुवधाचें आतके ईच्च 

दजाथचे गनकष नाहीत अगण त्यामळेु अगथथक गवकासाची पातळी सथं अगण खालची अहे. 

५.२.९ भारतीय अथथव्यिस्थेतील पायाभूत सुगिधा (Infrastructure in Indian 

Economy): 

ऄथथव्यवस्थेत ईत्पादन अगण गुतंवणूक सलुभ करण्यासाठी अपल्याला गणुवते्तच्या दृष्टीने 

सवोत्तम पायाभूत सगुवधांची अवश्यकता अहे अगण ते परुसेे ऄसले पागहजे. मोठ्या 

पायाभूत सगुवधामंळेु त्या के्षत्रात मोठ्या गुतंवणूकीचा मागथ मोकळा होतो. परतं ुऄगवकगसत 

देशाचंी समस्या कमी अगथथक गवकासामळेु या सगुवधाचंी कमतरता अहे. ईवथररत जगाच्या 

मानाने स्वातंत्र्य गमळेपयांत भारतीय ऄथथव्यवस्था मागे होती.  म्हणून एकदा अम्ही स्वततं्र 

झालो की देशाच्या गनयोजनकारासंाठी प्राधान्वय होते ते पायाभूत सगुवधाचं्या गवकासाला. 

एकूण गनयोगजत खचाथपैकी समुार े ५० टक्के खचथ पायाभूत सगुवधासंाठी खचथ करण्यात 

अला. पगहल्या योजनेत वीजेवर तेरा टक्के, पूर व गसचंन गनयतं्रणावर दहा टक्के तर 

सत्तावीस टक्के रक्कम वाहतूक व दळणवळणासाठी खचथ करण्यात अली.  स्वातंत्र्यानतंर 

अपण केलेल्या पायाभूत सगुवधाचं्या सवथ गवकासामळेु अपण ईवथररत जगाशी जळुवून 
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घेतले अह े अगण गवकास अगण गवकासाच्या बाबतीत हा देश सवाथत अशादायक दशे 

बनला अह.े 

५.३ आगथथक गिकासात औद्योगगक गिकासाची भूगमका (ROLE OF 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE ECONOMIC 

GROWTH)  

पढुील मिेु अगथथक वाढीतील औद्योगगक गवकासाची भूगमका स्पष्ट करतात: 

१. उद्योगाांचे आधुगनकीकरण (Modernisation of Industry): 

शेतीच्या अधगुनकीकरणासाठी औद्योगगक गवकास अवश्यक अहे. भारतात शतेी ही 

पारपंररक अगण मागासलेली अह.े ईत्पादन खचथ जास्त अगण ईत्पादकता कमी. शेतीचे 

अधगुनकीकरण करण्यासाठी अपल्याला टॅ्रक्टर, थे्रशर, पंप सेट अगण हावेस्टरची गरज 

अहे. ईत्पादकता वाढगवण्यासाठी अपल्याला रासायगनक खते, कीटकनाशके व तणनाशके 

आत्यादींची अवश्यकता ऄसते. ही सवथ औद्योगगक ईत्पादने अहेत. औद्योगगक 

गवकासागशवाय या वस्तूंचे ईत्पादन होउ शकत नाही. जूट, कापूस, उस आ. कृषी ईत्पादने 

हा कच्चा माल अह.े ललेक्स, कापड अगण साखर आ. सारखी तयार ईत्पादने तयार 

करण्यासाठी अपल्याला औद्योगगकीकरणाची अवश्यकता अहे. त्यामळेु शतेीच्या 

अधगुनकीकरणासाठी औद्योगगक गवकास अवश्यक अहे. 

२. गिज्ञान आगण तांत्रज्ञानाचा गिकास (Development of Science and 

Technology): 

औद्योगगक गवकासामळेु गवज्ञान अगण तंत्रज्ञानाच्या गवकासाला प्रोत्साहन गमळते. औद्योगगक 

ईद्योग सशंोधन करतात अगण नवीन ईत्पादने गवकगसत करतात. जैवआंधनाच्या स्वरूपात 

आथेनॉल हे औद्योगगक गवकासाचे ईदाहरण अहे. ईद्योग त्याच्या कचर ्यावर सशंोधन करतो 

अगण जॅट्रोफा गबयाण्यापंासून बायोगडझेल सारख्या ईप-ईत्पादनाचंा गवकास करतो. 

औद्योगगकीकरणामळेु अपण ऄणगुवज्ञान, ईपग्रह दळणवळण अगण के्षपणासे्त्र आत्यादींमध्ये 

प्रगती केली अह.े 

३. भाांडिल गनगमथती (Capital Formation): 

भाडंवलाची तीव्र कमतरता ही भारतीय ऄथथव्यवस्थेची मखु्य समस्या अहे. कृषी के्षत्रात 

ऄनशुेष ऄल्प अह.े त्याची जमवाजमवही खूप कठीण अहे. मोठ्या प्रमाणावरील 

ईद्योगामंध्ये ऄनशुेष खूप जास्त ऄसतो. बाह्य अगण ऄंतगथत ऄथथव्यवस्थाचंा वापर करून 

ईद्योगानंा ऄगधक नफा गमळू शकतो. हा नफा गवस्तार अगण गवकासासाठी पनु्वहा गुतंवला 

जाउ शकतो. त्यामळेु औद्योगगकीकरणामळेु भाडंवल गनगमथतीस मदत होते. 

४. औद्योगगकीकरण आगण नागरीकरण (Industrualisation and Urbanisation): 

शहरीकरणामळेु औद्योगगकीकरण यशस्वी होते. एखाद्या गवगशष्ट प्रदेशातील 

औद्योगगकीकरणामळेु वाहतूक अगण दळणवळणाची वाढ होते. शाळा, महागवद्यालये, तागंत्रक 
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ससं्था, बगँकंग अगण अरोग्य सगुवधा औद्योगगक तळाजवळ स्थापन केल्या अहेत. 

राउरकेला घनदाट जगंल होते, परतं ुअता ओररसामधील ऄत्याधगुनक शहर अहे. मोठे 

ईद्योग ईभारल्यानतंर ऄनेक ऄनषुंगगक यगुनट्सची स्थापना झाली अहे. 

५. सांरक्षण उत्पादनात आत्मगनभथरता (Self-reliance in defence production): 

सरंक्षण ईत्पादनात अत्मगनभथरता प्राप्त करण्यासाठी औद्योगगकरण अवश्यक अहे. यदु्ध 

अगण अणीबाणीच्या काळात शस्त्रास्त्रासंाठी परदेशावंर ऄवलंबून राहणे घातक ठरू शकते. 

कॅगपटल गड्ुस अगण आंडगस्ट्रयल आन्विा स्ट्रक्चरमध्ये स्वावलंबनही अवश्यक अहे. 

पोखरण (राजस्थान) येथील ऄणसु्फोट अगण ऄग्नी के्षपणास्त्र ही औद्योगगक गवकासाची 

ईदाहरणे अहेत. 

६. आांतरराष्ट्रीय व्यापारात महत्त्ि (Importance in International Trade): 

व्यापाराला चालना देण्यासाठी औद्योगगकीकरण महत्त्वाची भूगमका बजावते. औद्योगगकदृष््टया 

मागासलेल्या देशापेंक्षा प्रगत राष्ट्ट्रानंा व्यापारात फायदा होतो. ऄगवकगसत देश प्राथगमक 

ईत्पादनाचंी गनयाथत करतात अगण औद्योगगक ईत्पादने अयात करतात. कृषी ईत्पादने 

कमी गकंमतीची अज्ञा देतात अगण त्याचंी मागणी सामान्वयत: लवगचक ऄसते. औद्योगगक 

ईत्पादने ईच्च मूल्याचंी अज्ञा देतात अगण त्याचंी मागणी लवगचक ऄसते. यामळेु 

व्यापारातील तफावत गनमाथण होते. देयकाचं्या गशल्लकतेतील तूट भरून काढण्यासाठी 

अम्हाला अयात पयाथयी ईत्पादने तयार करावी लागतील गकंवा औद्योगगक गवकासाद्वारे 

गनयाथत प्रोत्साहनासाठी जावे लागेल. 

७. नैसगगथक सांसाधनाांचा िापर (Use of Natural Resources): 

भारत हा गररबाचंी वस्ती ऄसलेला श्रीमंत देश अह,े ही एक सामान्वय म्हण अहे. याचा ऄथथ 

ऄसा अहे की भारत नैसगगथक ससंाधनामंध्ये समदृ्ध अहे परतं ुभाडंवल अगण तंत्रज्ञानाच्या 

ऄभावामळेु, या ससंाधनाचंा वापर केला गेला नाही. ससंाधनाचंा योग्य वापर करून त्याचें 

तयार औद्योगगक ईत्पादनामंध्ये रूपातंर केले पागहजे. गिगटश लोकानंी अपल्या देशात 

औद्योगगक वस्तूंचे ईत्पादन करण्यासाठी भारताचा स्वस्त कच्चा माल घेतला. त्याचं्या 

औद्योगगक ईत्पादनासंाठी बाजारपेठ म्हणून भारताचा वापर केला जात ऄसे. त्यामळेु भारत 

गररबीशी लढला अगण औद्योगगक िातंीच्या काळात आंग्लंडला फायदा झाला. म्हणूनच 

ससंाधनाचंा योग्य वापर करण्यासाठी औद्योगगकीकरण महत्त्वपूणथ भूगमका बजावते. 

८. गरीबी आगण बेरोजगारीचे गनमूथलन (Alleviation of Poverty and 

Unempolyment): 

झपाट्याने होणाऱया औद्योगगकीकरणातून गररबी अगण बेरोजगारीचे लवकर ईच्चाटन होउ 

शकते. जपानसारख्या औद्योगगकदृष््टया प्रगत देशामंध्ये हा प्रकार घडला अहे. औद्योगगक 

के्षत्राची सथं वाढ व्यापक दाररिय् अगण मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीसाठी जबाबदार अहे. 

त्यामळेु औद्योगगक के्षत्राची झपाट्याने वाढ झाल्याने खेड्यातील ऄगतररक्त कामगार 

ईद्योगात वापरात अणता येतील. 
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९. आगथथक गिकास के मखु्य क्षेत्र (Main Sector of Economic Development): 

ईद्योगाकडे अगथथक गवकासाकडे ऄग्रगण्य के्षत्र म्हणून पागहले जाते. प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर 

करून अगण श्रम अगण वैज्ञागनक व्यवस्थापनाची गवभागणी करून अपल्याकडे मोठ्या 

प्रमाणात ऄथथव्यवस्था ऄसू शकतात. त्यामळेु ईत्पादन अगण रोजगार झपाट्याने वाढेल. 

यामळेु अगथथक वाढ अगण भांडवल गनगमथती होइल. 

१०. राष्ट्रीय आगण दरडोई उत्पन्नाची जलद िाढ (Fast Growth of National 

and Per Capita Income): 

औद्योगगक गवकासामळेु राष्ट्ट्रीय व दरडोइ ईत्पन्वनाची झपाट्याने वाढ होण्यास मदत होते. 

प्रगत देशाचं्या अगथथक गवकासाच्या आगतहासावरून ऄसे गदसून येते की, औद्योगगक 

गवकासाची पातळी अगण राष्ट्ट्रीय व दरडोइ ईत्पन्वनाची पातळी याचंा गनकटचा सबंंध अहे. 

ईदाहरणाथथ, राष्ट्ट्रीय ईत्पन्वनात औद्योगगक के्षत्राचा वाटा २६% होता अगण सन २००० 

मध्ये दरडोइ ईत्पन्वन ऄमेररकेत ३६,२४० डॉलर होते. 

याच वषी शेतीचा वाटा केवळ २% होता. जपानमध्ये गतच्या जीडीपीमध्ये औद्योगगक 

के्षत्राचा वाटा ३६% होता अगण गतचे दरडोइ ईत्पन्वन ३६२१० डॉलर होते. भारतात 

औद्योगगकीकरणामळेु २०-०१ मध्ये जीडीपीमध्ये औद्योगगक के्षत्राचे योगदान २८.५% 

पयांत गेले अहे अगण २० मध्ये दरडोइ ईत्पन्वन १६,४८६ रु. झाले अहे. 

११. उच्च राहणीमान आगण सामागजक पररितथनाचे गचन्ह (Sign of Higher 

Standard of Living and Social Change): 

औद्योगगक के्षत्राच्या प्रगतीगशवाय सभ्य जीवनमान प्राप्त करण्यासाठी एखादा देश ईच्च 

गणुवते्तच्या वस्तू अगण सेवाचें ईत्पादन करू शकत नाही. 

५.४ स्िातांत्र्यापासून भारताचे औद्योगगक धोरण (INDUSTRIAL 

POLICY IN INDIA SINCE INDEPENDENCE)  

औद्योगगकीकरण हा अगथथक गवकासाचा महत्त्वाचा घटक अहे. औद्योगगक धोरण म्हणजे 

देशातील औद्योगगक गवकासासाठी सरकारने ऄवलंगबलेल्या धोरणांचा सदंभथ अहे. भारत 

सरकारने १९४८ मध्ये भारताच्या पगहल्या औद्योगगक धोरणात सधुारणा केली अहे. 

बदलत्या वातावरणाकडे लक्ष वेधण्यासाठी नवे औद्योगगक धोरण अणण्यात अले. 

सध्याच्या औद्योगगक धोरणाचा ईिेश भारतीय ऄथथव्यवस्थेचे जागगतकीकरण करणे अगण 

देशातंगथत ऄथथव्यवस्थेत बाजारपेठेच्या शक्तींचा मकु्त खेळ प्रदान करणे हा अहे. 

 ईद्योगाची मालकी अगण रचना अगण त्याच्या कामगगरीवर प्रभाव पाडण्यासाठी 

सरकारी कृती. हे ऄनदुान भरणे गकंवा आतर मागाांनी गवत्तपरुवठा करणे गकंवा गनयमनाचे 

स्वरूप घेते. 
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 त्यात कायथपद्धती, तत्त्वे (म्हणजे गदलेल्या ऄथथव्यवस्थेचे तत्त्वज्ञान), धोरणे, गनयम व 

कायदे, प्रोत्साहन व गशक्षा, दरगनगिती धोरण, कामगार धोरण, परकीय भाडंवलाकडे 

पाहण्याचा सरकारचा दृगष्टकोन आत्यादींचा समावेश होतो. 

५.४.१ उगिष्ट े (Objectives): 

भारतातील सरकारच्या औद्योगगक धोरणाची प्रमखु ईगिष्टे ऄशी: 

 ईत्पादकतेत सातत्यपूणथ वाढ गटकवून ठेवणे; 

 फायदेशीर रोजगार वाढगवण्यासाठी; 

 मानवी ससंाधनाचंा आष्टतम वापर साध्य करण्यासाठी; 

 अंतरराष्ट्ट्रीय स्पधाथत्मकता प्राप्त करण्यासाठी; अगण 

 भारताला जागगतक के्षत्रातील एक प्रमखु भागीदार अगण खेळाडू म्हणून रूपातंररत 

करण्यासाठी. 

५.४.२ स्िातांत्र्यानांतरची भारतातील औद्योगगक धोरण:े  

१. १९४८ चा औद्योगगक धोरण ठराि:  

ईद्योजक अगण प्रागधकरण या दोन्वही नात्याने औद्योगगक गवकासात राज्याची भूगमका स्पष्ट 

करणाऱया धोरणाच्या व्यापक रूपरषेाची व्याख्या केली  गेली. त्यात भारतात गमश्र अगथथक 

मॉडेल ऄसणार ऄसल्याचे स्पष्ट करण्यात अले. 

त्यात उद्योगाांचे चार गिस्तृत क्षेत्राांमध्ये िगीकरण करण्यात आले आह:े 

i)  स्रॅटेगजक इांडस्रीज (पगललक सेक्टर): त्यात तीन ईद्योगाचंा समावेश होता, ज्यात 

कें ि सरकारची मके्तदारी होती. यामध्ये शस्त्रासे्त्र अगण दारूगोळा, ऄणउुजाथ अगण 

रले्वे वाहतूक याचंा समावेश होता. 

ii)  बेगसक/की इांडस्रीज (पगललक कम प्रायव्हटे सेक्टर): कोळसा, लोखडं अगण 

पोलाद, गवमान गनगमथती, जहाजबाधंणी, टेगलफोन, टेगलग्राफ अगण वायरलेस 

ईपकरणाचंी गनगमथती अगण खगनज तेल या सहा ईद्योगांना "की आंडस्ट्रीज" गकंवा 

"बेगसक आंडस्ट्रीज" म्हणून घोगषत करण्यात अले. 

हे ईद्योग कें ि सरकार स्थापन करणार होते. मात्र, सध्या ऄगस्तत्वात ऄसलेले खासगी 

के्षत्रातील ईद्योग सरुू ठेवण्यास परवानगी देण्यात अली. 

iii)  महत्त्िाचे उद्योग (गनयांगत्रत खासगी क्षेत्र): यात जड रसायने, साखर, सूती कापड व 

लोकरी ईद्योग, गसमेंट, कागद, मीठ, यतं्राची ऄवजार,े खते, रबर, हवाइ व सागरी 

वाहतूक, मोटार, टॅ्रक्टर, वीज अदी १८ ईद्योगाचंा समावेश होता. 
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हे ईद्योग खासगी के्षत्रातंगथत कायम अहेत, मात्र कें ि सरकारने राज्य सरकारशी 

सल्लामसलत करून त्याचं्यावर सवथसाधारण गनयतं्रण ठेवले होते. 

iv)  इतर उद्योग (खाजगी ि सहकारी क्षेत्र): वरील तीन प्रकारात समागवष्ट न झालेले 

आतर सवथ ईद्योग खासगी के्षत्रासाठी खलेु ठेवण्यात अले. 

औद्योगगक धोरण ठराव, १९४८ च्या ऄंमलबजावणीसाठी १९५१ मध्ये उद्योग (गिकास ि 

गिगनयमन) कायदा समंत करण्यात अला. 

२. १९५६ चे औद्योगगक धोरण गिधान:  

सरकारने अपल्या पगहल्या औद्योगगक धोरणात (म्हणजे १९४८चे धोरण) १९५६ च्या 

औद्योगगक धोरणाद्वार ेसधुारणा केली. 

याला "भारताची आगथथक राज्यघटना" गकां िा "स्टेट कॅगपटगलझमचे बायबल" म्हणून 

ओळखले जात ऄसे. 

१९५६ च्या धोरणात सावथजगनक के्षत्राचा गवस्तार करणे, एक मोठे अगण वाढणार ेसहकारी 

के्षत्र गनमाथण करणे अगण खाजगी ईद्योगामंध्ये मालकी व व्यवस्थापन वेगळे करण्यास 

प्रोत्सागहत करणे अगण सवाथत महत्त्वाचे म्हणजे खाजगी मके्तदारीचा ईदय रोखणे यावर भर 

देण्यात अला. त्यात जून १९९१ पयांतच्या ईद्योगाचं्या सदंभाथत सरकारच्या धोरणाची 

मूलभूत चौकट ईपलबध करून देण्यात अली. 

आयपीआर, १९५६ उद्योगाांना तीन श्रणेींमध्ये िगीकृत केले: 

i)  १७ ईद्योगाचंा समावेश ऄसलेल्या ऄनसूुची ऄ ही राज्याची ऄनन्वय जबाबदारी होती. 

या १७ ईद्योगापैंकी शस्त्रासे्त्र अगण दारूगोळा, ऄणउुजाथ, रेल्वे अगण हवाइ वाहतूक 

या चार ईद्योगामंध्ये कें ि सरकारची मके्तदारी होती; ईवथररत ईद्योगामंधील नवीन 

यगुनट्स राज्य सरकारांनी गवकगसत केले. 

ii)  १२ ईद्योगाचंा समावेश ऄसलेले ऄनसूुची ब ह ेखाजगी अगण सावथजगनक ऄशा दोन्वही 

के्षत्रासंाठी खलेु होते; तथागप, ऄसे ईद्योग ईत्तरोत्तर सरकारी मालकीचे होते. 

iii)  अनुसूची क - या दोन ऄनसूुचींमध्ये समागवष्ट नसलेले आतर सवथ ईद्योग हा गतसरा वगथ 

होता जो खाजगी के्षत्रासाठी खलुा ठेवण्यात अला होता. तथागप, कोणत्याही प्रकारचे 

औद्योगगक ईत्पादन घेण्याचा ऄगधकार राज्याने राखून ठेवला. 

अयपीअर १९५६ मध्ये  रोजगाराच्या सधंींचा गवस्तार करण्यासाठी अगण अगथथक शक्ती 

अगण गियाकलापाचें व्यापक गवकें िीकरण करण्यासाठी कुटीर आगण लघु उद्योगाांच्या 

महत्िािर भर देण्यात अला 

या ठरावात औद्योगगक िाांतता राखण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आिाहनही करण्यात 

आले होत;े  लोकशाही समाजवादाची प्रगतज्ञात ईगिष्टे लक्षात घेउन ईत्पादनाच्या 

ईत्पन्वनातील बऱयापैकी वाटा कष्टकऱयानंा गदला जाणार होता. 
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टीका : अयपीअर १९५६ मध्ये खाजगी के्षत्राकडून जोरदार टीका झाली, कारण या 

ठरावामळेु खाजगी क्षेत्राच्या गिस्ताराची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या कमी झाली. 

परिान्याांच्या प्रणालीद्वार ेह ेक्षेत्र राज्य गनयांत्रणाखाली ठेिले गेले. 

औद्योगगक परिान:े  

 नवीन ईद्योग सरुू करणे गकंवा ईत्पादनाचा गवस्तार करणे, सरकारकडून परवाना 

गमळवणे ही एक पूवथऄट होती. 

 अगथथकदृष््टया मागासलेल्या भागात नवीन ईद्योग सरुू करण्यास सलुभ परवाना अगण 

वीज अगण पाणी यासारख्या महत्त्वपूणथ आनपटुच्या ऄनदुानाद्वार ेप्रोत्सागहत केले गेले. 

देशात ऄगस्तत्त्वात ऄसलेल्या प्रादेगशक गवषमतेचा सामना करण्यासाठी हे केले गेले. 

 ऄथथव्यवस्थेला मालाची ऄगधक गरज अहे, ऄशी सरकारची खात्री पटली तरच 

ईत्पादनवाढीचे परवाने गदले जात होते. 

 

३. १९७७    औद्योगगक धोरण गिधान:  

गडसेंबर १९७७ मध्ये जनता सरकारने ससंदेत गनवेदनाद्वारे अपले नवे औद्योगगक धोरण 

जाहीर केले. 

 या धोरणाचा मखु्य भर म्हणजे  ग्रामीण भागात अगण लहान शहरामंध्ये मोठ्या 

प्रमाणात गवखरुलेल्या कुटीर आगण लघु उद्योगाांना प्रभािी प्रोत्साहन देण ेहा होता. 

 या धोरणात लघु क्षेत्राचे तीन गट करण्यात आले- कुटीर अगण घरगतुी के्षत्र, लघ ु

के्षत्र अगण लघईुद्योग. 

 १९७७ च्या औद्योगगक धोरणात मोठ्या प्रमाणािरील औद्योगगक क्षेत्रासाठी गिगिध 

क्षेत्र े गनगित करण्यात अली होती  - मूलभूत ईद्योग, भाडंवली वस्तू ईद्योग, ईच्च 

तंत्रज्ञान ईद्योग अगण लघईुद्योगासंाठी राखीव वस्तूंच्या यादीबाहेरील आतर ईद्योग. 

 १९७७ च्या औद्योगगक धोरणात मोठ्या व्यावसागयक घराण्याचंी व्याप्ती मयाथगदत 

करण्यात अली, जेणेकरून एकाच ईद्योगसमूहाच्या कोणत्याही यगुनटला बाजारात 

प्रबळ व मके्तदारीचे स्थान प्राप्त होउ नये. 

 यात कामगार ऄशातंता कमी करण्यावर भर देण्यात अला.  सरकारने शॉप ललोऄर 

लेव्हलपासून बोडथ लेव्हलपयांत च्या व्यिस्थापनात कामगाराांच्या सहभागाला 

प्रोत्साहन गदले. 

 टीका : औद्योगगक धोरण १९७७ वर गभंीर टीका झाली, कारण मोठ्या प्रमाणावरील 

यगुनट्सच्या प्रबळ गस्थतीला अळा घालण्यासाठी प्रभावी ईपायाचंा ऄभाव होता 

अगण या धोरणात  मोठमोठी व्यावसागयक घर ेअगण बहुराष्ट्ट्रीय कंपन्वयाचं्या भूगमकेला 
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अळा घालण्यासाठी अथथव्यिस्थेच्या कोणत्याही सामागजक-आगथथक पररितथनाची 

कल्पना नव्हती. 

४. १९८०    औद्योगगक धोरण: 

१९८० च्या औद्योगगक धोरणात आगथथक महासांघाच्या सांकल्पनेला चालना देणे,  

सावथजगनक के्षत्राची कायथक्षमता वाढगवणे अगण गेल्या तीन वषाांतील औद्योगगक ईत्पादनाचा 

कल बदलण्याचा प्रयत्न केला गेला अगण मके्तदारी आगण प्रगतबांधात्मक व्यापार पद्धती 

(MRTP) कायदा अगण परकीय चलन गनयमन कायदा (फेरा) िरील अपला गवश्वास 

पनु्वहा दृढ केला. 

५.५ १९९१ चे निीन आगथथक धोरण (NEW ECONOMIC POLICY 

OF 1991)  

५.५.१ प्रस्तािना (Introduction): 

पी. व्ही. नरगसहं राव याचं्या नेततृ्वाखाली १९९१ साली भारताचे नवे अगथथक धोरण सरुू 

करण्यात अले. या धोरणामळेु प्रथमच जागगतक प्रदशथनासाठी भारतीय ऄथथव्यवस्थेचे दार 

खलेु झाले. या नव्या अगथथक धोरणात पी. व्ही. नरगसहं राव सरकारने अयात शलु्क कमी 

केले, खासगी कंपन्वयासंाठी राखीव के्षत्र खलेु केले, गनयाथत वाढवण्यासाठी भारतीय चलनाचे 

ऄवमूल्यन केले. यालाच गवकासाचे एलपीजी मॉडेल ऄसेही म्हणतात. 

नवीन अगथथक धोरण म्हणजे अगथथक ईदारीकरण गकंवा अयात शलु्कात गशगथलता, 

बाजारपेठा गनयतं्रणमकु्त करणे गकंवा खाजगी अगण परदेशी कंपन्वयासंाठी बाजारपेठा ईघडणे 

अगण देशाच्या अगथथक पंखाचंा गवस्तार करण्यासाठी कर कमी करणे. 

माजी पांतप्रधान मनमोहन गसगं हे भारताच्या न्वयू आकॉनॉगमक पॉगलसीचे (एनइपी) जनक 

अहेत.  मनमोहन गसांग याांनी २४ जुलै १९९१ रोजी एनईपी सुरू केली. 

५.५.२ १९९१     न ी  आगथथक धोरणाची मखु्य उगिष्ट:े 

कें द्रीय अथथमांत्री डॉ. मनमोहन गसांग याांनी १९९१ मध्ये निीन आगथथक धोरण (एनईपी) 

सुरू करण्यामागील प्रमखु उगिष्ट ेपुढीलप्रमाण ेसाांगगतली आहते : 

भारतीय अथथव्यिस्थेला 'जागगतकीकरणाच्या अखाड्यात झोकून देणे अगण त्याला 

बाजारपेठेच्या ऄगभमखुतेवर नवीन भर देणे, हा यामागचा मखु्य ईिेश होता. 

१. महागाइचा दर कमी करण्याचा एनइपीचा हेतू होता.         

२. ईच्च अगथथक गवकास दराच्या गदशेने वाटचाल करणे अगण परकीय चलनाचा परुसेा 

साठा गनमाथण करणे हा यामागचा हेतू होता. 

३. त्याला अगथथक स्थैयथ प्राप्त करून घ्यायचे होते अगण सवथ प्रकारचे ऄकारण गनबांध 

काढून ऄथथव्यवस्थेचे रूपातंर बाजारपेठेच्या ऄथथव्यवस्थेत करायचे होते. 
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४. वस्तू, सेवा, भाडंवल, मानव ससंाधन ं अगण तंत्रज्ञान या अंतरराष्ट्ट्रीय प्रवाहाला 

ऄनेक बंधन ंन घालता परवानगी द्यायची होती. 

५. ऄथथव्यवस्थेच्या सवथ के्षत्रामंध्ये खासगी कंपन्वयांचा सहभाग वाढवायचा होता. 

त्यामळेुच सरकारसाठीच्या के्षत्राचंी राखीव सखं्या कमी झाली. अतापयांत ही सखं्या 

फक्त २ अहे. 

१९९१ च्या मध्यापासून सरुुवात करून सरकारने परकीय व्यापार, थेट परकीय गुतंवणूक, 

गवगनमय दर, ईद्योग, गवत्तीय गशस्त आत्यादींशी सबंंगधत अपल्या धोरणामंध्ये काही 

अमूलाग्र बदल केले अहेत. जेव्हा गवगवध घटक एकत्र केले जातात, तेव्हा एक अगथथक 

धोरण तयार होते जे पूवी जे काही घडले अहे त्यापासून एक मोठे प्रस्थान दशथगवते. 

नव्या आगथथक धोरणाचा भर  ऄथथव्यवस्थेत अगधक स्पधाथत्मक िातािरण गनमाथण करून  

प्रणालीची  उत्पादकता ि कायथक्षमता सुधारण्यािर रागहला  अहे. प्रवेशातील ऄडथळे 

अगण कंपन्वयाचं्या वाढीवरील गनबांध दूर करून हे साध्य केले जाणार होते. 

५.५.३ निीन आगथथक धोरणात अिलांबलेले मखु्य उपाय:  

गवगवध गनयतं्रणामंळेु ऄथथव्यवस्था सदोष बनली. ईद्योजक नवीन ईद्योग स्थापन करण्यास 

तयार नव्हते (कारण एमआरटीपी कायदा १९६९ पासून मुक्त ईद्योजकासंारखे कायदे). या 

गनयतं्रणामंळेु भ्रष्टाचार, ऄनावश्यक गवलंब अगण ऄकायथक्षमता वाढली. ऄथथव्यवस्थेच्या 

अगथथक गवकासाचा दर खाली अला. तर, ऄशा पररगस्थतीत ऄथथव्यवस्थेवर लादलेले 

गनबांध कमी करण्यासाठी अगथथक सधुारणा सरुू करण्यात अल्या. 

नगिन आगथथक धोरणाच्या िाखा 

   नगिन आगथथक 

धोरण 

   

        

        

उदा  करण  खाजगीकरण   जागगत  करण 

 

१. उदारीकरणाच्या उपायाांतगथत खालील पािले उचलली गेली:  

(i) व्यापारी बँकाांद्वार ेव्याज दराचे गिनामूल्य गनधाथरण: 

ईदारीकरणाच्या धोरणातंगथत बगँकंग प्रणालीचा व्याजदर अरबीअयद्वार े गनगित केला 

जाणार नाही तर सवथ व्यावसागयक बकँा व्याज दर गनगित करण्यासाठी स्वतंत्र अहेत. 

(ii) लघु उद्योगाांसाठी (एसएसआय) गुांतिणूक मयाथदेत िाढ: 

लघईुद्योगाचंी गुतंवणकुीची मयाथदा १ कोटी रुपये करण्यात अली अह.े  त्यामळेु या 

कंपन्वया अपली यतं्रसामग्री ऄपगे्रड करू शकतात अगण त्याचंी कायथक्षमता वाढवू शकतात. 

https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/competition-act-2002-1553606677-1
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(iii) भाांडिली िस्तू आयात करण्याचे स्िातांत्र्य: 

भारतीय ईद्योगानंा त्याचंा सवाांगीण गवकास करण्यासाठी परदेशातून यतें्र अगण कच्चा माल 

खरदेी करण्याची मभुा ऄसेल. 

(iv) उद्योगाांना गिस्तार आगण उत्पादनाचे स्िातांत्र्य: 

या नवीन ईदारीकरण यगुात अता ईद्योग त्याचं्या ईत्पादन क्षमतेत गवगवधता अणण्यास 

अगण ईत्पादन खचथ कमी करण्यास मोकळे अहेत. पूवी सरकार ईत्पादन क्षमतेची कमाल 

मयाथदा गनगित करत ऄसे. कोणताही ईद्योग त्या मयाथदेपलीकडे ईत्पादन करू शकला नाही. 

अता ईद्योगानंा बाजारपेठेच्या गरजेनसुार स्वत:च अपले ईत्पादन ठरगवण्याची मभुा अहे. 

(v) प्रगतबांधात्मक व्यापार पद्धती रि करण:े 

मके्तदार आगण प्रगतबांधात्मक व्यापार पद्धती (एमआरटीपी) कायदा १९६९ नसुार, 

१०० कोटी गकंवा त्याहून ऄगधक मालमत्ता ऄसलेल्या सवथ कंपन्वयानंा एमअरटीपी कंपन्वया 

ऄसे म्हटले गेले अगण त्याचं्यावर ऄनेक गनबांध लादले गेले. अता या कंपन्वयानंा 

गुतंवणूकीचा गनणथय घेण्यासाठी सरकारची पूवथपरवानगी घ्यावी लागणार नाही. अता 

एमअरटीपी कायद्याची जागा स्पधाथ कायदा, २००२ ने घेतली अहे. 

(vi) औद्योगगक परिाना आगण नोंदणी काढून टाकण:े 

पूवी खाजगी के्षत्राला नवीन ईपिम सरुू करण्यासाठी सरकारकडून परवाना घ्यावा लागत 

ऄसे. या धोरणात खासगी के्षत्राला परवाना अगण आतर गनबांधापंासून मकु्त करण्यात अले 

अहे. 

(vii) खालील उद्योगाांसाठी उद्योग परिाना आिश्यक आह:े 

(i) दारू 

(ii)  गसगारटे 

(iii)  सरंक्षण ईपकरणे 

(iv)  औद्योगगक गवस्फोटक 

(v) औषधे 

(vi) घातक रसायने 

२. खाजगीकरणाच्या उपायाअांतगथत खालील पािले उचलली गेली: 

सोपया भाषेत सागंायचे तर खासगीकरण म्हणजे खाजगी के्षत्राला पूवी सावथजगनक के्षत्रासाठी 

अरगक्षत ऄसलेले ईद्योग ईभारण्याची परवानगी देणे. या धोरणातंगथत ऄनेक पीएसयू 

खासगी के्षत्राला गवकण्यात अले. शबदशः सागंायचे तर, खाजगीकरण ही खासगी के्षत्राला 

सावथजगनक के्षत्रातील यगुनट्सच्या (पीएसयू) मालकीमध्ये समागवष्ट करण्याची प्रगिया अहे. 
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खासगीकरणाचे मखु्य कारण म्हणजे राजकीय हस्तके्षपामळेु पीएसयू तोट्यात चालले 

अहेत. व्यवस्थापक स्वतंत्रपणे काम करू शकत नाहीत. ईत्पादन क्षमता कमी वापरली 

गेली. स्पधाथ अगण कायथक्षमता वाढगवण्यासाठी पीएसयूचे खासगीकरण ऄपररहायथ होते. 

खाजगीकरणासाठी खालील पािले उचलली आहते: 

i) पीएसयूच्या समभागाांची गिक्री: 

भारत सरकारने सावथजगनक अगण गवत्तीय ससं्थेला सावथजगनक अगण गवत्तीय ससं्थेला 

पीएसयूचे समभाग गवकण्यास सरुुवात केली ईदा. सरकारने मारुती ईद्योग गलगमटेडचे 

समभाग गवकले. अता खासगी के्षत्र या पीएसयूची मालकी गमळवेल. खासगी के्षत्राचा गहस्सा 

४५ टक्क्यावंरून ५५ टक्क्यांपयांत वाढला अहे. 

ii) पीएसयूमध्ये गनगुुंतिणूक: 

सरकारने तोट्यात जात ऄसलेल्या पीएसयूमध्ये गनगुांतवणकुीची प्रगिया सरुू केली अह.े 

याचा ऄथथ ऄसा अहे की सरकार हे ईद्योग खाजगी के्षत्राला गवकत अहे. सरकारने खासगी 

के्षत्राला ३०,००० कोटी रुपयांचे ईद्योग गवकले अहेत. 

iii) सािथजगनक क्षेत्राचे कमीत कमी करण:े 

यापूवी सावथजगनक के्षत्राला चालना देण्यासाठी अगण दाररिय् दूर करण्यात मदत 

करण्याच्या ईिेशाने महत्त्व गदले गेले होते. परतं ु हे पीएसयू हे ईिीष्ट साध्य करू शकले 

नाहीत अगण नवीन अगथथक सधुारणाऄंंतगथत पीएसयूच्या सकुंचनाच्या धोरणाचे ऄनसुरण 

केले गेले. सािथजगनक क्षेत्रासाठी राखीि उद्योगाांची सांख्या १७ िरून २ पयुंत कमी 

करण्यात आली. 

(अ) रले्वे पररचालन 

(ब)  परमाण ुउजाथ 

३.  जागगतकीकरण: 

शबदशः ग्लोबलायझेशन म्हणजे जागगतक गकंवा जागगतक बनगवणे, ऄन्वयथा सपूंणथ जगाचा 

गवचार करणे. ढोबळमानाने सागंायचे झाले तर जागगतकीकरण म्हणजे परकीय गुतंवणूक, 

व्यापार, ईत्पादन अगण अगथथक बाबींगवषयी देशातंगथत ऄथथव्यवस्थेचा ईवथररत जगाशी 

होणारा सवंाद होय. 

जागगतकीकरणासाठी खालील पािले उचलली आहते: 

(i) िुल्कात कपात: 

केवळ जागगतक गुतंवणूकदारांना भारताची ऄथथव्यवस्था अकषथक बनगवण्यासाठी अयात-

गनयाथतीवर लावण्यात येणार ेकस्टम ड्यटुी अगण दर हळूहळू कमी केले जातात. 
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(ii) दीघथकालीन व्यापार धोरण: 

व्यापार धोरणाची सक्ती जास्त कालावधीसाठी लागू केली गेली. 

पॉगलसीची मखु्य िैगिष््टये अिी आहते: 

(अ)  ईदारमतवादी धोरण 

(ब)  परकीय व्यापारावरील सवथ गनयतं्रणे काढून टाकण्यात अली अहेत 

(ग)  खलु्या स्पधेला प्रोत्साहन गदले अहे. 

(iii) भारतीय चलनाची आांगिक पररितथनीयता : 

अंगशक पररवतथनीयता ही व्याख्या भारतीय चलनाचे (गवगशष्ट मयाथदेपयांत) रूपातंर आतर 

देशाचं्या चलनात करणे ऄशी करता येइल. जेणेकरून परकीय ससं्थात्मक गुतंवणूक 

(एफअयअय) अगण थेट परकीय गुतंवणकुीच्या (एफडीअय) दृष्टीने परकीय गुतंवणकुीचा 

ओघ. 

ही पररितथनीयता खालील व्यिहारासाठी िैध ठरली: 

(अ)  कौटंुगबक खचथ भागगवण्यासाठी पैसे पाठवणे 

(ब) व्याज देणे 

(ग)  वस्तू व सेवाचंी अयात-गनयाथत . 

(iv) परकीय गुांतिणकुीच्या इगक्िटी मयाथदेत िाढ : 

गवदेशी भाडंवली गुतंवणकुीची आगक्वटी मयाथदा ४० टक्क्यांवरून १०० टक्के करण्यात 

अली अह.े ४७ ईच्च प्राधान्वय ईद्योगामंध्ये १००% मयाथदेपयांत परकीय थेट गुतंवणूकीला 

(एफडीअय) कोणत्याही गनबांधागशवाय परवानगी गदली जाइल. यासदंभाथत परकीय चलन 

व्यिस्थापन कायदा (फेमा) लागू करण्यात येणार अहे. 

भारतीय ऄथथव्यवस्था सध्या जगाच्या नकाशावर चमकत ऄसेल, तर त्याचे एकमेव शे्रय 

जाते ते १९९१ साली झालेल्या नव्या अगथथक धोरणाच्या ऄंमलबजावणीला. 

५.६  सूक्ष्म, लघ ु  मध्यम उद्योग (एमएसएमई) (MICRO, SMALL AND 

MEDIUM ENTERPRISES (MSME)) 

५.६.१ प्रस्तािना (Introduction): 

सूक्ष्म, लघ,ु मध्यम ईद्योग (एमएसएमइ) या वस्तू अगण वस्तूचं्या ईत्पादन, ईत्पादन अगण 

प्रगिया करण्यात गुतंलेल्या संस्था अहेत. 

एमएसएमइ के्षत्राला भारतीय ऄथथव्यवस्थेचा कणा मानले जाते ज्याने देशाच्या अगथथक 

गवकासात भरीव योगदान गदले अहे. त्यातून रोजगाराच्या सधंी गनमाथण होतात अगण 
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मागास व ग्रामीण भागाच्या गवकासात काम केले जाते. भारतात ऄंदाजे ६.३ कोटी 

एमएसएमइ अहेत. 

याव्यगतररक्त, खालील वैगशष््टयामंळेु, ते ईत्पादन ईद्योगात प्रवेश करू आगच्छणार ् यांसाठी 

ईत्पन्वनाचा एक व्यवहायथ स्रोत मानले जातात 

भारतीय ईत्पादनासंाठी गनयाथत जागहरात अगण सभंाव्यता: 

 गनधी - गवत्त अगण ऄनदुान 

 सरकारचा प्रचार अगण पागठंबा 

 देशातंगथत बाजारात मागणीत वाढ 

 कमी भाडंवल अवश्यक 

 मनषु्ट्यबळ प्रगशक्षण 

 प्रकल्प प्रोफाआल 

 कच्चा माल अगण यतं्रसामग्री खरदेी 

एमएसएमइचा भारताच्या जीडीपीमध्ये ऄंदाजे ८% वाटा अहे, ६० दशलक्षाहून ऄगधक 

लोकानंा रोजगार गमळतो, गनयाथत बाजारात ४०% अगण ईत्पादन के्षत्रात ४५% चा मोठा 

वाटा अहे. म्हणूनच, भारताच्या सवाांगीण अगथथक गवकासासाठी त्यानंा ऄनन्वयसाधारण 

महत्त्व अहे. 

सूक्ष्म, लघ ुअगण मध्यम ईद्योग गवकास (एमएसएमइडी) कायदा, २००६ च्या माध्यमातून 

भारत सरकारने एमएसएमइची सकंल्पना प्रथम सादर केली. 

भारत सरकारने सूक्ष्म, लघ ु अगण मध्यम ईद्योग गवकास कायदा, २००५ (एमएसएमई 

कायदा) लागू केला ज्याऄंतगथत सूक्ष्म, लघ ुअगण मध्यम ईद्योगाचें (एमएसएमई) वगीकरण 

दोन घटकावंर ऄवलंबून होते: (i) वनस्पती अगण यतं्रसामग्रीतील गुतंवणूक; अगण (ii) 

एटंरप्राआझची ईलाढाल. ह ेलक्षात घेणे देखील समपथक अह ेकी ईत्पादन अगण सेवा के्षत्रात 

गुतंलेल्या ईद्योगासंाठी ईपरोक्त घटकावंर अधाररत एमएसएमइ म्हणून वगीकृत 

करण्यासाठी वेगवेगळे ईंबरठे गवगहत केले गेले होते. 

तथागप, ऄलीकडेच, सूक्ष्म, लघ ु अगण मध्यम ईद्योग मंत्रालयाच्या अत्मगनभथर भारत 

ऄगभयान (एबीए) ऄंतगथत, १ जून २०२० च्या ऄगधसूचनेनसुार, वनस्पती अगण 

यतं्रसामगु्रीतील गुतंवणूक अगण ईद्योगाचंी वागषथक ईलाढाल या दोन्वहींसाठी सगंमश्र गनकष 

घालून एमएसएमइ वगीकरणात सधुारणा केली. तसेच, पूवीच्या एमएसएमइ व्याख्येनसुार 

ईत्पादन अगण सेवा के्षत्रामंधील फरक दूर करण्यात अला अहे. या काढून टाकल्यामळेु 

के्षत्रामंधील समानता गनमाथण होइल. 
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५.६.२ सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग (एमएसएमई ) चे िगीकरण (Classification of 

MSME:  

सूक्ष्म, लघ,ु मध्यम ईद्योग (एमएसएमइ) चे नवीन वगीकरण १ जलैु २०२० पासून लागू 

होइल. व्यवसायानंा चालना देण्यासाठी अगण वगीकरणाच्या पूवीच्या ईंबरठ्यापेक्षा जास्त 

वाढ केल्यामळेु सूक्ष्म, लघ,ु मध्यम ईद्योग (एमएसएमइ) कायद्यातंगथत देण्यात अलेले फायदे 

गमावण्याची वाढती भीती कमी करण्यासाठी सरकारने हे नवीन वगीकरण सरुू केले अह.े 

हा सरकारचा स्वागताहथ ईपिम ऄसला, तरी गवगवध प्रश्न ऄनतु्तररत अहेत, ते म्हणजे - 

"फॅक्टरी अगण यतं्रसामग्री" म्हणजे काय, फॅक्टरी अगण यतं्रमागाचं्या गुतंवणूकीच्या 

मोजणीबाबतची मागील मागथदशथक तत्त्वे ऄजूनही लागू राहतील का? 

गशवाय, हे लक्षात घेणे ईगचत अहे की ऄथथमंत्र्यांनी स्पष्ट केले अहे की एबीए ऄंतगथत 

एमएसएमइसाठी जाहीर केलेल्या मदत ईपायांचा लाभ घेण्यासाठी स्टाटथ-ऄपस पात्र अहेत. 

स्टाटथ-ऄपस एमएसएमइच्या व्याख्येत स्पष्टपणे समागवष्ट नसले तरी, ईत्पादन अगण सेवा 

के्षत्रात कायथरत अगण गुतंलेले स्टाटथ-ऄप ईद्योग अधार पोटथलवर (एमएसएमइच्या सधुाररत 

वगीकरणाचा गवचार करता) सूक्ष्म, लघ,ु मध्यम ईद्योग(एमएसएमइ) म्हणून स्वत: ची नोंदणी 

करण्याचा गवचार करू शकतात. एमएसएमइ म्हणून नोंदणी करून, स्टाटथ-ऄपस एबीए 

ऄंतगथत एमएसएमइनंा ऑफर केलेल्या आतर गवगवध फायद्याचंा लाभ घेउ शकतात. 

ऄगधकृत ऄगधसूचना, या सदंभाथतील प्रतीक्षा केली जाते. 

पूवीच्या सूक्ष्म, लघ,ु मध्यम ईद्योग (एमएसएमइ) वगीकरणाची सधुाररत वगीकरणाशी तलुना 

करणे जेथे गुतंवणूक अगण वागषथक ईलाढाल, दोन्वही एमएसएमइ म्हणून एटंरप्राआझच्या 

वगीकरणासाठी गवचारात घेतल्या पागहजेत, खाली नमूद केले अहे: 

पूिीचे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग  (MSMEs)  िगीकरण 

गनकष: फॅक्टरी  आगण यांत्रसामग्री / उपकरण ेमधील गुांतिणूक 

िगीकरण सूक्ष्म लहान मध्यम 

मनॅ्युफॅक्चररांग 

एांटरप्राइजेस 

२५ लाख रुपयापेंक्षा 

जास्त गुतंवणूक नाही 

५ कोटी रुपयापेंक्षा 

जास्त गुतंवणूक नाही 

१० कोटींपेक्षा जास्त 

गुतंवणूक नाही 

सेिा देणार े

उपक्रम 

१० लाख रुपयापेंक्षा 

जास्त गुतंवणूक नाही 

२ कोटी रुपयापेंक्षा 

जास्त गुतंवणूक नाही 

५ कोटी रुपयापेंक्षा 

जास्त गुतंवणूक नाही 

सांिोगधत सूक्ष्म, लघ,ु मध्यम ईद्योग (MSMEs) िगीकरण (१ जुलै, २०२०) 

सांगमश्र गनकष : फॅक्टरी  आगण यांत्रसामगु्री/उपकरण ेआगण िागषथक उलाढालीतील 

गुांतिणूक 
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िगीकरण सूक्ष्म लहान मध्यम 

मनॅ्युफॅक्चररांग 

एांटरप्रायजेस 

आगण 

एांटरप्राइजेस 

रेंडररांग सगव्हथसेस 

पी ऄडँ एम / 

ईपकरणामंध्ये 

गुतंवणूक १ कोटी 

रुपयापेंक्षा जास्त 

नाही अगण वागषथक 

ईलाढाल ५ कोटींपेक्षा 

जास्त नाही 

पी ऄडँ एम / 

ईपकरणामंध्ये 

गुतंवणूक १० 

कोटींपेक्षा जास्त नाही 

अगण वागषथक 

ईलाढाल ५० 

कोटींपेक्षा जास्त नाही 

पी ऄडँ एम / 

ईपकरणामंध्ये 

गुतंवणूक ५० 

कोटींपेक्षा जास्त नाही 

अगण वागषथक 

ईलाढाल २५० 

कोटींपेक्षा जास्त नाही 

 

५.६.३ सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग (एमएसएमई) ची िैगिष््टये (Features of MSME): 

एमएसएमइची काही अवश्यक वैगशष््टये येथे अहेत: 

१.  सूक्ष्म, लघ,ु मध्यम ईद्योग व्यवसायासंाठी देशातंगथत तसेच गनयाथत बाजारात सधुाररत 

प्रवेशासाठी वाजवी सहाय्य प्रदान करण्यासाठी ओळखले जातात. 

२.  सूक्ष्म, लघ,ु मध्यम ईद्योग ईत्पादन गवकास, गडझाआन आनोव्हेशन, हस्तके्षप अगण 

व्यवसायाच्या पॅकेगजगं घटकांना समथथन देतात. 

३. सूक्ष्म, लघ,ु मध्यम ईद्योग तंत्रज्ञान, पायाभूत सगुवधा अगण या के्षत्राच्या 

अधगुनकीकरणास समथथन देतात. 

४.  सूक्ष्म, लघ,ु मध्यम ईद्योग रोजगाराच्या संधी अगण कजथ प्रदान करतात. 

५.  सूक्ष्म, लघ,ु मध्यम ईद्योग दशेातील गवगवध बकँानंा िेगडट मयाथदा गकंवा गवत्तपरुवठा 

समथथन प्रदान करतात. 

५.६.४  भारतीय अथथव्यिस्थेत सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग (एमएसएमई) ची भूगमका 

(Role of MSME in Indian Economy): 

१.  भारतीय ऄथथव्यवस्थेच्या ऄंदाजात सूक्ष्म, लघ,ु मध्यम ईद्योग के्षत्र हा एक ऄत्यतं 

गगतमान घटक ऄसल्याचे गसद्ध झाले अहे. सूक्ष्म, लघ,ु मध्यम ईद्योग देशातंगथत 

तसेच अंतरराष्ट्ट्रीय बाजारपेठासंाठी गवगवध ईत्पादने तयार करतात अगण तयार 

करतात, म्हणून त्यानंी गवगवध ईत्पादन गवभाग अगण ईद्योगाचं्या वाढीस अगण 

गवकासास चालना देण्यास मदत केली अह.े   

२. वगंचत भागात रोजगाराच्या संधी ईपलबध करून देण्यात सूक्ष्म, लघ,ु मध्यम ईद्योग नी 

महत्त्वपूणथ भूगमका बजावली अहे.  

३.  शहरातंील मोठ्या ईद्योगाचं्या तलुनेत कमी भाडंवली खचथ ऄसलेल्या ऄशा भागाचें 

औद्योगगकीकरण करण्यास त्यांनी मदत केली अहे. 



 

 

भारतातील औद्योगगक गिकास आगण 

औद्योगगक धोरणाांसाठी पायाभूत सुगिधा 

 

 

 

77 

४.   कमी गुतंवणकुीची गरज, कामकाजात लवगचकता, अयातीचा कमी दर अगण 

देशातंगथत ईत्पादनातील ईच्च योगदान ऄशा गवगवध के्षत्रामंध्ये सूक्ष्म, लघ,ु मध्यम 

ईद्योगनीही देशाच्या गवकासात योगदान गदले अहे अगण महत्त्वपूणथ भूगमका बजावली 

अह.े 

५.७ मोठे उद्योग (LARGE SCALE INDUSTRIES) 

५.७.१  मोठे उद्योग म्हणजे काय?(What are Large Scale Industries): 

ज्या ईद्योगामंध्ये प्रचडं पायाभूत सगुवधा, कच्चा माल, ईच्च मनषु्ट्यबळाची गरज अगण 

मोठ्या भाडंवलाची गरज ऄसते, ऄसे ईद्योग म्हणून मोठ्या ईद्योगानंा सबंोधले जाते. ज्या 

ससं्थाकंडे १० कोटी रुपयापेंक्षा जास्त गस्थर मालमत्ता अहे, त्या मोठ्या प्रमाणावरील 

ईद्योग मानल्या जातात. 

ऄथथव्यवस्थेची वाढ या ईद्योगावंर खूप ऄवलंबून अहे. ऄसे ईद्योग परकीय गगंाजळी 

अणणे, रोजगाराच्या सधंी गनमाथण करणे अगण अगथथक गवकासाचा मागथ प्रशस्त करणे या 

गदशेने काम करतात. 

५.७.२  भारतातील मोठे उद्योग (Large Scale Industries in India): 

भारतातील मोठ्या ईद्योगाचें खालील प्रकारच्या ईद्योगामंध्ये वगीकरण करता येइल: 

१. लोह अगण पोलाद ईद्योग 

२. ऑटोमोबाइल ईद्योग 

३. वस्त्रोद्योग 

४. दूरसचंार ईद्योग 

५. मागहती तंत्रज्ञान ईद्योग 

६. पेट्रोगलयम और प्राकृगतक गैस ईद्योग 

७. रशेमी ईद्योग 

८. फगटथलायझर ईद्योग 

९. जूट ईद्योग 

१०. पेपर ईद्योग 

११. गसमेंट ईद्योग 
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५.७.३  मोठ्या उद्योगाांचे फायदे (Advantages of Large-Scale Industries): 

मोठे ईद्योग खालील फायदे देतात: 

१.  मोठ्या प्रमाणावरील ईद्योग ऄत्याधगुनक यतं्रसामग्री अगण तंत्रज्ञानाचा वापर करतात, 

ज्यामळेु ईत्पादन सधुारण्यास मदत होते. मोठ्या प्रमाणावर ईत्पादन होत 

ऄसल्यामळेु कंपन्वयांना फायदा होतो तसेच ते ऄथथव्यवस्थेसाठी फायदेशीरही ठरते. 

२.  मोठ्या प्रमाणावरील ईद्योग ऄथथव्यवस्थेतील ईद्योगाचं्या गवकासासाठी मदत करतात, 

जे औद्योगगकीकरणासाठी अवश्यक अह.े 

३.  मोठ्या प्रमाणावरील ईद्योगांना कुशल कामगाराचंी गरज ऄसते अगण म्हणूनच मोठ्या 

प्रमाणावरील ईद्योगाचं्या गवकासामळेु देशातील कुशल कामगाराचंा गवकास होण्यास 

मदत होते. 

४.  मोठ्या ईद्योगानंा मोठ्या प्रमाणात कच्च्या मालाची गरज ऄसते, ज्यामळेु सबंंगधत 

के्षत्रात रोजगाराच्या सधंी खलु्या होतात. 

५.  मोठ्या प्रमाणात ईद्योग मोठ्या प्रमाणात ईत्पादनामध्ये गुतंलेले ऄसल्याने, वस्तू 

अगण सेवांचा खचथ कमी करण्याची सधंी ईपलबध होते कारण ते मोठ्या प्रमाणात 

ईत्पागदत केले जातात. 

६.  मोठ्या प्रमाणावरील ईद्योगामंळेु लघईुद्योगाचं्या गवकासास मदत होते, कारण वस्तूंची 

गरज केवळ एकाच ईद्योगाला पूणथ करता येत नाही. 

म्हणूनच, लघ ुईद्योगानंा ऄनषुंगगक ईत्पादनाचंी गनगमथती करणे अवश्यक अहे अगण 

म्हणूनच मोठ्या प्रमाणात ईद्योगाचं्या वाढीवर लघ ुईद्योगाचंी भरभराट होते. 

७.  मोठ्या प्रमाणावरील ईद्योगानंा भाडंवलाची अवक जास्त ऄसल्याने सशंोधन व 

गवकासासाठी अवश्यक खचथ होउ शकतो. ऄशा सशंोधनामुळे भगवष्ट्यात ऄगधक नफा 

कमावण्यास मदत होइल. 

८.  मोठ्या प्रमाणावरील ईद्योग अपल्या कमथचार ्यांना परुसेा मोबदला अगण आतर फायदे 

देउन त्याचें जीवनमान सधुारण्यास मदत करतात. 

५.७.४  मध्यम आगण मोठ्या उद्योगाांच्या समस्या (Problems of Medium and 

Large-Scale Industries): 

१. भाांडिलाचा अभाि (Lack of Capital): 

मध्यम अगण मोठ्या प्रमाणात ईद्योगाचं्या स्थापनेसाठी मोठ्या प्रमाणात भाडंवलाची 

अवश्यकता ऄसते. त्यामळेु भाडंवलाचा ऄभाव ही मध्यम व मोठ्या ईद्योगांची समस्या 

अह.े 
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२. पायाभूत सुगिधाांचा अभाि (Lack of Infrastructure): 

वाहतूक, दळणवळण अगण वीज यासारख्या पायाभूत सगुवधा हे ईद्योग चालवण्यासाठी 

सवाथत अवश्यक घटक अहेत. अपल्या देशात नमूद केलेल्या सवथ पायाभूत सगुवधा परुशेा 

सखं्येने ईपलबध नाहीत गकंवा परुशेा नाहीत. 

३. कुिल मनुष्ट्यबळाचा अभाि (Lack of Skilled Manpower): 

सवथसाधारणपणे मध्यम, मोठ्या ईद्योगानंा नाजूक काम हाताळण्यासाठी कुशल 

मनषु्ट्यबळाची गरज ऄसते, पण अपल्या देशात िेन डे्रनची पररगस्थती अह.े तर, कुशल 

मनषु्ट्यबळाची कमतरता अहे. 

४. स्पधाथत्मकतेचा अभाि (Lack of Competitiveness): 

बहुतेक भारतीय औद्योगगक ईत्पादने कमी दजाथची अहेत. ऄशी कमी गणुवते्तची ईत्पादने 

देशातंगथत अगण अंतरराष्ट्ट्रीय बाजारात पूणथ करण्यास ऄडचण गनमाथण करतात.  

५. गलगमटेड माकेट (Limited Market): 

लोकाचंी ियशक्ती कमी ऄसल्यामळेु भारतीय औद्योगगक ईत्पादनाचंी देशातंगथत बाजारपेठ 

फारच मयाथगदत अहे. देशभरात वस्तू गवकण्यासाठी वाहतूक अगण दळणवळणाच्या 

सगुवधाचंा ऄभाव अहे.    

५.८  साराांि (SUMMARY) 

औद्योगगक िाढीिर पररणाम करणार े अलीकडील धोरणात्मक उपक्रम पुढीलप्रमाणे 

आहते. 

१. जीएसटीची अांमलबजािणी (Implementation of GST):  

जीएसटी ही सरकारने सादर केलेली एक गेम चेंगजगं सधुारणा अह.े जीएसटीच्या 

ऄंमलबजावणीमळेु करातील ऄडथळे दूर होउन देशात एक समान बाजारपेठ गनमाथण करणे 

सलुभ होइल, ऄशी ऄपेक्षा अहे; कराचें कॅस्केगडंग काढून टाकणे, ज्यामळेु ईत्पादन 

वस्तूंचा ईत्पादन खचथ कमी होइल. अगण जगटल कर प्रणालीशी सबंंगधत व्यवहार खचथ कमी 

करून व्यवसाय करण्यातील सलुभता वाढवते. जीएसटीच्या ऄंमलबजावणीमळेु ऄसघंगटत 

के्षत्रातील ईद्योगाचंाही समावेश होणार अहे.  

२. मके इन इांगडया (Make in india):  

'मेक आन आंगडया' कायथिम २५ सपटेंबर २०१४ रोजी जागगतक स्तरावर सरुू करण्यात 

अला अह,े ज्याचा ईिेश भारताला ईत्पादन, सशंोधन अगण नागवन्वयता अगण जागगतक 

परुवठा साखळीचा ऄगवभाज्य भाग बनगवण्याचे जागगतक कें ि बनगवणे हा अहे. हा ईपिम 

नवीन प्रगिया, नवीन पायाभूत सगुवधा, नवीन के्षते्र अगण नवीन मानगसकता या चार 

स्तंभावंर अधाररत अह.े  
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३. स्टाटथ अप इांगडया (Start-up India):  

स्टाटथ ऄप आंगडया हा भारत सरकारचा एक प्रमखु ईपिम अहे, ज्याचा ईिेश देशात 

नागवन्वयपूणथ अगण स्टाटथ-ऄपसच्या पोषणासाठी एक मजबूत आको-गसस्टम तयार करणे अह े

जे शाश्वत अगथथक वाढीस चालना देइल अगण मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी गनमाथण 

करले. या ईपिमाद्वार े सरकारने नागवन्वयपूणथ अगण गडझाआनद्वार े स्टाटथऄपसना वाढण्यास 

सक्षम बनगवणे हे ईिीष्ट ठेवले अहे.  

४. व्यिसाय करण्यात सुलभता:  

व्यवसाय सलुभता सधुारण्यासाठी सरकारने ऄनेक ईपाययोजना हाती घेतल्या अहेत. 

प्रशासन ऄगधक कायथक्षम अगण प्रभावी करण्यासाठी गवद्यमान गनयमाचें सलुभीकरण अगण 

तकथ सगंतीकरण अगण मागहती तंत्रज्ञानाचा पररचय यावर भर देण्यात अला अह.े या 

प्रयत्नाचंी व्याप्ती वाढगवण्याच्या प्रगियेत राज्यानंाही बोडाथवर अणण्यात अले अह.े 

५. बौगद्धक सांपदा अगधकार (आयपीआर) धोरण: 

मे, २०१६ मध्ये, सरकारने प्रथमच बौगद्धक सपंत्तीसाठी भगवष्ट्यातील रोडमॅप तयार 

करण्यासाठी सवथसमावेशक राष्ट्ट्रीय बौगद्धक सपंदा हक्क (अयपीअर) धोरण स्वीकारले. 

याचा ईिेश भारतीय बौगद्धक सपंदा पररससं्थेत सधुारणा करणे, देशात नागवन्वयपूणथ चळवळ 

गनमाथण करण्याची अशा बाळगणे अगण "गिएगटव्ह आंगडया" च्या गदशेने अशा बाळगणे हा 

अह.े ऄगभनव भारत". 

प्रस्ततु प्रकरणाच्या ऄबयास केल्यानंतर पायाभूत सगुवधांचा ऄथथ, पायाभूत सगुवधाचें महत्व, 

पायाभूत सगुवधाचं्या कामगगरीचे मूल्यमापन, भारतातील औद्योगगक धोरण, १९९१ नगवन 

अगथथक धोरण, सूक्ष्म, लघ ुव माध्यम ईद्योग, मोठे ईद्योग अगण अगथथक गवकास आत्यादींचे 

गवस्ततृ ज्ञान प्राप्त होइल. 

५.९ प्रश्न (QUESTIONS) 

१. खालील बाबींवर सगवस्तर गटपा गलहा.  

i)  पायाभूत सगुवधा  

ii)  पायभूत सेवाचं्या कामगगरीचे मूल्यमापन  

iii)  १९४८ चे औद्योगगक धोरण  

iv)  १९५६ चे औद्योगगक धोरण 

v)  १९७७ चे औद्योगगक धोरण  

vi)  १९८० चे औद्योगगक धोरण 

vii) मोठे ईद्योग अगण अगथथक गवकास  

viii)  सूक्ष्म, लघ ुव माध्यम ईद्योग 

***** 
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६ 

औद्योगगक गिकासासाठी अलीकडील धोरणे आगण काययक्रम 

घटक संरचना  

६.० ईद्दीष्टये  

६.१ प्रस्तावना 

६.२  स्टाटटऄप आंडडया - एक सरकारी ईपक्रम  

६.२.१ प्रस्तावना 

६.२.२ स्टाटटऄप आंडडया योजनेचा कृती अराखडा 

६.२.३  स्टाटटऄप आंडडयाचे फायद े

६.२.४ स्टाटटऄप आंडडयासमोरील अव्हाने 

६.३ मेक आन आंडडया  

६.३.१  प्रस्तावना 

६.३.२ मेक आन आंडडया - २५ के्षत्ावंर लक्ष कें डित केले अह े

६.३.३ योजनेचे अधारस्तंभ 

६.३.४ मेक आन आंडडया कशासाठी? 

६.३.५ मेक आन आंडडया – ईडद्दष्टे 

६.३.६ मेक आन आंडडया – ईपक्रम 

६.३.७ मेक आन आंडडया – योजना 

६.३.८ मेक आन आंडडया – प्रगती 

६.३.९ मेक आन आंडडया – फायदे 

६.३.१० मेक आन आंडडया – अव्हाने 

६.४ भारतातील कौशल्य डवकास म्हणजे काय?  

६.४.१ कौशल्य डवकास म्हणजे काय? 

६.४.२ मोफत कौशल्य डवकास ऄभ्यासक्रम ऑनलाआन  

६.४.३ एन.एस.डी.सी.च्या माध्यमातून योजना अडण ईपक्रम  

६.५  भारतात थेट परकीय ग तंवणूक  

६.५.१ प्रस्तावना 

६.५.२ बाजार अकार 

६.५.३ भारतातील थेट परकीय ग तंवण कीचे फायदे 

६.५.४  भारतातील थेट परकीय ग तंवणूक अडण त्याचा अडथटक पररणाम  

६.६ प्रश्न   
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६.० उद्दीष्टये (OBJECTIVES)  

• भारतातील औद्योडगक डवकासासाठी डवडवध धोरणे अडण कायटक्रम समजून घेणे. 

• स्टाटट  ऄप आंडडया आडनडशएडटव्ह अडण त्याची भूडमका अडण अव्हाने याचं्याशी 

डवद्यार्थयाांना पररडचत करणे. 

• डवद्यार्थयाांना मेक आन आंडडया डमशन अडण त्याचे फायदे पूणटपणे समजू शकतील. 

• भारतात रोजगार डनडमटतीसाठी डस्कल आंडडया ईपक्रम डवद्यार्थयाांना समजावून सागंणे . 

• भारताच्या अडथटक डवकासात थेट परकीय ग तंवण कीची भूडमका समजून घेणे. 

६.१ प्रस्तािना 

या प्रकरणामध्ये अपण डवडवध औद्योडगक डवकास धोरणे अडण कायटक्रमाचंा ऄभ्यास 

करणार अहोत. यामध्ये स्टाटट  ऄप आंडडया, मेक आन आंडडया, कौशल डवकास आत्यादींचा 

समावेश अहे. 

६.२ स्टाटयअप इंगडया - एक सरकारी उपक्रम (STARTUP INDIA) 

६.२.१ प्रस्तािना: 

स्टाटटऄप आंडडया ईपक्रमाची घोषणा भारताचे माननीय पंतप्रधान यानंी १५ ऑगस्ट २०१५ 

रोजी केली होती. या प्रम ख ईपक्रमाचे ईद्दीष्ट अह े की देशात नाडवन्यपूणट अडण 

स्टाटटऄप्सचे पालनपोषण करण्यासाठी एक मजबूत आको-डसस्टम तयार करणे जे शाश्वत 

अडथटक डवकासाला चालना देइल अडण मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या सधंी डनमाटण करले. 

या व्यडतररक्त, १६ जानेवारी २०१६ रोजी भारताच्या पंतप्रधानाचं्या हस्ते स्टाटटऄप 

आंडडयासाठी कृती योजनेचे ऄनावरण करण्यात अले. कृती अराखड्यात "सरलीकरण 

अडण हडँहोडल्डंग", "डनधी समथटन अडण प्रोत्साहन" अडण "ईद्योग-शैक्षडणक भागीदारी 

अडण ईष्मायन" यासारख्या के्षत्ातील १९ कृती बाबींचा समावेश अहे. 

स्टाटटऄप आंडडया ईपक्रमाची दृष्टी प्रत्यक्षात अणण्याच्या डदशेने भारत सरकारने वेगवान 

प्रयत्न केले अहेत. स्टाटटऄप आंडडया ईपक्रमातंगटत भरीव प्रगती झाली अहे, ज्याम ळे 

देशभरात ईद्योजकतेची भावना जागतृ झाली अहे. 

ईद्योग अडण ऄंतगटत व्यापार प्रोत्साहन डवभागाला (डीपीअयअयटी) आतर सरकारी 

डवभागासंह स्टाटटऄप आंडडया ईपक्रमाच्या ऄंमलबजावणीत समन्वय साधणे बंधनकारक 

अह.े डीपीअयअयटी व्यडतररक्त, स्टाटटऄप आंडडया ऄंतगटत ईपक्रम प्राम ख्याने पाच 

सरकारी डवभागादं्वार े चालडवले जातात, ईदा. डवज्ञान अडण तंत्ज्ञान डवभाग (डीएसटी), 

जैव-तंत्ज्ञान डवभाग (डीबीटी), मानव ससंाधन डवकास मंत्ालय (एमएचअरडी), कामगार 

अडण रोजगार मंत्ालय अडण कॉपोरटे ऄफेयसट मंत्ालय (एमसीए) अडण नीती अयोग. 
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जानेवारी २०१६ मध्ये हा ईपक्रम स रू झाल्यापासून, स्टाटटऄप आंडडया कृती योजनेंतगटत 

भरीव प्रगती झाली अहे. स्टाटटऄप आंडडया कृती योजनेच्या १९ कृती डबंदूवंर केलेली 

तपशीलवार प्रगती पररडशष्ट-१ येथे अह.े 

स्टाटटऄप आंडडया ॲक्शन प्लॅनच्या पलीकडे आतर ऄनेक ईपक्रम देशातील स्टाटटऄप 

चळवळीच्या सवाांगीण वाढीसाठी हाती घेण्यात अले अहते. ऄशा ईपक्रमातंगटत अतापयांत 

केलेल्या कामडगरीचा साराशं पररडशष्ट-२ येथे अहे. 

स्टाटटऄप आंडडया योजना हा रोजगार डनडमटती अडण सपंत्ती डनडमटतीसाठी भारत सरकारचा 

प ढाकार अहे. स्टाटटऄप आंडडयाचे ईद्दीष्ट म्हणजे ईत्पादने अडण सेवाचंा डवकास अडण 

नाडवन्यता अडण भारतातील रोजगार दर वाढडवणे. स्टाटयअप इंगडया योजनेचे फायदे  

म्हणजे कामाचे स लभीकरण, डवत्त सहाय्य, सरकारी डनडवदा, नेटवडकां ग सधंी. स्टाटटऄप 

आंडडयाचे ईद ्घाटन पंतप्रधान श्री. नरेंि मोदी १६ जानेवारी २०१६ रोजी . चला स्टाटटऄप 

आंडडयाचे फायदे अडण पात्तेबद्दल ऄडधक जाणून घेउया. 

६.२.२ स्टाटयअप इंगडया योजनेचा कृती आराखडा: 

स्टाटटऄप आंडडयाचा कृती अराखडा खालील घटकावंर अधाररत अह:े 

कामाचे सुलभीकरण: 

या ईपक्रमाम ळे नवीन प्रवेडशकानंा पे्ररणा डमळावी म्हणून त्याचें काम सोपे होते. यामध्ये 

सरकारने ईचललेल्या प ढील पावलाचंा समावेश अहे: 

 पडहली गोष्ट म्हणज,े सरकारने स्टाटयअप इंगडया हबची स्थापना केली अहे  डजथे 

आनकॉपोरशेन, नोंदणी, तक्रार हाताळणी आत्यादींशी सबंंडधत सवट कामे अहते. 

 द सर ेम्हणज,े कोठूनही अडण केव्हाही नोंदणी स लभ करण्यासाठी सरकारकडून एक 

ऄजट अडण ऑनलाआन पोटटल स रू केले जाते. 

 डतसर ेम्हणज,े पेटंट ऄडधग्रहण अडण नोंदणी अता स्टाटटऄप्ससाठी वेगवान अह.े 

 शेवटी, डदवाळखोरी अडण डदवाळखोरी डवधेयकान सार, २०१५ मध्ये स्टाटटऄप्स 

जलद गतीने बंद करणे स लभ होते. एक नवीन स्टाटटऄप डनगमनाच्या ९० डदवसाचं्या 

अत स्वत: ला बंद करू शकते.    

गित्त सहाय्य: 

स्टाटटऄप्सना पे्रररत करण्यासाठी, सरकार डवडवध अडथटक सहाय्य प्रदान करते. सरकारने 

ईचललेली ही पावले प ढीलप्रमाणे : 

सरकारने ४ वषाांसाठी १० हजार कोटी रुपयाचंा डनधी (दरवषी २५०० कोटी रुपये) स्थापन 

केला अह.े ऄशा फंडातून सरकार डवडवध स्टाटटऄपमध्ये ग तंवणूक करते. 

डवशेष डनधी डदला जातो, ग तंवणूक केली जाते, ज्याम ळे कॅडपटल गेनवरील अयकरातून सूट 

डमळते. 
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आनकॉपोरशेननतंर पडहल्या ३ वषाांसाठी स्टाटटऄप्ससाठी अयकर सूट ईपलब्ध अहे. 

अयकर कायद्यान्वये, जेथे एखाद्या स्टाटटऄपला (कंपनीला)  शऄेसटच्या वाजवी बाजार 

मूल्यापेक्षा जास्त ऄसलेल्या शऄेसटच्या जारी करण्यासाठी कोणताही डवचार प्राप्त होतो, तेथे 

प्राप्तकत्याटच्या हातात ऄसा ऄडतररक्त डवचार करणे ह े आतर स्रोताकंडून डमळणार े ईत्पन्न 

म्हणून करपात् ऄसते.  

स्टाटटऄप्समध्ये व्हेंचर कॅडपटल फंडादं्वार ेकेलेल्या ग तंवणूकीला या तरत दीच्या ऄन प्रयोगातून 

सूट देण्यात अली अह.े स्टाटटऄप्समध्ये आनक्यूबेटसटनी केलेल्या ग तंवणूकीपयांत हीच गोष्ट 

अहे. 

६.२.३  स्टाटयअप इंगडयाचे फायदे: 

 अडथटक लाभ 

 अयकर लाभ 

 नोंदणी फायदे 

 सरकारी डनडवदा 

 नेटवडकां गच्या प्रचडं सधंी 

१. आगथयक लाभ: 

बहुतेक स्टाटटऄप्स पेटंट अधाररत अहेत. याचा ऄथट ते ऄडद्वतीय वस्तू डकंवा सेवा तयार 

करतात डकंवा प्रदान करतात. त्याचं्या पेटंटची नोंदणी करण्यासाठी, त्यानंा प्रचडं खचट करावा 

लागतो जो पेटंट डकंमत म्हणून ओळखला जातो. 

या योजनेऄंतगटत सरकार पेटंट खचाटवर ८० टक्के सूट दतेे. डशवाय, पेटंट नोंदणी अडण 

सबंंडधत प्रडक्रया त्याचं्यासाठी वेगवान अहे. तसेच, पेटंट डमळवण्यासाठी सरकार 

फॅडसडलटेटरची फी भरते. 

२. इनकम टॅक्स बेगनगफट्स: 

स्टाटटऄप्स अयकर शीषटकाखाली चागंल्या प्रमाणात लाभाचंा अनदं घेतात. डनगमन 

वषाटनतंर सरकार त्याचं्या ३ वषाांच्या अयकरात सूट देते. 

पण अंतरमंत्ालय मंडळाकडून प्रमाणपत् डमळाल्यानतंरच ते त्याचा लाभ घेउ शकतात. 

तसेच, त्यानंी डवडशष्ट फंडात पैसे ग तंवल्यास ते भाडंवली नफ्यावरील करातून सूट 

डमळण्याचा दावा करू शकतात. 

३. रगजस्रेशन बेगनगफट्स: 

प्रत्येकाचा ऄसा डवश्वास अह े की व्यवसाय चालडवण्यापेक्षा व्यवसायाचा समावेश अडण 

नोंदणी करणे ऄडधक कठीण अहे. कारण नोंदणीच्या लाबं अडण ग तंाग तंीच्या पायऱ्या अहेत. 
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स्टाटटऄप आंडडया योजनेऄंतगटत, नोंदणी स लभ करण्यासाठी एक ऄन प्रयोग अह.े स्टाटट  ऄप 

आंडडया हबमध्ये एकच बैठक अयोडजत केली जाते. तसेच, त्याचं्यासाठी एकच शकंा अडण 

समस्या सोडवण्याची डखडकी अहे. 

४. सरकारी गनगिदा: 

ईच्च देयके अडण मोठ्या प्रकल्पामं ळे प्रत्येकजण सरकारी डनडवदा डमळडवण्याचा प्रयत्न 

करतो. पण सरकारी डनडवदा सपंादन करणे सोपे नाही. या योजनेऄंतगटत सरकारी डनडवदा 

डमळवण्यात स्टाटटऄप्सना प्राधान्य डमळते. तसेच, त्यानंा कोणताही पूवाटन भव ऄसणे 

अवश्यक नाही. 

५. नेटिगकिं गच्या प्रचंड संधी: 

नेटवडकां ग सधंी म्हणज े डवडशष्ट डठकाणी अडण वेळेवर डवडवध स्टाटटऄप भागधारकानंा 

भेटण्याची सधंी. सरकार दरवषी (देशातंगटत तसेच अंतरराष्रीय पातळीवर) २ स्टाटटऄप 

फेस्ट अयोडजत करून ही सधंी ईपलब्ध करून देते. स्टाटटऄप आंडडया योजना बौडिक सपंदा 

जागरूकता कायटशाळा अडण जागरूकता देखील प्रदान करते. 

६.२.४ स्टाटयअप इंगडयासमोरील आव्हान:े 

१.  सामान्यत: लोकाचंा ऄसा डवश्वास अहे की स्टाटटऄप्स केवळ नवीन कल्पना डकंवा 

योजनेबद्दल डवचार करतात. परतं , केवळ डवचार करण्यापेक्षा ऄशा योजनेची 

ऄंमलबजावणी करणे ऄडधक अवश्यक अह.े 

२.  स्टाटटऄप आंडडया योजनेबाबत सरकारचा दृडष्टकोन डकंवा दृष्टीकोन हा ऄल्पकालीन 

स्वरूपाचा अह.े ह ेस्टाटटऄप्सच्या दीघटकालीन मागाटकडे पहात नाही. 

३.  कोणत्याही नवीन व्यवसायाच्या यशासाठी, सक्षम कायटबल अवश्यक अह.े पण 

स्टाटटऄपच्या बाबतीत स रुवातीच्या टप्प्यात डनधीऄभावी क शल मन ष्यबळ शक्य होत 

नाही. 

४.  आतर ससं्थाचं्या त लनेत स्टाटटऄप्समध्ये ऄपयशापयांत पोहोचण्याचा धोका जास्त 

ऄसतो. याचे कारण ऄसे अहे की ते बर ्यापैकी वेगाने पावले ईचलण्याकडे झ कतात. 

६.३ मेक इन इंगडया (MAKE IN INDIA) 

६.३.१  प्रस्तािना: 

 

मके इन इंगडया गमशन लोगो 
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'मेक आन आंडडया'चा लोगो - डगऄर व्हील्सपासून बनवलेला डसहं - स्वतःच सरकारच्या दृष्टी 

अडण राष्रीय डवकासात ईत्पादनाची ऄडवभाज्य भूडमका प्रडतडबंडबत करतो.  िेईडेन + 

केनेडी इंगडया गलगमटेड या परदेशी कंपनीच्या भारतीय शाखेने हा लोगो तयार केला होता. 

मके इन इंगडया हा एक ईपक्रम अहे जो २५ सप्टेंबर, २०१४ रोजी स रू करण्यात अला 

होता, जो ग तंवणूक स लभ करण्यासाठी, नाडवन्यपूणटतेला चालना देण्यासाठी, वगाटतील 

पायाभूत स डवधामंध्ये सवोत्तम डनडमटती करण्यासाठी अडण भारताला ईत्पादन, डडझाआन 

अडण नाडवन्यपूणटतेचे कें ि बनडवण्यासाठी स रू करण्यात अला होता. मजबूत ईत्पादन 

के्षत्ाचा डवकास हे भारत सरकारचे म ख्य प्राधान्य अहे. भारताचे ईत्पादन के्षत् जगासमोर 

अणणारा हा पडहला 'व्होकल फॉर लोकल' ईपक्रम होता. या के्षत्ात केवळ अडथटक 

डवकासाला ईच्च मागाटवर नेण्याचीच नव्हे तर अपल्या तरुण श्रमशक्तीच्या मोठ्या गटाला 

रोजगार ईपलब्ध करून देण्याची क्षमता अहे. 

मेक आन आंडडया ईपक्रमाने महत्त्वपूणट कामडगरी केली अहे अडण सध्या मेक आन आंडडया २.० 

ऄंतगटत २७ के्षत्ावंर लक्ष कें डित केले अह.े ईद्योग अडण ऄतंगटत व्यापार प्रोत्साहन डवभाग 

ईत्पादन के्षत्ासंाठी कृती योजनामंध्ये समन्वय साधत अहे, तर वाडणज्य डवभाग सेवा 

के्षत्ामंध्ये समन्वय साधत अहे. 

सभंाव्य ग तंवणूकदारानंा ओळखण्यासाठी मेक आन आंडडया कृती योजनाचं्या 

ऄंमलबजावणीसाठी भारत सरकार ग तंवणूक स डवधेऄंतगटत सतत प्रयत्न करीत अह.े मेक 

आन आंडडया बॅनर ऄंतगटत दशेातील ग तंवणूक अकडषटत करण्यासाठी कायटक्रम, डशखर 

पररषदा, रोड शो अडण आतर प्रोत्साहनात्मक ईपक्रम अयोडजत करण्यासाठी परदेशातील 

भारतीय डमशन अडण राज्य सरकारानंा सहकायट केले जात अह.े थेट परकीय ग तंवण कीला 

चालना देण्यासाठी अडण देशातील व्यवसाय स लभता स धारण्यासाठी अंतरराष्रीय 

सहकायट वाढडवण्यासाठी ग तंवणूक पोहोच ईपक्रम राबडवले जात अहेत. 

२०१४-२०१५ मध्ये ४५.१५ ऄब्ज ऄमेररकन डॉलसटच्या त लनेत २०१९-२० या 

अडथटक वषाटत भारताने अतापयांतचा सवाटडधक वाडषटक थेट परकीय ग तंवण कीचा ओघ 

७४.३९ ऄब्ज ऄमेररकन डॉलर (तात्प रता अकडा) नोंदडवला अहे. गेल्या सहा अडथटक 

वषाांत (२०१४-२०) भारताला ३५८.३० ऄब्ज ऄमेररकन डॉलरचा थेट परकीय 

ग तंवण कीचा ओघ प्राप्त झाला अहे, जो गेल्या २० वषाांत (६८१.८७ ऄब्ज ऄमेररकन 

डॉलर) नोंदवलेल्या थेट परकीय ग तंवण कीच्या ५३ टक्के अहे. 

व्यवसाय स लभता स धारण्यासाठी ईचललेल्या चरणामंध्ये डवद्यमान प्रडक्रयाचें स लभीकरण 

अडण तकट सगंतता याचंा समावेश अह.े देशातील ग तंवण कीचे वातावरण स धारण्यासाठी 

करण्यात अलेल्या ईपाययोजनाचंा पररणाम म्हणून जागडतक बकेँच्या ड इगं डबझनेस ररपोटट  

(डीबीअर) २०२० न सार भारताने जागडतक बकेँच्या व्यवसाय स लभतेच्या क्रमवारीत 

६३व्या स्थानावर झेप घेतली. व्यवसाय स रू करणे, कर भरणे, सीमाओलाडूंन व्यापार 

करणे अडण डदवाळखोरीचे डनराकरण करणे या के्षत्ातील स धारणामं ळे हे चालडवले जाते.  

ऄलीकडे, सरकारने भारतात देशातंगटत अडण परकीय ग ंतवणूकीला चालना देण्यासाठी 

स रू ऄसलेल्या योजनावं्यडतररक्त डवडवध पावले ईचलली अहेत. यामध्ये नॅशनल 
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आन्रास्रक्चर पाआपलाआन, कॉपोरटे टॅक्समध्ये कपात, एनबीएफसी अडण बकँाचं्या 

तरलतेच्या समस्या स लभ करणे, देशातंगटत ईत्पादनाला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक 

ईपाययोजना यांचा समावेश अह.े भारत सरकारने सावटजडनक खरदेी अदेश, 

टप्प्याटप्प्याने ईत्पादन कायटक्रम (पीएमपी), डवडवध मंत्ालयाचं्या ईत्पादनाशी डनगडडत 

प्रोत्साहन योजनादं्वार ेवस्तूंच्या देशातंगटत ईत्पादनास प्रोत्साहन डदले अहे. 

तसेच, भारतात ग तंवणूक करणाऱ्या ग तंवणूकदारांना ग तंवणूकदार ऄन कूल पररससं्थानंा 

अधार देणे, स लभ करणे अडण प्रदान करणे या ईदे्दशाने, कें िीय मंडत्मंडळाने ०३ जून, 

२०२० रोजी कें ि सरकार अडण राज्य सरकारामंधील समन्वयासाठी जलद ग तंवणूक 

करण्यासाठी सवट सबंंडधत मंत्ालये / डवभागामंध्ये एक ऄडधकारप्राप्त सडचव गट (इजीओएस) 

अडण प्रकल्प डवकास कक्ष (पीडीसी) स्थापन करण्यास मान्यता डदली अहे.  अडण त्याद्वार े

देशातंगटत ग तंवणूक अडण थेट परकीय ग तंवण कीचा ओघ वाढडवण्यासाठी भारतातील 

ग तंवणूकयोग्य प्रकल्पाचंी पाइपलाइन वाढवली अहे. 

मेक आन आंडडया ईपक्रमातंगटत ऄनेक कें ि सरकारची मंत्ालये/ डवभाग अडण डवडवध राज्य 

सरकार े हाती घेत अहेत. डशवाय, मंत्ालये त्यांच्याद्वार े हाताळल्या जाणार ् या के्षत्ासंाठी 

कृती योजना, कायटक्रम, योजना अडण धोरणे तयार करतात. 

६.३.२ मके इन इंगडया - २५ क्षेत्ांिर लक्ष कें गित केले आह:े 

मेक आन आंडडया वेबसाआटने २५ फोकस के्षत्ाचंी यादी देखील केली अहे अडण एफडीअय 

धोरणे, अयपीअर आत्यादींसह या के्षत्ाबंद्दल अडण सबंंडधत सरकारी योजनाबंद्दल सवट 

सबंंडधत तपशील देखील सादर केले अहते. या मोडहमेऄंतगटत समाडवष्ट ऄसलेली म ख्य के्षते् 

(२७ के्षते्) खाली डदली अहेत: 

मनॅ्युफॅक्चररगं सेक्टसय : 

1. एरोस्पेस अडण डडफेन्स  

2. ऑटोमोडटव्ह अडण ऑटो घटक 

3. फामाटस्य डटकल्स अडण मेडडकल डडव्हाआसेस 

4. जैव-प्रौद्योडगकी 

5. कॅडपटल ग ड्स 

6. वस्त्रोद्योग अडण वसे्त्र 

7. रसायने अडण पेरो रसायने 

8. आलेक्रॉडनक्स डसस्टम डडझाइन ऄडँ मॅन्य फॅक्चररगं (इएसडीएम) 

9. लेदर अडण पादत्ाणे 

10. ऄन्न प्रडक्रया 
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11. रत्ने अडण दाडगने 

12. डशडपंग 

13. रले्वे 

14. बाधंकाम 

15. नवीन अडण नवीकरणीय उजाट 

सेिा क्षेत्: 

16. माडहती तंत्ज्ञान अडण माडहती तंत्ज्ञान सक्षम सेवा (IT & ITES) 

17. पयटटन अडण अदराडतर्थय सेवा 

18. वैद्यकीय मूल्य प्रवास 

19. वाहतूक अडण प्रचालन तंत् सेवा 

20. लेखा अडण डवत्त सेवा 

21. ऑडडओ डव्हज्य ऄल सेवा 

22. कायदेशीर सेवा 

23. दळणवळण सेवा 

24. बाधंकाम अडण सबंंडधत ऄडभयाडंत्की सेवा 

25. पयाटवरण सेवा 

26. डवत्तीय सेवा 

27. डशक्षण सेवा 

६.३.३ योजनेचे आधारस्तंभ: 

हा ईपक्रम चार खाबंावंर बाधंला गेला अह ेजो खालीलप्रमाणे अहे: 

१. निीन प्रगक्रया: 

थेट परकीय ग तंवणूक अकडषटत करण्यासाठी नवीन स धारणाचंा पररचय अडण प रातन 

व्यवसाय कायद ेऄद्ययावत करणे हे या योजनेचे म ख्य वैडशष््टय अहे. 

२. निीन पायाभूत सुगिधा: 

नाडवन्यता अडण सशंोधनाचा पाया वाढडवण्यासाठी ऄत्याध डनक तंत्ज्ञान अडण हाय-स्पीड 

कम्य डनकेशनसह औद्योडगक कॉररडॉर अडण स्माटट  शहराचंा डवकास. क शल कमटचार ्यानंा 
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प्रडशक्षण देणे अडण व्यवसायाची वेळेवर नोंदणी करणे हा देखील या ईपक्रमाचा एक 

मनोरजंक अडण ऄत्यतं अवश्यक घटक अहे. डवकडसत करण्यात अलेला  प्रम ख 

औद्योडगक कॉररडॉर ऄसा अह े- 

 डदल्ली-म ंबइ आंडडस्रयल कॉररडोर (डीएमअयसी) 

 चेन्नइ-बेंगळ रु औद्योडगक कॉररडोर (सी.बी.अय.सी.सी.) 

 बेंगल रु-म ंबइ आकोनॉडमक कॉररडोर (बीएमइसी) 

 डवजाग-चेन्नइ आंडडस्रयल कॉररडोर (व्हीसीअयसी) 

 ऄमतृसर कोलकाता आंडडस्रयल कॉररडोर (एकेअयसी) 

३. निीन क्षेत्: 

२५ के्षत्ाचं्या डवकासाला चालना देण्याचा प्रस्ताव . या योजनेत समाडवष्ट ऄसलेल्या 

के्षत्ामंध्ये प्रवेश केला जाउ शकतो. 

४. निीन मानगसकता: 

ईद्योगाशंी सरकारच्या सवंादाच्या पितीत अमूलाग्र बदल घडवून अणण्यास प्रोत्साहन 

देणे. 

प्रमखु भागधारक: 

 भारताची ग तंवणूक डवभाग 

 सरंक्षण ईत्पादन डवभाग 

 माडहती अडण प्रसारण मंत्ालय 

 ऄंतराळ डवभाग 

 ईद्योग अडण ऄंतगटत व्यापाराला प्रोत्साहन डवभाग 

 डवत्तीय सेवा डवभाग 

 खाण मंत्ालय 

 डवदेशी ग तंवणूक स डवधा मंडळ 

 गहृ मंत्ालय 

 नागरी ईड्डयन मंत्ालय 

 दूरसचंार डवभाग 

 अडथटक व्यवहार डवभाग 

 डडपाटटमेंट ऑफ फामाटस्य डटकल्स 
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६.३.४ मके इन इंगडया कशासाठी?: 

सरकारने ईत्पादनावर लक्ष कें डित करणे का डनवडले याची ऄनेक कारणे अहेत. म ख्य 

गोष्टींवर खाली चचाट केली अहे: 

1. गेली दोन दशके भारताच्या डवकासगाथेचे नेततृ्व सेवाके्षत्ानेच केलेले डदसते. 

ऄल्पावधीतच या दृडष्टकोनाचा फायदा झाला अडण भारताच्या अयटी अडण बीपीओ 

के्षत्ाने मोठी झेप घेतली अडण भारताला ऄनेकदा 'जगाचे बॅक ऑडफस' ऄसे सबंोधले 

जात ऄसे. मात्, २०१३मध्ये भारतीय ऄथटव्यवस्थेत सेवा के्षत्ाचा वाटा ५७ 

टक्क्यापंयांत वाढला ऄसला, तरी रोजगारात केवळ २८ टक्के वाटा ईचलला गेला. 

त्याम ळे रोजगाराला चालना देण्यासाठी ईत्पादन के्षत्ात वाढ करणे अवश्यक होते. 

याचे कारण ऄसे की, देशातील डेमोग्राडफक डडडव्हडंडचा डवचार करता सेवा के्षत्ात 

सध्या कमी शोषण क्षमता अहे. 

2. ही मोहीम स रू करण्याचे अणखी एक कारण म्हणज ेभारतातील ईत्पादनाची खराब 

डस्थती. एकूण भारतीय ऄथटव्यवस्थेत ईत्पादनाचा वाटा केवळ १५% अहे. हे पूवट 

अडशयातील अमच्या शेजार ् यापेंक्षा खूपच कमी अहे. वस्तूंच्या बाबतीत एकूणच 

व्यापार तूट ऄसते. सेवेतील व्यापार ऄन शेषाम ळे भारताच्या वस्तूंमधील व्यापार 

त टीच्या एक पंचमाशं भागाचा समावेश होत नाही. या व्यापार त टीचे ईत्तर देण्याची 

अशा केवळ सेवा के्षत् करू शकत नाही. मॅन्य फॅक्चररगंला डचप आन करावे लागेल. 

भारत अडण परदेशी ऄशा दोन्ही प्रकारच्या ईद्योगांना भारतात ईत्पादन के्षत्ात 

ग तंवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची सरकारची ऄपेक्षा अहे, ज्याम ळे या 

के्षत्ाला मदत होइल अडण क शल अडण ऄक शल ऄशा दोन्ही पातळयांवर रोजगार 

डनडमटती होइल. 

3. ईत्पादनावर लक्ष कें डित करणे म्हणजे डवडवध ऄभ्यासान सार, आतर कोणत्याही 

के्षत्ाचा देशातील अडथटक डवकासावर आतका मोठा ग णक प्रभाव पडलेला डदसत नाही. 

ईत्पादन के्षत्ाचे मोठे मागासलेले द वे अहेत अडण म्हणूनच, ईत्पादनके्षत्ातील 

मागणीतील वाढीम ळे आतर के्षत्ामंध्येही वाढ झाली अहे. याम ळे ऄडधक रोजगार, 

ग तंवणूक अडण नाडवन्यता डनमाटण होते अडण सामान्यत: ऄथटव्यवस्थेत ईच्च दजाटचे 

जीवनमान डनमाटण होते. 

६.३.५ मके इन इंगडया – उगद्दष्ट:े 

मेक आन आंडडया मोडहमेच्या ईदे्दशाने ऄनेक लक्ष्ये अहेत. ते ऄसे अहेत: 

१. ईत्पादन के्षत्ाचा डवकास दर वषी १२-१४ टक्क्यापंयांत वाढवा. 

२. २०२२ पयांत ईत्पादन के्षत्ात १०० दशलक्ष ऄडतररक्त रोजगार डनमाटण करा. 

३. २०२२ पयांत जीडीपीमध्ये ईत्पादन के्षत्ाचा वाटा २५% पयांत वाढला अहे. 

४. सवटसमावेशक वाढीस चालना देण्यासाठी शहरी गरीब अडण ग्रामीण स्थलातंररतामंध्ये 

अवश्यक कौशल्य सचं तयार करणे. 
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५. ईत्पादन के्षत्ातील देशातंगटत मूल्यवधटन अडण ताडंत्क खोलीमध्ये वाढ. 

६. पयाटवरण-शाश्वत वाढ ऄसणे.  

७. भारतीय ईत्पादन के्षत्ाच्या जागडतक स्पधाटत्मकतेत वाढ करणे. 

६.३.६ मके इन इंगडया – उपक्रम: 

१.  प्रथमच रले्वे, डवमा, सरंक्षण अडण वैद्यकीय ईपकरणे ही के्षते् ऄडधक थेट परकीय 

ग तंवण कीसाठी (एफडीअय) ख ली करण्यात अली अहेत. 

२.  स्वयचंडलत मागाांतगटत सरंक्षण के्षत्ातील थेट परकीय ग तंवण कीतील कमाल मयाटदा 

४९ टक्क्यावंरून ७४% करण्यात अली अहे. एफडीअयमध्ये ही वाढ करण्याची 

घोषणा ऄथटमंत्ी डनमटला सीतारामन यांनी १६ मे २०२० रोजी केली होती. 

३.  बाधंकाम अडण डवडशष्ट रले्वे पायाभूत स डवधा प्रकल्पामंध्ये, स्वयचंडलत मागाांतगटत 

१००% थेट परकीय ग तंवण कीस परवानगी देण्यात अली अह.े 

४.  ग तंवणूकदार स डवधा कक्ष अह ेजो ग तंवणूकदारांना भारतात येण्यापासून ते देशाबाहेर 

जाण्यापयांत मदत करतो. ग तंवणूकपूवट टप्पा, ऄंमलबजावणी अडण डडडलव्हरी 

सेवानंतंर ऄशा सवट टप्प्यामंध्ये ग तंवणूकदारांना सेवा देण्यासाठी २०१४ मध्ये याची 

डनडमटती करण्यात अली होती. 

५.  भारताचा 'इज ऑफ ड आंग डबझनेस' दजाट स धारण्यासाठी सरकारने पावले ईचलली 

अहेत. २०१९ मध्ये इज ऑफ ड इगं डबझनेस आंडेक्समध्ये भारत २३ ऄंकानंी 

वधारून ७७ व्या स्थानावर पोहोचला ऄसून या डनदेशाकंात दडक्षण अडशयात सवोच्च 

स्थान डमळवले अहे.  

६.  श्रम स डवधा पोटटल, इ-डबझ पोटटल अदी पोटटल स रू करण्यात अले अहेत. इ-डबझ 

पोटटल भारतात व्यवसाय स रू करण्याशी सबंंडधत ऄकरा सरकारी सेवासंाठी डसगंल-

डवडंो ऄॅक्सेस ऑफर करते.  

७.  व्यवसाय स रू करण्यासाठी लागणार ेआतर परवाने अडण परवानेही डशडथल करण्यात 

अले अहेत. मालमत्ता नोंदणी, करभरणा, वीज जोडणी घेणे, कराराचंी ऄंमलबजावणी 

करणे, डदवाळखोरी सोडडवणे ऄशा के्षत्ातं स धारणा करण्यात येत अहेत. 

८.  आतर स धारणामंध्ये परवाना प्रडक्रया, परदेशी ग तंवणूकदारांच्या ऄजाांसाठी कालबि 

मंज री, कमटचारी राज्य डवमा महामंडळ अडण कमटचारी भडवष्य डनवाटह डनधी 

सघंटनेकडे नोंदणीसाठी प्रडक्रया स्वयचंडलत करणे, मंज री देताना राज्यांनी सवोत्तम 

पितींचा ऄवलंब करणे, डनयाटतीसाठी कागदपत्ांची सखं्या कमी करणे अडण पीऄर 

मूल्याकंनाद्वार ेऄन पालन स डनडित करणे, स्वय-ंप्रमाणपत् आत्यादींचा समावेश अहे. 

९.  म ख्यत: पीपीपी पितीच्या ग तंवणूकीद्वार े भौडतक पायाभूत स डवधा स धारण्याची 

सरकारची ऄपेक्षा अहे. बदंर े अडण डवमानतळामंध्ये ग तंवणूक वाढली अहे. 

डेडडकेटेड रेट कॉररडॉरदेखील डवकडसत केले जात अहेत. 
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६.३.७ मके इन इंगडया – योजना: 

मेक आन आंडडया कायटक्रमाला पाडठंबा देण्यासाठी ऄनेक योजना स रू करण्यात अल्या. या 

योजनांची चचाट खाली केली अहे: 

गस्कल इंगडया: 

या डमशनचे ईद्दीष्ट अह ेकी भारतात दरवषी डवडवध के्षत्ात १० दशलक्ष कौशल्य प्राप्त करणे. 

मेक आन आंडडया प्रत्यक्षात येण्यासाठी ईपलब्ध ऄसलेल्या मोठ्या मन ष्यबळाला 

ईडजटतावस्था प्राप्त करून दणे्याची गरज अह.े हे महत्वाचे अहे कारण भारतात 

औपचाररकररत्या क शल कमटचार ्याचंी टक्केवारी लोकसखं्येच्या केवळ २% अहे. 

स्टाटयअप इंगडया: 

या कायटक्रमामागील म ख्य कल्पना म्हणजे एक पररससं्था तयार करणे जी स्टाटटऄप्सच्या 

वाढीस चालना देते, शाश्वत अडथटक वाढीस चालना देते अडण मोठ्या प्रमाणात रोजगार 

डनडमटती करते. 

गडगजटल इंगडया: 

भारताला ज्ञानाधाररत अडण डडडजटली सक्षम ऄथटव्यवस्थेत रूपातंररत करणे हा यामागचा 

ईदे्दश अहे. 

प्रधानमतं्ी जन धन योजना (पीएमजेडीिाय): 

बडँकंग बचत अडण ठेव खाती, रडेमटन्स, के्रडडट, आन्श रन्स, पेन्शन या डवत्तीय सेवामंध्ये 

डकफायतशीर पितीने प्रवेश स डनडित करण्यासाठी या ऄडभयानात अडथटक समावेशनाची 

कल्पना करण्यात अली अह.े 

स्माटय गसटीज: 

या डमशनचे ईद्दीष्ट भारतीय शहरामंध्ये बदल घडवून अणणे अडण प नरुज्जीडवत करणे हे 

अह.े ऄनेक ईप-ईपक्रमाचं्या माध्यमातून भारतात १०० स्माटट  शहर े डनमाटण करण्याचे 

ईडद्दष्ट अहे. 

अमतृ: 

ऄमतृ हे ऄटल डमशन फॉर ररज्य वेनेशन ऄडँ ऄबटन रान्सफॉमेशन अहे. मूलभूत 

सावटजडनक स डवधा डनमाटण करणे अडण भारतातील ५०० शहर ेऄडधक राहण्यायोग्य अडण 

सवटसमावेशक बनडवणे हे त्याचे ईद्दीष्ट अह.े 

स्िच्छ भारत अगभयान: 

भारताला ऄडधक स्वच्छ बनडवणे अडण मूलभूत स्वच्छता अडण स्वच्छतेला चालना देणे या 

ईदे्दशाने हे एक डमशन अहे. 
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सागरमाला: 

या योजनेचा ईदे्दश बंदराचंा डवकास करणे अडण देशात बंदराचं्या नेततृ्वाखालील 

डवकासाला चालना देणे हा अहे. 

इंटरनेशनल सोलर अलायंस (आयएसए): 

अयएसए ही १२१ देशाचंी य ती अहे, त्यापैकी बहुतेक सूयटप्रकाशाचे देश अहेत, ज ेएकतर 

पूणटपणे डकंवा ऄंशतः ककट वतृ्त अडण मकरवतृ्ताच्या दरम्यान अहेत. सौर तंत्ज्ञानामध्ये 

सशंोधन अडण डवकासाला चालना देणे अडण त्या सदंभाटतील धोरणे तयार करणे या 

ईदे्दशाने हा भारताचा प ढाकार अहे. 

ए.जी.आय.: 

लोकानंा जोडून अडण नवकल्पनाचें व्यापारीकरण करण्यास मदत करून देशातील 

नाडवन्यपूणट पररससं्थेला चालना देण्यासाठी ऄग्नीइअय डकंवा एक्सेडलंग ग्रोथ ऑफ न्यू 

आंडडयाच्या आनोव्हेशनची स रुवात करण्यात अली. 

६.३.८ मके इन इंगडया – प्रगती: 

मेक आन आंडडया योजनेला ऄनेक टप्पे देण्यात अले अहेत. काही प्रम ख खाली सूचीबि 

अहेत: 

१.  वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्याम ळे व्यवसायासंाठी कर प्रडक्रयात्मक प्रणाली 

स लभ झाली अहे. जीएसटी मेक आन आंडडया मोडहमेला चालना देणारा ठरला अहे. 

२.  देशात डडडजटायझेशनला वेग अला अहे. करअकारणी, कंपनी आनकॉपोरशेन अडण 

आतर ऄनेक प्रडक्रया ऑनलाआन करण्यात अल्या अहेत, ज्याम ळे एकूण प्रडक्रया 

स लभ होइल अडण कायटक्षमता स धारली जाइल. याम ळे इओडीबी डनदेशाकंात 

भारताचा क्रमाकं ईंचावला अहे. 

३.  डदवाळखोरी अडण डदवाळखोरी सडंहता २०१६ या नवीन डदवाळखोरी सडंहतेने 

डदवाळखोरीशी सबंंडधत सवट कायद ेअडण डनयम एकाच कायद्यात समाकडलत केले. 

याम ळे भारताचा डदवाळखोरीचा कोड जागडतक मानकाचं्या बरोबरीने गेला अहे. 

४.  पीएमजेडीवायसारख्या अडथटक समावेशनाच्या योजनामं ळे मे २०१९ पयांत ३५६ 

दशलक्ष नवीन बकँ खाती ईघडली गेली.  

५.  एफडीअय ईदारीकरणाम ळे भारताचा इओडीबी डनदेशाकं ऄन कूल होण्यास मदत 

झाली अहे. मोठ्या प्रमाणात थेट परकीय ग तंवण कीम ळे रोजगार, ईत्पन्न अडण 

ग तंवणूक डनमाटण होइल.  

६.  भारतमाला अडण सागरमाला सारख्या योजना, तसेच रले्वेच्या डवडवध पायाभूत 

स डवधा डवकास योजनाचं्या माध्यमातून पायाभूत स डवधा अडण कनेडक्टडव्हटीला मोठी 

गती डमळाली अह.े 
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७.  भारतनेट - ही एक दूरसचंार पायाभूत स डवधा प्रदाता अहे. जीओअयने देशाच्या 

ग्रामीण भागात डडडजटल नेटवकट  वाढडवण्यासाठी स्थाडपत केली अहे. हा कदाडचत 

जगातील सवाटत मोठा ग्रामीण ब्रॉडबडँ प्रकल्प अहे. 

८.  वाऱ्यापासून वीज वापरण्याच्या क्षमतेच्या बाबतीत भारत जगात चौर्थया क्रमाकंावर 

अहे अडण सौर उजेचा वापर करण्यात जगात ६ व्या क्रमाकंावर अहे. एकूणच, 

स्थाडपत नवीकरणीय उजाट क्षमतेमध्ये भारत जगात पाचव्या क्रमाकंावर अहे. 

६.३.९ मके इन इंगडया – फायदे: 

१.  मेक आन आंडडया मोडहमेत देशासाठी ऄनेक सकारात्मक घडामोडी झाल्या अहेत. या 

डमशनमधून प्राप्त झालेले अणखी काही फायदे खाली डदले अहेत. 

२. रोजगाराच्या सधंी डनमाटण करणे. 

३.  अडथटक डवकासाचा डवस्तार करून जीडीपी वाढवणे. 

४.  जेव्हा थेट परकीय ग तंवण कीचा ओघ ऄडधक होइल, तेव्हा रुपया मजबूत होइल. 

५.  छोट्या ईत्पादकानंा जोर डमळेल, डवशेषत: जेव्हा परदेशातील ग तंवणूकदार त्यात 

ग तंवणूक करतात.  

६.  जेव्हा देश भारतात ग तंवणूक करतील, तेव्हा ते अपल्याबरोबर डवडवध के्षत्ातील 

ऄद्ययावत तंत्ज्ञानही अणतील. 

७.  या ऄडभयानातंगटत हाती घेण्यात अलेल्या डवडवध ईपक्रमामं ळे भारताने इओडीबी 

डनदेशाकंात स्थान पटकावले अहे. 

८.  ग्रामीण भागात ईत्पादन कें िे अडण कारखाने ईभारल्यास या भागांच्या डवकासालाही 

चालना डमळेल. 

६.३.१० मके इन इंगडया – आव्हाने: 

या मोडहमेला काही भागात यश डमळाले ऄसले, तरी त्यावर टीकाही झाली अहे. 

प्रस्थाडपतानंी ठरडवलेली ईत्त गं ईडद्दष्टे डतला गाठायची ऄसतील तर देशासमोर ऄनेक 

अव्हानेही अहेत. काही टीका खाली डदल्या अहेत. 

१.  भारतात स मार े६०% लागवडीयोग्य जमीन अहे. ईत्पादनावर भर डदल्याम ळे शेतीवर 

नकारात्मक पररणाम होणार ऄसल्याचे बोलले जात अहे. याम ळे लागवडीयोग्य जमीन 

कायमची डवस्कळीत होउ शकते. 

२.  ऄसेही मानले जाते की वेगवान औद्योडगकीकरणाम ळे (ऄगदी "डहरवागार होण्यावर" 

जोर देउनही) नैसडगटक संसाधनाचंा ऱ्हास होउ शकतो. 

३.  मोठ्या प्रमाणावर थेट परकीय ग तंवण कीला अमंडत्त करण्याचा पररणाम ऄसा अह े

की, स्थाडनक शेतकरी अडण लघ  ईद्योजकानंा अंतरराष्रीय खेळाडूंच्या स्पधेला तोंड 

देता येणार नाही.  
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४.  ईत्पादनावर सपूंणट लक्ष कें डित करणारी ही मोहीम प्रदूषण अडण पयाटवरणीय 

द ष्पररणामानंा कारणीभूत ठरू शकते. 

५.  देशातील भौडतक पायाभूत स डवधामंध्ये गभंीर त् टी अहेत. ही मोहीम यशस्वी 

होण्यासाठी देशात ईपलब्ध ऄसलेल्या पायाभूत स डवधाचंी ईभारणी करणे अडण 

कमीत कमी स्तरावरील भ्रष्टाचारासारख्या समस्या कमी करणे अवश्यक अहे. येथे, 

भारत चीनकडून धडे घेउ शकतो, ज्याने जागडतक ईत्पादनाचा अपला वाटा १९९० 

च्या दशकातील २.६% वरून २०१३ मध्ये २४.९% पयांत नाटकीयररत्या स धारला 

अह.े चीनने रले्वे, रस्तेमागट, वीज, डवमानतळ आत्यादी भौडतक पायाभूत स डवधा वेगाने 

डवकडसत केल्या. 

६.४  भारतातील कौशल्य गिकास म्हणजे काय? (SKILL 

DEVELOPMENT IN INDIA) 

६.४.१ कौशल्य गिकास म्हणजे काय?: 

अपले सपूंणट जीवन हे अपली कौशल्ये डवकडसत करण्याचा एक दीघट कालावधी अहे. 

अपण चालायला डशकतो. अपण बोलायला डशकतो. अपण स्वतःची काळजी कशी घ्यावी 

हे डशकतो. हे सवट त्याच सामान्य पितीद्वार े साध्य केले जाते की एखादी गोष्ट ऄवचेतन 

कृती होण्यापूवी प न्हा प न्हा प न्हा प नरावतृ्ती केली जाते. अपण नतंरच्या अय ष्यात 

कौशल्ये डवकडसत करतो त्याच रेंडचे ऄन सरण करतो. फरक एवढाच अहे की, अपण 

ऄभ्यासात ऄडधक जागरूक अडण अपल्या सहभागाबद्दल ईत्स क अहोत. 

कौशल्य गिकासाची व्याख्या मूलत: खालील प्रगक्रया म्हणून केली जाऊ शकत:े 

 एखाद्या व्यक्तीची कौशल्ये अडण ज्ञानातील ऄंतर ओळखणे 

 ही कौशल्ये डवकडसत करणे अडण बळकट करणे. ह े गभंीर अहे कारण अपली 

कौशल्ये अपल्या योजना प्रभावीपणे ऄंमलात अणण्याची अपली क्षमता ठरवतात. 

कौशल्य डवकासाचे ढोबळमानाने दोन प्रकारातं वगीकरण करता येते. ते ऄसे अहते: 

 कठीण कौशल्ये : एखाद्या डवडशष्ट कायाटशी सबंंडधत कौशल्ये; सामान्यत: सहज पणे 

मोजता येण्याजोगी. डवषय प्रावीण्य, प्रडशक्षण अडण डवशेष पात्ता यासारख्या ज्ञान-

अधाररत ऄसण्याचे त्याचें ईद्दीष्ट अहे. भाषेतील प्रवाहीपणा, एक्सवायझेड टेक 

कौशल्ये, ग्राडफक डडझाआन अडण डस्क्रडप्टंग ही सवट कठीण कौशल्ये अहेत. 

 सॉफ्ट गस्कल्स: सहयोग, व्यवस्थापन, समस्या-डनराकरण, तणाव व्यवस्थापन, डनणटय 

क्षमता, लवडचकता, क्षमता यासारख्या हस्तातंरणीय प्रवतृ्तीची व्यडक्तमत्त्व कौशल्ये  

 अव्हानानंा अडण सपें्रषणाला सामोर ेजा. 
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६.४.२ मोफत कौशल्य गिकास अभ्यासक्रम ऑनलाइन (Free Skill Development 

Course Online): 

डस्कल आंडडया अडण मेड आन आंडडया या ईपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नॅशनल डस्कल 

डेव्हलपमेंट कॉपोरशेनतफे देशात डवडवध प्रकारचे ऑनलाआन कौशल्य डवकास ऄभ्यासक्रम 

ईपलब्ध अहते. एमओओसी, म्हणजेच मॅडसव्ह ओपन ऑनलाआन कोसटमध्ये त म्ही ऄनेक 

मोफत ऑनलाआन कोसेस एक्सप्लोर करू शकता. ऑनलाइन डवनामूल्य कौशल्य डवकास 

ऄभ्यासक्रम ऑफर करणार ेशीषट डशक्षण प्लॅटफॉमट येथे अहेत: 

 नॅशनल डस्कल डेव्हलपमेंट कॉपोरशेन (एनएसडीसी) 

 MOOCs 

 कोसेरा 

 एडलसन 

 डस्कलशेऄर 

 NSDC द्वार ेeSkill India 

येथ ेऑनलाइन सिायत लोकगप्रय कौशल्य गिकास अभ्यासक्रम आहते: 

  कोसेरावर येल य डनव्हडसटटीतफे द सायन्स ऑफ वेल-बीआंग 

  कोसेरावर स्टॅनफोडट य डनव्हडसटटीद्वार ेमशीन लडनांग 

 एनएसडीसीद्वार ेडडडजटल व्हा 

 एन.एस.डी.सी.तफे रोजगारक्षमता अडण डडडजटल साक्षरता 

 आडस्कल आंडडयातफे पंतप्रधान अरोग्य डमत् 

  कोसेरावरील टोरोंटो डवद्यापीठातफे मानसशास्त्राचा पररचय 

 कॅडलफोडनटया डवद्यापीठ, अयडवटन यांनी कोसेरावर शैक्षडणक लेखन 

६.४.३ एन.एस.डी.सी.च्या माध्यमातून योजना आगण उपक्रम (Schemes & 

Initiatives through NSDC): 

१.  प्रधानमतं्ी कौशल गिकास योजना २०१६-२०२०: 

राष्रीय कौशल्य डवकास महामंडळाच्या माध्यमातून कौशल्य डवकास अडण ईद्योजकता 

मंत्ालयाने पंतप्रधान कौशल्य डवकास योजना (पीएमकेव्हीवाय) २०१५-१६ लागू केली 

ऄसून देशातील २४ लाख य वकानंा यात सामावून घेण्याचे ईडद्दष्ट ठेवण्यात अले अह.े 

ऄनेक भारतीय तरुणानंा ईद्योगाशी सबंंडधत कौशल्य प्रडशक्षण घेता यावे, या ईदे्दशाने ही 

योजना राबडवली जाते, ज्याम ळे त्यानंा ऄडधक चागंली ईपजीडवका डमळण्यास मदत होइल. 
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पूवट डशकण्याचा ऄन भव डकंवा कौशल्ये ऄसलेल्या व्यक्तींचे मूल्याकंन केले गेले अडण 

प्रीडमशन ऑफ प्रायर लडनांग (अरपीएल) शे्रणीऄंतगटत प्रमाडणत केले गेले. 

अपल्या प्रायोडगक टप्प्यात, पीएमकेव्हीवायने १९.८५ लाख ईमेदवारानंा ३७५ 

नोकरीच्या भूडमकेत प्रडशक्षण डदले. पीएमकेव्हीवाय २०१५-१६ ऄंतगटत, राष्रीय कौशल्य 

डवकास महामंडळाच्या (एनएसडीसी) प्रडशक्षण भागीदारानंा रोजगार डेटा ऄहवाल देणे 

बंधनकारक नव्हते. ईपलब्ध रोजगार डेटा या योजनेंतगटत प्रदान केलेल्या वास्तडवक 

रोजगाराचा केवळ काही भाग प्रडतडबंडबत करतो. एकूण प्रडशडक्षत ईमेदवारापैंकी स मार े

२.५३ लाख ईमेदवाराचंी नोंद करण्यात अली अहे. ही एक बक्षीस अधाररत योजना 

होती, जी यशस्वी ईमेदवारानंा बक्षीस म्हणून प्रडशक्षणाचा सपूंणट खचट प्रदान करते. 

देशात ऄडस्तत्वात ऄसलेल्या कौशल्य डवकास पररससं्थेच्या एकरूपता अडण 

मानकीकरणाचे समान डनकष १५ ज लै २०१५ रोजी ऄडधसूडचत करण्यात अले. 

पीएमकेव्हीवाय २०१५-१६ च्या डशक्षणावर अधाररत अडण त्यास सामाइक डनकषाशंी 

सरंडेखत करण्याच्या अधार,े या योजनेची प नरटचना करण्यात अली अहे अडण कें िीय 

मंडत्मंडळाने १३ ज लै, २०१६ रोजी झालेल्या बैठकीत, पंतप्रधान कौशल गिकास 

योजना (पीएमकेव्हीिाय) २०१६-२०२० मध्ये बदल अडण डनरतंरतेसह नवीन 

अवतृ्तीला मान्यता डदली अहे,  ज्यात चार वषाांतील (२०१६-२०२०) १ कोटी लोकानंा 

कौशल्य देण्यासाठी १२ रुपये खचट करण्यात अला अहे. ००० कोटी . 

पीएमकेव्हीवाय (२०१६-२०२०) ही ऄन दान-अधाररत योजना अहे, जी तरुणाचंी 

रोजगारक्षमता वाढडवण्यासाठी २५२ हून ऄडधक नोकरीच्या भूडमकामंध्ये डवनामूल्य 

कौशल्य डवकास प्रडशक्षण अडण कौशल्य प्रमाणपत् प्रदान करते. ही योजना २ ऑक्टोबर 

२०१६ रोजी खालील ईद्दीष्टासंह स रू करण्यात अली होती: 

i.  शाळा सोडणार,े महाडवद्यालयीन डवद्याथी अडण बेरोजगार तरुणानंा ऄल्पम दतीच्या 

ऄभ्यासक्रमादं्वार ेनवीन कौशल्य डवकास प्रडशक्षण प्रदान करणे 

ii. कौशल्य प्रमाणीकरणाद्वार ेसध्याच्या कायटशक्तीचे ईपलब्ध कौशल्य ओळखणे 

iii. राज्याचं्या क्षमता डवकासास कारणीभूत ऄसलेल्या योजनेच्या ऄंमलबजावणीत 

राज्यानंा ग तंवून ठेवणे 

iv. ईद्योगाच्या गरजासंह प्रडशक्षणाच्या सरंखेनासह प्रडशक्षण पायाभूत स डवधाचंी ग णवत्ता 

स धारणे 

v. प्रमाणपत् प्रडक्रयेमध्ये मानकीकरणास प्रोत्साडहत करणे अडण कौशल्याचंी नोंदणी 

तयार करण्याची प्रडक्रया स रू करणे 

२. प्रधानमतं्ी कौशल कें ि (पीएमकेके): 

डस्कल आंडडया डमशन ऄतंगटत, कौशल्य डवकास अडण ईद्योजकता मंत्ालयाने (एमएसडीइ) 

भारतातील प्रत्येक डजल्यात ऄत्याध डनक, दृश्यमान अडण अकाकं्षी मॉडेल प्रडशक्षण 

कें िाचंी स्थापना स रू केली अह,े ज्याम ळे सवट ससंदीय मतदारसघंाचंी व्याप्ती स डनडित 
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केली जाइल. या अदशट प्रडशक्षण कें िानंा "प्रधानमंत्ी कौशल कें ि" (पीएमकेके) ऄसे 

सबंोधले जाते. 

पीएमकेके हा एमएसडीइचा कौशल्य डवकास प्रडशक्षणाच्या डवतरणासाठी प्रमाडणत पायाभूत 

स डवधा डनमाटण करण्याच्या डदशेने एमएसडीइचा प ढाकार अहे जो रोजगारक्षमतेवर लक्ष 

कें डित करून ईच्च ग णवते्तचे ईद्योग-चाडलत ऄभ्यासक्रम चालडवण्यासाठी स सज्ज अहे 

अडण कौशल्य डवकास प्रडशक्षणासाठी एक महत्त्वाकांक्षी मूल्य तयार करण्यासाठी स सज्ज 

अह.े पीएमकेकेने ऄल्प-म दतीच्या प्रडशक्षण पररससं्थेचे अदेशाधाररत डवतरण मॉडेलमधून 

डटकाउ ससं्थात्मक मॉडेलमध्ये रूपातंर करण्याची कल्पना केली अहे. 

पीएमकेके कायटक्रम प्रडशक्षण पायाभूत स डवधा डनमाटण करण्यासाठी ७० लाख 

रुपयापंयांतच्या सॉफ्ट लोनच्या रूपात अडथटक सहाय्य प्रदान करतो अडण डजल्हा स्तरावर 

सरकारचा प्रम ख कौशल्य डवकास कायटक्रम ऄसलेल्या प्रधानमंत्ी कौशल्य डवकास योजना 

(पीएमकेव्हीवाय) च्या डवतरणास पूरक अहे. 

६.५ भारतात थेट परकीय गुतंिणूक (FOREIGN DIRECT 

INVESTMENT IN INDIA) 

६.५.१ प्रस्तािना: 

अडथटक डवकासाचा एक महत्त्वाचा चालक ऄसण्याबरोबरच, थेट परकीय ग तंवणूक 

(एफडीअय) ही भारताच्या अडथटक डवकासासाठी एक मोठी डबगर-कजट अडथटक ससंाधने 

राडहली अहे. त लनेने कमी वेतन, करसवलती अदी डवशेष ग तंवणूक डवशेषाडधकार 

आत्यादींचा लाभ घेण्यासाठी परदेशी कंपन्या भारतात ग तंवणूक करतात. ज्या देशात परकीय 

ग तंवणूक केली जात अह,े त्या देशासाठी याचा ऄथट ताडंत्क ज्ञान प्राप्त करणे अडण रोजगार 

डनडमटती करणे ऄसाही होतो. 

भारत सरकारची ऄन कूल धोरणात्मक व्यवस्था अडण मजबूत व्यावसाडयक वातावरणाम ळे 

परकीय भाडंवल देशात वाहत राहील याची खात्ी पटली अहे. सरंक्षण, पीएसयू तेल 

श िीकरण कारखाने, दूरसचंार, पॉवर एक्स्चेंज अडण स्टॉक एक्स्चेंज सारख्या के्षत्ामंध्ये 

थेट परकीय ग तंवण कीचे डनयम डशडथल करण्यासारखे ऄनेक ईपक्रम सरकारने 

ऄडलकडच्या वषाांत हाती घेतले अहेत. 

६.५.२ बाजार आकार: 

ईद्योग अडण ऄंतगटत व्यापार प्रोत्साहन डवभागाच्या (डीपीअयअयटी) मते, एडप्रल २००० 

ते जून २०२१ या कालावधीत भारतातील थेट परकीय ग तंवण कीचा ओघ ५४७.२ ऄब्ज 

ऄमेररकन डॉलसट आतका होता, जे सूडचत करते की व्यवसाय स लभता स धारण्यासाठी 

अडण थेट परकीय ग तंवण कीचे डनयम डशडथल करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नाचें पररणाम 

डदसून अले अहेत. 

एडप्रल २०२१ ते जून २०२१ या कालावधीत भारतातील एफडीअय आडक्वटीचा ओघ 

१७.५६ ऄब्ज ऄमेररकन डॉलरवर होता. एडप्रल २०२१ ते जून २०२१ दरम्यानच्या 
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अकडेवारीवरून ऄसे डदसून अले अहे की ऑटोमोबाइल के्षत्ाने सवाटडधक ४.६६ ऄब्ज 

ऄमेररकन डॉलसटचा थेट परकीय ग तंवण कीचा ओघ अकडषटत केला अहे, त्यानतंर सगंणक 

सॉफ्टवेऄर अडण हाडटवेऄर के्षत् (३.०६ ऄब्ज ऄमेररकन डॉलसट), सेवा के्षत् (१.८९ ऄब्ज 

ऄमेररकन डॉलसट) अडण धातूलडजटकल ईद्योग (१.२६ ऄब्ज ऄमेररकन डॉलसट) याचंा 

क्रमाकं लागतो. 

एडप्रल २०२१ ते जून २०२१ दरम्यान, डसगंापूर (३.३१ ऄब्ज ऄमेररकन डॉलसट) मधून 

भारताने सवाटडधक थेट परकीय ग तंवणूक ग तंवणूक (३.३१ ऄब्ज ऄमेररकन डॉलसट) 

नोंदडवली, त्यानतंर मॉररशस (३.२९ ऄब्ज ऄमेररकन डॉलर), ऄमेररका (१.९५ ऄब्ज 

ऄमेररकन डॉलर), केमन अयलड्ँस (१.३२ ऄब्ज ऄमेररकन डॉलर), नेदरलड्ँस (१.०९ 

ऄब्ज ऄमेररकन डॉलर), जपान (५३९ दशलक्ष ऄमेररकन डॉलर) अडण यूके (३४५ 

दशलक्ष ऄमेररकन डॉलसट) याचंा क्रमाकं लागतो.  याच काळात कनाटटकमध्ये सवाटडधक 

८.४५ ऄब्ज ऄमेररकन डॉलरचा थेट परकीय ग तंवण कीचा ओघ नोंदडवण्यात अला ऄसून, 

त्यानतंर महाराष्र (४.०९ ऄब्ज ऄमेररकन डॉलर), डदल्ली (१.९५ ऄब्ज ऄमेररकन 

डॉलर) अडण ग जरात (७६५ दशलक्ष ऄमेररकन डॉलर) याचंा क्रमाकं लागतो. 

६.५.३ भारतातील थेट परकीय गुंतिणकुीचे फायदे: 

१. महत्त्िाच्या क्षेत्ात गुंतिणकुीला प्रोत्साहन देण:े 

थेट परकीय ग तंवण कीला परवानगी देउन अपण पायाभूत स डवधाचं्या डवकासासारख्या 

महत्त्वाच्या के्षत्ामंध्ये ग तंवण कीला चालना देउ शकतो, ज्याम ळे भाडंवली वस्तूंचे ऄडधक 

ईत्पादन होइल. ईदा., वीजडनडमटतीत ग तंवणूक केल्यास ऄडधक डवद्य त उजाट डनमाटण होउ 

शकते, ज्याम ळे ऄडधक ईद्योगाचंी वाढ होउ शकेल. 

२. निीन तंत्ज्ञान: 

एफडीअय ऄडधक नवीन तंत्ज्ञान अणू शकते ज ेअतापयांत देशात स्वीकारले गेले नव्हते. 

सपें्रषण प्रणालीतील ऄलीकडील घडामोडी ही ईदाहरणे अहेत. आतर देशाचं्या मदतीने 

ईपग्रहाचं्या प्रके्षपणाम ळे देशातील दळणवळण यतं्णेची वाढ शक्य झाली अहे. भारताच्या 

दळणवळण व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नोडकया भारतात अला अहे. 

३. भांडिलाच्या आिकेत िाढ: 

एफडीअयम ळे देशात डवशेषत: महत्त्वाच्या अडण म ख्य के्षत्ामंध्ये ऄडधक भाडंवलाच्या 

प्रवाहाला प्रोत्साहन डमळते. अपल्याकडे केवळ पैशाच्या स्वरूपातच नव्हे तर साडहत्याच्या 

स्वरूपातही भाडंवलाची कमतरता अहे. एफडीअय ही दरी कमी करतील, ज्याद्वार ेदेशात 

जलद अडथटक वाढ होइल. 

४. गनयायतीत िाढ: 

एफडीअयच्या मदतीने ऄनेक ऄडवकडसत देशाचंी डनयाटत वाढली अहे. अडथटक के्षत्ाचंी 

डनडमटती अडण १००% डनयाटत-कें डित य डनट्सच्या प्रोत्साहनाम ळे एफडीअयला आतर 

देशामंधून त्यांची डनयाटत वाढडवण्यात मदत झाली अहे. त्यानंी ईत्पाडदत केलेल्या काही 
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ग्राहकोपयोगी ईत्पादनानंा जगभर बाजारपेठ ऄसते. थेट परकीय ग तंवण कीच्या 

ईपडस्थतीम ळे डनयाटतीची रचना अडण डनयाटतीच्या डदशेत बदल झाला अहे. 

५. रोजगाराच्या संधींना प्रोत्साहन देण:े 

डवकसनशील देशामंध्ये थेट परकीय ग तंवण कीच्या अगमनाम ळे सेवा के्षत्ाला चालना 

डमळाली अहे. याम ळे जाडहरात अडण डवपणन तंत्ज्ञानात बदल झाला अहे. त्याम ळे 

रोजगाराच्या सधंींना ऄडधक वाव डमळतो. एफडीअयम ळे स डशडक्षत बेरोजगारी काही 

प्रमाणात कमी झाली अहे कारण ते काही भारतीय कायटशक्ती शोषून घेउ शकतात. 

६. गित्तीय सेिांना प्रोत्साहन देण:े 

एफडीअयम ळे केवळ अपल्या बडँकंग ईद्योगातच प्रवेश न करता मचांट बडँकंग, पोटटफोडलओ 

ग तंवणूक आत्यादी आतर ईपक्रमाचंा डवस्तार करून देशाच्या डवत्तीय सेवा बळकट होतात, 

ज्याम ळे ऄडधक नवीन कंपन्यानंा चालना डमळाली अहे. याम ळे देशातील भाडंवली 

बाजारालाही मदत झाली अहे. 

७. गिगनमय दर गस्थरता: 

ररझव्हट बकँ ऑफ आंडडया अपल्या डवडनमय डनयतं्ण ईपायादं्वार े देशातील डवडनमय दर 

कायम ठेवत अहे. परतं  परकीय चलनाचा सतत अडण सततचा प रवठा हा डवडनमय दराच्या 

डस्थरतेसाठी अवश्यक अहे. देशात ऄडधक एफडीअय येत ऄसताना, हे शक्य झाले अह े

अडण अज अरबीअयकडे १ ऄब्ज डॉलसटपेक्षा जास्त परकीय चलन राखीव डस्थती अहे. 

८. मागास भागाचा गिकास : 

मागास भागाच्या डवकासासाठी थेट परकीय ग तंवणूक ही एकप्रकार ेजबाबदार अहे. दूरगामी 

अडण मागास भागात त्यानंी स रू केलेले ऄनेक ईद्योग अहेत, पररणामी या भागाचंा 

औद्योडगक कें िामंध्ये डवकास झाला अहे. काही मागासलेल्या प्रदेशांनी मागास भागात 

ईद्योग स रू करण्यासाठी एफडीअयच्या सेवाचंा वापर केला अहे. भारतातील श्रीपेरबंदूर 

अडण मराइमलाइनगर येथे स रू झालेल्या य दंाइ अडण फोडट कार य डनट्सची ईदाहरणे 

अहेत. 

९. नैसगगयक संसाधनांचा िापर: 

एफडीएलद्वार ेदेशातील नैसडगटक ससंाधनांचा ऄडधक चागंल्या प्रकार ेवापर केला जातो जो 

ऄन्यथा वापरला गेला नसता. सेंट गोबेन ग्लास कंपनी अडण कागद अडण न्यूजडप्रंटची 

डनडमटती ही त्याची ईदाहरणे अहेत. 

१०. लोकांच्या जीिनशैलीत बदल: 

एफ.डी.अय.च्या ईपडस्थतीम ळे लोकाचं्या जीवनशैलीत बदल झाला अहे यात शकंा नाही. 

या वस्तू भाड्याने खरदेी प्रणालीद्वार े ईपलब्ध करून देण्यात अल्याने टीव्ही, रीज, 

ऑटोमोबाआल ऄशा ग्राहकोपयोगी वस्तूंची खरदेी शक्य होते. बहुताशं शहरामंध्ये वाहनांची 

वाढती सखं्या हे जीवनशैलीतील बदलाचे एक ठळक ईदाहरण अहे. 
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गेल्या दशकभरात भारत हा जगभरातील थेट परकीय ग तंवण कीचा (एफडीअय) सवोच्च 

प्राप्तकताट ठरला अहे. महामारी ऄसूनही, भारत सातत्याने सावरला अहे अडण 

ग तंवणूकदारासंाठी हे एक महत्त्वपूणट गतंव्यस्थान अहे. अडथटक वषट (अडथटक वषट) २०२०-

२१ साठी देशात एकूण एफडीअयमध्ये ९.८% वाढ झाली अह,े ज्याम ळे गेल्या वषीच्या 

त लनेत थेट परकीय ग तंवण कीचा पाचवा क्रमाकं डमळाला अह.े 

 

६.५.४  भारतातील थेट परकीय गुतंिणूक आगण त्याचा आगथयक पररणाम: 

१.  थेट परकीय ग तंवण कीम ळे (एफडीअय) ऄथटव्यवस्थेची दीघटकालीन वाढ होते.  

बहुराष्रीय कंपन्या देशातंगटत कंपन्यामंध्ये तंत्ज्ञान हस्तातंरण घडवून अणतात. 

कंपन्यामंध्ये सेंडिय वाढ डकंवा डवस्तार होतो. रोजगारही वाढतो. 

२.  एफडीअयम ळे कंपन्याचंी मालमत्ता वाढत ऄसल्याने ताळेबंद मजबूत होतो. 

व्यवसायांचा नफा वाढतो अडण श्रमाची ईत्पादकताही वाढते. 

३.  दरडोइ ईत्पन्न वाढते अडण ईपभोगात स धारणा होते. कर महस लात वाढ होते अडण 

सरकारी खचट वाढतो. 

४.  जीडीपी वाढतो अडण त्याचाही एक मागे पडलेला पररणाम होतो ज्याम ळे प ढील 

वषाांमध्ये जीडीपीही वाढतो.  

५. डशवाय, ग तंवणूकीचा गभटधारणेचा कालावधी ऄसतो अडण काही वषाटनतंर परतावा 

वाढतो.  

६.  थेट परकीय ग तंवणूक कंपन्या अडण म्हणूनच ऄथटव्यवस्था ईच्च वाढीच्या मागाटवर 

ठेवते अडण थेट परकीय ग तंवण कीची योग्य प्रडक्रया म्हणजे ऄथटव्यवस्थेतील 

धोरणात्मक के्षत्ाचंी डनवड ज्याम ळे सवाटडधक अरओअय डनमाटण होतो. 

७.  थेट परकीय ग तंवणूक ही देशातंगटत ग तंवण कीच्या साठ्याला ठोस पूरक म्हणूनही काम 

करते, जी कमी बचतीम ळे भारतात कमी (स मार े ३२%) अहे. ही ग तंवणूक 

व्यवसायामंध्ये स्पधाटत्मकता वाढवते, नाडवन्यअडण कायटक्षमता वाढवते अडण बाजारात 

चागंली ईत्पादने अडण सेवादं्वार ेजीवनमान वाढवते. 

८.  डनयाटतीला चालना डमळते अडण देयकाचें सतं लन डशल्लक दशटडवते ज्याम ळे डॉलरच्या 

त लनेत रुपयाचे मूल्य वाढते. फॉरके्स साठ्यात लक्षणीय वाढ होते अडण याम ळे 
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अरबीअयची मालमत्ता वाढते ज्याम ळे पैशाचा प रवठा वाढतो अडण ऄशा प्रकार े

क्वाडंटटी डथऄरी ऑफ मनीन सार महागाइदेखील वाढते. 

९.  परकीय ससं्थात्मक ग तंवणूक (एफअयअय) डकंवा गरम पैशापेक्षा थेट परकीय 

ग तंवणूक (एफडीअय) चागंली अहे जी ऄडस्थर स्वरूपाची अह ेअडण शेऄर अडण 

रोखे बाजारात जाते. थेट परकीय ग तंवण कीम ळे कंपन्यामंध्ये ठोस वाढ होते अडण 

म्हणूनच शेऄर बाजारात तेजी येते अडण ऄडधक भाडंवल अकडषटत होते, ज्याम ळे 

व्यवसायासंाठी ऄडधक डनधी जमा होतो. 

१०.  थेट परकीय ग तंवण कीमध्ये तंत्ज्ञान हस्तातंरण डकंवा देशातंगटत देशात ताडंत्क ज्ञानाची 

हालचाल होते ज्याम ळे कौशल्य डवकास होतो अडण ईच्च भाडंवलासह याम ळे 

ईत्पादकता अडण नफा वाढतो. 

गेल्या २० वषाटत (एडप्रल २००० - सप्टेंबर २०२०) देशातील एकूण थेट परकीय 

ग तंवण कीचा ओघ ७२९.८ ऄब्ज डॉलसट अह,े तर गेल्या ५ वषाांत (एडप्रल २०१४-सप्टेंबर 

२०१९) एकूण थेट परकीय ग तंवण कीचा ओघ ३१९ ऄब्ज डॉलसट होता, जो गेल्या २० 

वषाटतील एकूण थेट परकीय ग तंवण कीच्या स मार े५०% अह.े 

६.६ प्रश्न (QUESTIONS) 

गटपा गलहा.  

१. स्टाटटऄप आंडडयाचे फायदे  

२.  स्टाटटऄप समोरील अव्हाने  

३.  मेक आन आंडडयाची ईडद्दष्टये  

४.  मेक आन आंडडयाचे फायदे अडण अव्हाने  

५.  भारतामधील कौशल्य डवकास 

 

 

***** 
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मॉडयुल - IV 

७ 

भारतीय अथथव्यवस्थते सवेा क्षेत्राची भूममका 

घटक संरचना  

७.० उद्दिष्टये 

७.१ भारतातील सेवा के्षत्राचा पररचय  

७.२ सेवा के्षत्राचे पाच मखु्य फायदे  

७.३  सेवा के्षत्राचे महत्त्व 

७.४ भारतीय अथथव्यवस्थेत सेवा के्षत्राचे काही योगदान 

७.५  भारतातील आरोग्य सेवेची वाढ आद्दण कामद्दगरी 

७.५.१ प्रस्तावना  

७.५.२  बाजार आकार 

७.५.३ गुुंतवणूक 

७.५.४  शासकीय उपक्रम 

७.५.५ सरकारचे यश  

७.५.६ भावी वाटचाल 

७.६  भारतीय पयथटन आद्दण आदराद्दतथ्य उद्योग 

७.६.१ प्रस्तावना  

७.६.२  बाजार आकार 

७.६.३ गुुंतवणूक 

७.६.४  शासकीय उपक्रम 

७.६.५  सरकारचे यश  

७.६.६  भावी वाटचाल  

७.७  माद्दहती तुंत्रज्ञान (IT) आद्दण आयटी सक्षम सेवा (ITES) 

७.७.१  आयटी सक्षम सेवा (ITES) 

७.७.२ माद्दहती तुंत्रज्ञान सक्षम सेवा (ITES) प्रद्दक्रया आद्दण सेवा 

७.७.३  माद्दहती तुंत्रज्ञान सक्षम सेवा (आयटीईएस) च्या सुंधी आद्दण आव्हाने 

७.७.४  भारतीय आयटीईएस के्षत्राच्या वाढीस चालना देणार ेघटक 

७.७.५  आय.टी.ई.एस.चे फायदे आद्दण धोके 

७.८ प्रश्न  
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७.० उमिष्टये (OBJECTIVES) 

 भारतीय अथथव्यवस्थेत सेवा के्षत्राची भूद्दमका समजून घेणे. 

  भारतातील आरोग्य सेवा के्षत्राच्या वाढीची आद्दण कामद्दगरीची द्दवद्याथ्याांना ओळख 

करून देणे. 

 भारतातील व्यापार आद्दण पयथटनाची कामद्दगरी द्दवद्याथ्याांना पूणथपणे समजू शकेल. 

 आयटी आद्दण आयटी-सक्षम सेवाुंची वाढ आद्दण कामद्दगरी समजून घेणे. 

७.१ भारतातील सेवा के्षत्राचा पररचय (INTRODUCTION TO THE 

SERVICE SECTOR IN INDIA) 

भारतातील सेवा के्षत्राची वाढ हे आद्दथथक द्दवकासाच्या पारुंपाररक मॉडेल्सना झेप घेण्याचे 

एक अद्दितीय उदाहरण आहे. स्वातुंत्र्यानुंतर ५० वषाांच्या अल्पावधीतच देशाच्या 

जीडीपीमध्ये भारतातील सेवा के्षत्राचे योगदान ६० टक्क्याुंहून अद्दधक द्दसुंहाचा वाटा आहे. 

तथाद्दप, ह ेअद्याप केवळ २५% श्रमशक्ती कायथरत आह.े पररणामी, शेती (ज े द्दस्थर आहे) 

आद्दण उत्पादन (जे अद्याप पूणथ क्षमतेने वाढलेले नाही) आपल्या बहुतेक नोकरदार 

लोकसुंख्येला द्दटकवून ठेवत आहेत. ह े भारतातील भद्दवष्यातील आद्दथथक वाढीसाठी एक 

अद्दितीय आव्हान आहे आद्दण भारतातील सेवा उद्योगाच्या सुंभाव्यतेचा वेगवान वापर 

करण्यास मदत करले अशा चौकटीबाहेरील उपायाुंची आवश्यकता आहे. इन्वव्हेस्ट इुंद्दडया 

भारतीय अथथव्यवस्थेतील सेवा के्षत्राचे योगदान, त्याच्या यशाकडे पाहतो आद्दण 

भद्दवष्यातील न्वयाय्य आद्दथथक द्दवकासासाठी सुंभाव्य सक्षम करणार ्याुंचा शोध घेतो. 

कोणत्याही देशाचा आद्दथथक द्दवकास हा थेट प्राथद्दमक के्षत्र, दयु्यम के्षत्र आद्दण तृतीयक के्षत्र 

या अथथव्यवस्थेच्या तीन के्षत्राुंच्या प्रगतीवर आद्दण प्रगतीवर अवलुंबून असतो.  शेती, 

मासेमारी, वनीकरण, खाणकाम, दगु्धव्यवसाय इ. मधून कच्च्या मालाचे उत्पादन आद्दण 

द्दनष्कषथण याुंमध्ये गुुंतलेल्या नैसद्दगथक सुंसाधनाुंचा थेट वापर करणार े अथथव्यवस्थेचे 

प्राथममक क्षेत्र आमण औद्योमगक क्षेत्र म्हणून ओळखले जाणार े दुय्यम क्षेत्र अशा 

उपक्रमाुंशी सुंबुंद्दधत आहे ज्यात कच्च्या मालाचे वापरण्यायोग्य उत्पादनाुंमध्ये रूपाुंतर 

करणे समाद्दवष्ट आहे. भारताची बहुतेक लोकसुंख्या प्राथद्दमक के्षत्रात गुुंतलेली आहे जी 

देशातील अल्प-रोजगाराचे मुख्य कारण आहे. गेल्या काही वषाांत, मॅन्वयफॅुक्चररुंग हे एक 

मोठे लक्ष कें द्दित केले गेले असले तरी पायाभूत सदु्दवधाुंच्या अभावामुळे दयु्यम के्षत्रात 

(अवजड उत्पादन, हलके उत्पादन, ऊजाथ-उत्पादन, अन्वन प्रद्दक्रया इत्यादींचा समावेश 

आहे) फारशी वाढ द्ददसून आली नाही. त्यामुळे ही अल्पमजगार लोकसुंख्या लवकर 

आत्मसात करण्यासाठी ततृीयपुंथीय के्षत्राकडे वळण्याची गरज आहे. 

सेवा क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणार् या तृतीयक क्षेत्रात त्याच्या छत्रीमध्ये द्दवद्दवध 

गोष्टींचा समावेश आहे. त्यापैकी काही म्हणजे आरोग्य आद्दण कल्याण, पयथटन, द्दवश्राुंती 

आद्दण करमणकुीचे उपक्रम तसेच लोकाुंना वस्तूुंची द्दकरकोळ द्दवक्री आद्दण द्दवक्री. गेल्या 

सहा वषाांत सेवा के्षत्रात मोठी उत्क्राुंती झाली असून, त्यामळेु देशाच्या उत्पादक के्षत्राचा 
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स्वतुंत्र दजाथ  द्दमळाला आहे. द्दशवाय परकीय चलनावरही या के्षत्राचा मोठा पररणाम होतो 

आद्दण त्यामुळे देशाच्या आधदु्दनक आद्दथथक द्दवकासातही मोठा हातभार लागतो. 

७.२ सेवा के्षत्राचे पाच मुख्य फायद े (ADVANTAGES OF THE 

SERVICE SECTOR) 

१. कोणतीही इन्वव्हेंटरीची गरज भासत नाही (No Inventory): सेवा के्षत्रात 

गोदामात साठवावी लागणारी इन्वव्हेंटरीचा साठा तयार करण्याची गरज भासत नाही. 

कारण तुम्ही जे उत्पादन द्दवकत आहात ते तमुचुं कौशल्य आद्दण कौशल्य आहे, 

ज्यात तुमच्याकडे आवश्यक सेवा पार पाडण्यासाठी आवश्यक असणारी आवश्यक 

ती उपकरणुं असणुं आवश्यक आहे, आवश्यक त्या इन्वव्हेंटरीने भरलेलुं गोदाम 

नाही. 

२. सुरुवात करणे सोपे (Easy to Start Up): इतर व्यवसाय उद्योगाुंच्या तुलनेत 

सेवा के्षत्रात व्यवसाय सरुू करणे तुलनेने सोपे असते. कारण सेवा के्षत्रातील 

व्यवसायासाठी उठण्यासाठी आद्दण जाण्यासाठी परवाना, फोन आद्दण आवश्यक 

कौशल्ये आद्दण कौशल्य असलेल्या व्यक्तीपेक्षा थोडे अद्दधक आवश्यक असते. हे 

केवळ प्रारुंभ करणे सोपेच नाही तर खूप परवडणारे देखील बनवते.  

३. लवमचक तास (Plexible Hours): सेवा के्षत्रात काम केल्यामुळे कामाच्या 

तासाुंमध्ये लवद्दचकता येते, ज्यामुळे तुम्हाला तुमचुं कौशल्य आद्दण द्दशक्षण आणखी 

वाढवण्याची सुंधी द्दमळते आद्दण इतर महत्त्वाची कामुं पूणथ करण्याची सुंधी तुम्हाला 

द्दमळू शकते. 

४. बदलांशी अमधक अनुकूलता (Greater Adaptability to Changes): 

उत्पादनावर आधाररत कुं पन्वयाुंच्या तुलनेत सेवा के्षत्रातील कुं पन्वया ग्राहकाुंच्या 

गरजाुंमधील बदलाुंशी सहजतेने आद्दण लवकर जळुवून घेण्यास सक्षम असतात.  

५. आमथथक संकटाच्या काळातही नोकरी उपलब्ध करून देते (Provides Job 

Even During Economic Crisis): आद्दथथक मुंदीच्या काळात जेव्हा लोक 

आपल्या खचाथत कपात करत असतात आद्दण केवळ गरजेपोटी पैसे देत असतात, 

तेव्हा सेवा के्षत्र नोकरी द्दटकवून ठेवण्यास आद्दण महसूल आणण्यास मदत करते 

कारण सेवा के्षत्रातील तज्ञाुंना नेहमीच मागणी असते. 

७.३ सेवा के्षत्राचे महत्त्व (SIGNIFICANCE OF THE SERVICE 

SECTOR) 

१.  २०२०-२१ मध्ये सेवा के्षत्रासाठी सध्याच्या द्दकुं मतींवर एकूण मूल्यवद्दधथत (जीव्हीए) 

अुंदाजे ९६.५४ लाख कोटी रुपये आहे आद्दण भारताच्या एकूण जीव्हीएच्या 

१७९.१५ लाख कोटी भारतीय रुपयाुंच्या जीव्हीएमध्ये ५३.८९% आहे. अशा 

प्रकारे, देशाच्या द्दनव्वळ राष्रीय उत्पादनात सवाथ द्दधक वाटा आहे. 
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२. औद्योमगकीकरणाला चालना ममळते: सेवा के्षत्र उत्पाद्ददत वस्तूुंच्या द्दवतरणाच्या 

समथथनाथथ  वाहतूक, बँद्दकुं ग, वीज, दरुुस्ती द्दकुं वा दळणवळण अशा द्दवद्दवध सदु्दवधा 

पुरवते, ज्याचा थेट पररणाम देशातील उद्योगाच्या द्दवकासावर होतो. उदा.- वाहतूक 

प्रणाली मजूर, कच्चा माल आद्दण तयार माल त्याुंच्या गुंतव्यस्थानी नेण्यास मदत 

करते, उत्पादनासाठी बाजारपेठ तयार करण्यासाठी सुंपे्रषण नेटवकथ ची आवश्यकता 

असते आद्दण उद्योगाुंची भरभराट होण्यासाठी आपल्याला बँद्दकुं ग आद्दण द्दवजेची 

आवश्यकता असते. द्दशवाय, बाजारपेठेकडून द्दमळणारा अद्दभप्राय, जलद द्दवतरण 

तसेच उत्पादने सानकूुद्दलत करण्याची क्षमता हे सवथ सेवा उद्योगावर अवलुंबून असते. 

३. सन २०१७ मध्ये जागद्दतक बँकेच्या आकडेवारीनसुार, भारत २.५९ द्दरद्दलयन 

डॉलसथ जीडीपीसह ६ व्या क्रमाुंकाची सवाथत मोठी अथथव्यवस्था बनला आहे, ज्यामुळे 

फ्रान्वसला ७ व्या स्थानावर खाली आणले गेले आहे, ज्यामुळे देशातील सेवा के्षत्राच्या 

वाढीस परवानगी द्दमळाली आहे. ० 

४. शेतीची वाढ: नेटवकथ  सदु्दवधा पुरवून सेवा के्षते्र कृषी उत्पादनाुंच्या द्दवकासास मदत 

करतात जसे की कच्चा माल आद्दण तयार माल एका द्दठकाणाहून दसुर ्या द्दठकाणी 

नेण्यास मदत करतात. 

५. वस्तूंच्या उत्पादकतेत वाढ: सेवा के्षत्र कामगाराुंना योग्य ताुंद्दत्रक ज्ञान/द्दशक्षण 

देण्याबरोबरच त्याुंना योग्य वैद्यकीय सदु्दवधा उपलब्ध करून देण्यास मदत करते. 

द्दशवाय, सेवा के्षत्र सुंपे्रषण आद्दण वाहतूक प्रणालींचे सुंघद्दटत नेटवकथ  देखील सलुभ 

करते जे कामगाराुंमधील गद्दतशीलता आद्दण माद्दहती वाढद्दवण्यात मदत करते. 

पररणामी उत्पादकता वाढते. 

६. उत्तम दजाथचे जीवन प्रदान करते: द्दशक्षण आद्दण आरोग्य, बँद्दकुं ग आद्दण द्दवमा तसेच 

दळणवळण आद्दण वाहतूक या के्षत्रात चाुंगल्या सेवा पुरवून सेवा के्षत्राने देशातील 

जीवनमान उुंचावण्यास मदत केली आहे आद्दण अशा प्रकार े देशाचा मानव द्दवकास 

द्दनदेशाुंक (एचडीआय) उुंचावण्यास मदत केली आहे.                     

७. बाजारपेठेची वाढ: हे के्षत्र प्राथद्दमक व दयु्यम अशा दोन्वही के्षत्राुंच्या गरजा 

भागद्दवणाऱ्या द्दवद्दवध सेवा पुरवते आद्दण अशा प्रकार ेतयार मालाला बाजारपेठ तसेच 

कच्चा माल द्दकुं वा शेती व उद्योग या दोन्वही के्षत्राुंना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यास 

मदत करते. 

८. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील वाढ: भारताच्या सेवाुंच्या व्यापारात भरीव वाढ 

नोंदद्दवण्यात आली कारण हा देश आयसीटी सेवाुंमध्ये जागद्दतक पातळीवर 

स्पधाथत्मक बनला, ज्यामुळे द्दनयाथतीत अनेक पटींनी वाढ झाली आद्दण भारताच्या 

व्यापार अनशुेषात वाढ झाली. सेवा द्दनयाथतीने सवथसमावेशक आद्दथथक प्रद्दक्रयाुंना 

हातभार लावला आहे आद्दण चाुंगल्या पगाराच्या नोकऱ्याुंची सुंख्या वाढवून आद्दण 

उच्च-उत्पादकता के्षत्रात श्रमाचे पुनवाथटप केले आहे. 

९. प्रादेमशक मवषमता दूर करते: सेवा के्षत्राने प्रत्येक लहान शहर व खेडे याुंना 

दळणवळण व वाहतूक या ससुुंघद्दटत प्रणालीिारे जोडणे शक्य झाले आहे. द्दशवाय, 
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देशातील द्दवद्दवध मागास भागात द्दशक्षण, वैद्यकीय तसेच बँद्दकुं ग सेवाुंचा द्दवस्तार 

झाल्याने देशभरातील प्रादेद्दशक असमतोल आद्दण द्दवषमता दूर होण्यास मदत झाली 

आहे. 

७.४  भारतीय अथथव्यवस्थेत सेवा के्षत्राचे काही योगदान (SOME 

CONTRIBUTION OF SERVICE SECTOR IN INDIAN 

ECONOMY) 

एद्दप्रल २० ते जून २०२० दरम्यान ८३.१४ अब्ज डॉलसथचा ओघ असलेले सेवा के्षत्र ह े

भारतातील एफडीआयचे सवाथत मोठे प्राप्तकताथ आहे. सेवा के्षत्राच्या छत्रीतील काही सेवा 

खाली सूचीबद्ध आहेत:  

१. संशोधन आमण मवकास सेवा (Research and development services): 

२०२० च्या ग्लोबल इनोव्हेशन इुंडेक्समध्ये भारत पद्दहल्या ५० देशाुंमध्ये ४८ व्या 

क्रमाुंकावर आहे. स्पधाथत्मक खचाथत उपलब्ध असलेले उच्चप्रद्दशद्दक्षत भारतीय 

मनषु्यबळ आद्दण भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध असलेले बौद्दद्धक भाुंडवल यामुळे हे 

के्षत्र जगभरातील बहुराष्रीय कुं पन्वयाुंसाठी महत्त्वपूणथ सुंधी उपलब्ध करून देते. याच 

कारणास्तव, अद्दलकडच्या वषाांत, अनेक बहुराष्रीय कुं पन्वयाुंनी त्याुंचे सुंशोधन 

आद्दण द्दवकासाचा भाग भारतात हलद्दवला आहे द्दकुं वा हलद्दवला आहे. हे त्या 

बहुराष्रीय कुं पन्वयाुंना एकतर स्थाद्दनक बाजारपेठेची सेवा देण्यासाठी नवीन 

नाद्दवन्वयपूणथ उत्पादने द्दवकद्दसत करण्यास द्दकुं वा मूळ कुं पनीला जागद्दतक बाजारपेठेत 

उत्पादने जलद गतीने द्दवतरीत करण्यास मदत करते. सन २०२२ पयांत भारताचा 

सुंशोधन आद्दण द्दवकासातील खचथ देशाच्या एकूण जीडीपीच्या समुारे २% करण्याचे 

लक्ष्य आहे. 

२. दूरसंचार सेवा (Telecom Services): रायच्या आद्दथथक वषथ  २०२० नसुार 

भारतात प्रद्दत ग्राहक दरमहा सरासरी समुार े ११ जीबी वायरलेस डेटाचा वापर 

आहे, जो २०२४ पयांत १८ जीबीपयांत पोहोचण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे, 

भारत जगभरातील डेटाचा सवाथत मोठा ग्राहक बनला आहे. 

३.  आयटी सक्षम सेवा (ITES) : भारतातील सामाद्दजक-आद्दथथक पररद्दस्थती आद्दण 

वेगाने बदलणारे व्यवसाय, तसेच इुंटरनेटचा प्रसार यामुळे भारतीय आयटीईएस 

उद्योग आता द्ददवसेंद्ददवस आपले के्षत्र वाढवत आहे आद्दण जागद्दतक बाजारपेठेसाठी 

एक कठीण प्रद्दतस्पधी बनला आहे. सॉफ्टवेअर आद्दण आयटी-सक्षम सेवेच्या 

द्दनयाथतीत भारताच्या यशामुळे सेवाुंचा एक प्रमुख द्दनयाथतदार बनला आहे आद्दण 

१९९० ते २०१३ या काळात जागद्दतक सेवा द्दनयाथतीतील वाटा ०.६% वरून 

३.३% पयांत वाढला आहे.   

४. पयथटन सेवा (Tourism Servies): ऐद्दतहाद्दसक वारसा, पयाथवरणातील 

द्दवद्दवधता, भूप्रदेश, समृद्ध सुंस्कृती आद्दण देशभरात पसरलेली नैसद्दगथक सौंदयाथची 

द्दठकाणे यामुळे भारतीय पयथटन आद्दण आद्दतथ्य उद्योग हे भारतातील एक महत्त्वाचे 

सेवा के्षत्र म्हणून उदयास आले आहे. अशा प्रकार,े पयथटन हा आपल्या देशासाठी 
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परकीय चलनाचा एक महत्त्वपूणथ स्रोत आहे. २०१९ मध्ये, प्रवास आद्दण पयथटनाचे 

जीडीपीमध्ये एकूण योगदान एकूण ६.८% होते आद्दण आद्दथथक वषथ २०२० मध्ये, 

भारतातील पयथटन के्षत्राचा देशातील एकूण रोजगारापैकी ८ टक्के वाटा होता. 

२०२९ पयांत भारतीय बाजारात समुार े५३ दशलक्ष रोजगार द्दनमाथण होतील अशी 

अपेक्षा आहे.  

मनष्ट्कषथ (Conclusion): 

भारतातील सेवा के्षत्रात सवथ के्षत्राुंमध्ये सवाथ द्दधक रोजगार द्दनद्दमथती आहे. तर, त्यात मोठ्या 

वाढीची क्षमता आहे आद्दण अत्युंत उत्पादक रोजगार प्रदान करण्याची क्षमता आहे, 

ज्यामुळे महसूल द्दनद्दमथती होते. रोजगार द्दनद्दमथतीच्या समस्येवर मात करण्यासाठी, द्दस्कल 

इुंद्दडया प्रोग्रामचे उिीष्ट २०२२ पयांत समुार े ४० कोटी लोकाुंना बाजारपेठेशी सुंबुंद्दधत 

कौशल्ये प्रदान करणे हे आहे. कौशल्य द्दवकास कायथक्रमाुंमध्ये खासगी के्षत्रातील 

उपक्रमाुंचा अवलुंब करून आद्दण त्याुंना आवश्यक तो द्दनधी उपलब्ध करून देऊन हे 

करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याचप्रमाणे, मेक इन इुंद्दडया कायथक्रमाचे उिीष्ट देशातील उत्पादन 

के्षत्राला चालना देणे हे आह े आद्दण अशा प्रकार े सेवा के्षत्राच्या पोटथफोद्दलओमध्ये भर 

घालण्यासाठी गणुक पररणाम होईल. अशा पररद्दस्थतीत, स्टाटथअप इुंद्दडया उपक्रम हा 

नाद्दवन्वयपूणथ स्टाटथअप्सना पाद्दठुंबा देण्याची ऑफर देऊन भारतातील उत्पादन तसेच सेवा 

उद्योग या दोहोंसाठी एक महत्त्वाचा सक्षम करणारा आहे. अशा प्रकारे आपण असे म्हणू 

शकतो की, आगामी काळात देशाचे भद्दवष्य घडद्दवण्यात सेवा के्षत्र मोठी भूद्दमका बजावणार 

आहे. 

७.५  भारतातील आरोग्य सेवेची वाढ आमण काममगरी (GROWTH 

AND PERFORMANCE OF HEALTHCARE IN INDIA) 

७.५.१ प्रस्तावना (Introduction): 

महसूल आद्दण रोजगार या दोन्वही बाबतीत आरोग्य सेवा हे भारतातील सवाथत मोठ्या 

के्षत्राुंपैकी एक बनले आहे. हेल्थकेअरमध्ये रुग्णालये, वैद्यकीय उपकरणे, द्दक्लद्दनकल 

चाचण्या, आउटसोद्दसांग, टेद्दलमेद्दडद्दसन, वैद्यकीय पयथटन, आरोग्य द्दवमा आद्दण वैद्यकीय 

उपकरणे याुंचा समावेश आहे. भारतीय आरोग्य सेवा के्षत्राची व्याप्ती, सेवा बळकट करणे 

आद्दण सावथजद्दनक तसेच खासगी कुं पन्वयाुंिार ेवाढत्या खचाथमुळे वेगाने वाढत आहे. 

भारतीय आरोग्य सेवा द्दवतरण प्रणालीचे सावथजद्दनक आद्दण खाजगी अशा दोन प्रमखु 

घटकाुंमध्ये वगीकरण केले जाते. सरकार, म्हणजेच सावथजद्दनक आरोग्य सेवा प्रणालीमध्ये, 

प्रमखु शहराुंमधील मयाथद्ददत दयु्यम आद्दण ततृीयक काळजी सुंस्थाुंचा समावेश आहे आद्दण 

ग्रामीण भागात प्राथद्दमक आरोग्य कें िाुंच्या (पीएचसी) स्वरूपात मूलभूत आरोग्य सदु्दवधा 

प्रदान करण्यावर लक्ष कें द्दित केले आहे. खाजगी के्षत्र बहुतेक दयु्यम, ततृीयक आद्दण चतथुथ 

शे्रणी देखभाल सुंस्था प्रदान करते ज्यात महानगर ेआद्दण पद्दहल्या स्तरातील आद्दण द्दितीय 

शे्रणीच्या शहराुंमध्ये मोठ्या प्रमाणात एकाग्रता आहे. 
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भारताचा स्पधाथत्मक फायदा हा सदु्दशद्दक्षत वैद्यकीय व्यावसाद्दयकाुंच्या मोठ्या समूहात आहे. 

आद्दशया आद्दण पाद्दिमात्य देशाुंमधील समवयस्काुंच्या तलुनेत भारत देखील द्दकफायतशीर 

आहे. भारतात शस्त्रद्दक्रयेचा खचथ अमेररका द्दकुं वा पद्दिम यरुोपमध्ये होणाऱ्या खचाथच्या एक 

दशाुंश आहे. आरोग्य सेवेची गणुवत्ता आद्दण सलुभतेच्या बाबतीत भारत १९५ देशाुंमध्ये 

१४५ व्या क्रमाुंकावर आहे. 

७.५.२  बाजार आकार (Market Size): 

हेल्थकेअर माकेट २०२२ पयांत द्दतप्पट वाढून ८.६ द्दरद्दलयन रुपये (१३३.४४ अब्ज 

अमेररकन डॉलर) पयांत वाढू शकते. भारतीय वैद्यकीय पयथटन बाजारपेठ १८% वाय-ओ-

वाय दराने वाढत आहे आद्दण २०२० पयांत ९ अब्ज अमेररकन डॉलसथपयांत पोहोचण्याची 

अपेक्षा आहे. एकूण देशाुंतगथत उत्पादनाची (जीडीपी) टक्केवारी म्हणून आरोग्यसेवेचा खचथ 

वाढत आहे, ह े लक्षात घेता आरोग्यसेवा वाढद्दवण्यास लक्षणीय वाव आहे. आद्दथथक वषथ 

२०२० मध्ये सरकारचा आरोग्य सेवा के्षत्रावरील खचथ जीडीपीच्या १.६% पयांत वाढला 

आहे, जो आद्दथथक वषथ २०१६ मध्ये १.३% होता. भारतात आरोग्य द्दवम्याला वेग येत आहे. 

आद्दथथक वषथ २०२० मध्ये आरोग्य द्दवम्याने द्दलद्दहलेले एकूण थेट प्रीद्दमयम उत्पन्वन 

१७.१६% वाढून ५१,६३७.८४ कोटी रुपये (७.३९ अब्ज अमेररकन डॉलर) झाले आहे. 

७.५.३ गुंतवणूक (Investment): 

एद्दप्रल २००० ते माचथ २०२० दरम्यान रुग्णालये आद्दण द्दनदान कें िाुंनी ६.७२ अब्ज 

अमेररकन डॉलसथची थेट परकीय गुुंतवणूक (एफडीआय) आकद्दषथत केली, असे उद्योग आद्दण 

अुंतगथत व्यापार द्दवभागाच्या (डीपीआयआयटी) द्दवभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनसुार. 

भारतीय आरोग्य सेवा उद्योगात अलीकडील काही गुुंतवणूक खालीलप्रमाणे आहेत: 

१. सप्टेंबर २०२० मध्ये आयषु मुंत्रालयाने औषधी वनस्पतींच्या लागवडीला प्रोत्साहन 

देण्यासाठी उद्योग सुंस्थाुंशी सामुंजस्य करार केला.       

२. ऑक्टोबर २०२० मध्ये अद्दखल भारतीय आयवेुद सुंस्थेने अॅद्दमटी यदु्दनव्हद्दसथटी फॉर 

आयवेुद ररसचथसोबत सामुंजस्य करार केला. 

३. मे २०२० मध्ये, जदु्दबलुंट जनेेररक्स द्दलद्दमटेडने भारतासह १२७ देशाुंमध्ये सुंभाव्य 

कोद्दवड -१९ औषध रमेडेद्दसवीरचे उत्पादन आद्दण द्दवक्री करण्यासाठी अमेररका द्दस्थत 

द्दगद्दलयड सायन्वसेस इुंकबरोबर नॉन-एक्सक्लदु्दझव्ह परवाना करार केला. 

४. मे २०२० मध्ये कालाथइल ग्रपुने अॅद्दनमल हेल्थ फोकस्ड फामाथस्यदु्दटकल कुं पनी, 

सेक्वेंट सायुंद्दटद्दफक द्दलद्दमटेडमध्ये समुार े १,५८० कोटी रुपये (२२४.१५ दशलक्ष 

अमेररकन डॉलर) मध्ये ७४% द्दहस्सा द्दवकत घेतला.                   

५. एद्दप्रल २०२० मध्ये देशातील पद्दहली कोद्दवड-१९ सॅम्पल कलेक्शन मोबाईल लॅब, 

म्हणजेच 'मोबाईल बीएसएल-३ व्हीआरडीएल लॅब' सरुू करण्यात आली होती, जी 

एका द्ददवसात १००० हून अद्दधक नमनु्वयाुंवर प्रद्दक्रया करू शकते आद्दण कोद्दवड-१९ 

शी लढण्याची देशाची क्षमता वाढवू शकते. 
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६. आद्दथथक वषथ २०१९ मध्ये रुग्णालयाुंमधील द्दवलीनीकरण आद्दण अद्दधग्रहण (एम अडँ 

ए) सौद्याुंचे मूल्य द्दवक्रमी १५५% ने वाढून ७,६१५ कोटी रुपये (१.०९ अब्ज 

अमेररकन डॉलसथ) झाले आहे. 

७. ऑगस्ट २०१९ मध्ये, मायक्रोसॉफ्ट इुंद्दडया आद्दण अपोलो हॉद्दस्पटल्स ग्रपुने एआय-

समद्दथथत रृदय व रक्तवाद्दहन्वयासुंबुंधी रोग जोखीम स्कोअर एपीआयसाठी राष्रीय 

द्दक्लद्दनकल समन्ववय सद्दमती स्थापन करण्यासाठी सहमती दशथद्दवली. 

८. जानेवारी २०१९ मध्ये, नॅशनल कुं पनी लॉ द्दरब्यनुलने (एनसीएलटी) राय-काउुंटी 

प्रीद्दमयर द्दहयररुंग सद्दव्हथसेस इुंकच्या द्दभलाई स्कॅन अडँ ररसचथ प्रायव्हेट द्दलद्दमटेड 

(बीएसआर) डायग्नोद्दस्टक्स द्दलद्दमटेडला ६७ कोटी रुपये (९.२९ दशलक्ष अमेररकन 

डॉलसथ) मध्ये खरदेी करण्याची योजना मुंजूर केली. 

९. भारत सरकारच्या आरोग्य आद्दण कुटुुंब कल्याण मुंत्रालयाने द्ददलेल्या माद्दहतीनसुार, 

भारत आद्दण क्यबुा याुंनी आरोग्य आद्दण वैद्यकीय के्षत्रात सहकायथ वाढद्दवण्यासाठी 

सामुंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. 

१०. फोद्दटथस हेल्थकेअरने मद्दणपाल हॉद्दस्पटल एुंटरप्रायजेसमध्ये आपल्या हॉद्दस्पटल 

व्यवसायाचे द्दवद्दलनीकरण रि करण्यास मान्वयता द्ददली. टीपीजी आद्दण डॉ. रुंजन पाल 

मद्दणपाल हॉद्दस्पटल एुंटरप्राइजमध्ये ३,९०० कोटी रुपये (६०२.४१ दशलक्ष 

अमेररकन डॉलर) गुुंतवू शकतात. 

७.५.४  शासकीय उपक्रम (Government Initiatives): 

भारतीय आरोग्य सेवा उद्योगाला चालना देण्यासाठी भारत सरकारने हाती घेतलेले काही 

प्रमखु उपक्रम पढुीलप्रमाणे:     

१. कें िीय अथथसुंकल्प २०२० २१ मध्ये पोषण-सुंबुंद्दधत कायथक्रमाुंसाठी रु. ३५,६०० 

कोटी (५.०९ अब्ज अमेररकन डॉलसथ) ची तरतूद करण्यात आली आहे. 

२. कें िीय अथथसुंकल्प २०२०-२१ मध्ये पीएमजेएवायसाठी ६,४०० कोटी रुपये 

(९१५.७२ दशलक्ष अमेररकन डॉलसथ) सह आरोग्य के्षत्रासाठी सरकारने ६९,००० 

कोटी रुपये (९.८७ अब्ज अमेररकन डॉलसथ) खचाथची घोषणा केली आहे. 

३. भारत सरकारने २०२२ पयांत आरोग्य सेवा खचथ सकल देशाुंतगथत उत्पादनाच्या 

(जीडीपी) ३% पयांत वाढद्दवण्याचे उिीष्ट ठेवले आहे.   

४. फेब्रवुारी २०१९ मध्ये, भारत सरकारने मानेथी, द्दजल्हा रवेाडी, हररयाणा येथे 

१,२९९ कोटी रुपये (१८०.०४ दशलक्ष अमेररकन डॉलसथ) खचूथन नवीन अद्दखल 

भारतीय आयदु्दवथज्ञान सुंस्था (एम्स) ची स्थापना केली. 

५. कें िीय मुंद्दत्रमुंडळाने ९,०४६ कोटी रुपयाुंच्या (१.२९ अब्ज अमेररकन डॉलसथ) तीन 

वषाांच्या बजेटसह राष्रीय पोषण द्दमशन (एनएनएम) स्थापन करण्यास मुंजरुी द्ददली. 
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६. २३ सप्टेंबर २०१८ रोजी, भारत सरकारने प्रधानमुंत्री जन आरोग्य योजना 

(पीएमजेएवाय) सरुू केली, जी दरवषी १०० दशलक्षाहनू अद्दधक कुटुुंबाुंना रु. 

५००,००० (७,१२४.५४ अमेररकन डॉलसथ) चा आरोग्य द्दवमा प्रदान करण्यासाठी 

सरुू केली. 

७. ऑगस्ट २०१८ मध्ये, भारत सरकारने आयषु्मान भारत-राष्रीय आरोग्य सुंरक्षण 

द्दमशनला कें ि आद्दण राज्य सरकार या दोन्वही राज्याुंनी ६०:४०, डोंगराळ 

ईशान्वयेकडील राज्याुंसाठी ९०:१० आद्दण द्दवद्दधमुंडळासह कें िशाद्दसत प्रदेशाुंसाठी 

६०:४० या प्रमाणात कें ि परुस्कृत योजना म्हणून मान्वयता द्ददली. हे कें ि द्दवद्दधमुंडळ 

नसलेल्या कें िशाद्दसत प्रदेशाुंसाठी १००% योगदान देईल. 

८. देशातील लसीकरणाची व्याप्ती वाढद्दवण्याच्या उिेशाने भारत सरकारने द्दमशन इुंिधनषु 

सरुू केले. द्दडसेंबर २०१८ पयांत द्दकमान ९०% लसीकरण कव्हरजे साध्य करणे 

आद्दण भारताच्या ग्रामीण आद्दण शहरी भागातील लसीकरण न झालेल्या आद्दण अुंशतः 

लसीकरण न झालेल्या मलुाुंना समाद्दवष्ट करणे हे उिीष्ट आहे.         

७.५.५ सरकारचे यश (Achievements): 

सरकारचे यश पढुीलप्रमाणे: 

१. जलैु २०१९ पयांत, समुार े १२५.७ दशलक्ष कुटुुंबाुंनी प्रधानमुंत्री जन आरोग्य 

योजनेंतगथत (पीएमजेएवाय) लाभाथी म्हणून नोंदणी केली आहे. या योजनेत १६,०८५ 

रुग्णालयाुंची नोंदणी करण्यात आली असून त्यात ८,०५९ खासगी रुग्णालये आद्दण 

७,९८० सावथजद्दनक रुग्णालये याुंचा समावेश आहे. त्यात उपचार योजनेत १९ आयषु 

पॅकेजचा समावेश होता.  

२. सप्टेंबर २०१९ पयांत आयषु्मान भारत-प्रधानमुंत्री जनआरोग्य योजनेअुंतगथत समुार े

५० लाख लोकाुंना मोफत उपचार द्दमळाले. 

३. नोव्हेंबर २०२० मध्ये भारतातील वैद्यकीय महाद्दवद्यालयाुंची सुंख्या आद्दथथक वषथ 

२०१६ मधील ४१२ वरून >५६० पयांत वाढली आहे.           

४. सॅम्पल रद्दजस्रेशन द्दसद्दस्टम बलेुद्दटन-२०१६ नसुार, २०१३ पासून भारतात माता 

मतृ्यू दर (एमएमआर) मध्ये २६.९% घट नोंदवण्यात आली आहे. 

५. नोव्हेंबर २०२० मध्ये, नॅशनल टेलीमेद्दडद्दसन सेवा सरुू झाल्यापासून ८ लाख 

टेद्दलकन्वसल्टेशन पूणथ केल्या, ज्यामळेु रुग्ण-ते-डॉक्टर सल्लामसलत त्याुंच्या घराच्या 

मयाथदेपासून, तसेच डॉक्टर-ते-डॉक्टर सल्लामसलत करण्यास सक्षम केले गेले. 

७.५.६ भावी वाटचाल (Road Ahead): 

भारत ही वैद्यकीय उपकरणे उद्योगातील खेळाडूुंसाठी सुंधींनी भरलेली भूमी आहे. प्रगत 

द्दनदान सदु्दवधाुंसाठी प्रचुंड भाुंडवली गुुंतवणूक असलेल्या उच्च-दजाथच्या द्दनदान सेवाुंसाठी 

हा देश एक अग्रगण्य गुंतव्यस्थान बनला आहे, अशा प्रकार ेलोकसुंख्येच्या मोठ्या प्रमाणात 
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सेवा परुवत आह.े याद्दशवाय, भारतीय वैद्यकीय सेवा ग्राहक त्याुंच्या आरोग्य सेवेच्या 

देखभालीसाठी अद्दधक जागरूक झाले आहेत. 

भारतीय आरोग्य सेवा के्षत्र खूप वैद्दवध्यपूणथ आहे आद्दण प्रत्येक द्दवभागात सुंधींनी भरलेले 

आह,े ज्यात प्रदाता, देयदार आद्दण वैद्यकीय तुंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. स्पधाथ वाढल्यामळेु, 

व्यवसाय नवीनतम गद्दतशीलता आद्दण रेंडचा शोध घेण्याचा द्दवचार करीत आहेत ज्याुंचा 

त्याुंच्या व्यवसायावर सकारात्मक पररणाम होईल. आद्दथथक वषथ २०२२ पयांत भारतातील 

रुग्णालय उद्योग ८.६ द्दरद्दलयन (१३२.८४ अब्ज अमेररकन डॉलर) पयांत वाढेल असा 

अुंदाज आहे, जो आद्दथथक वषथ २०१७ मध्ये ४ द्दरद्दलयन रुपये (६१.७९ अब्ज अमेररकन 

डॉलर) होता, जो १६-१७% सीएजीआरवर होता. 

भारत सरकार २०२५ पयांत सावथजद्दनक आरोग्यावरील खचथ देशाच्या जीडीपीच्या २.५% 

पयांत वाढवण्याचा द्दवचार करीत आहे. भारताचा स्पधाथत्मक फायदा हा भारतीय कुं पन्वयाुंच्या 

नवीन औषध अनपु्रयोगाला (ए.एन.ए.डी.ए.) मान्वयता द्दमळण्याच्या वाढत्या यशाच्या 

दरामध्ये आह.े भारत सुंशोधन आद्दण द्दवकास तसेच वैद्यकीय पयथटनातही मोठ्या प्रमाणात 

सुंधी उपलब्ध करून देतो. थोडक्यात, शहरी आद्दण ग्रामीण अशा दोन्वही प्रकारच्या भारतात 

आरोग्य सेवा पायाभूत सदु्दवधाुंमध्ये गुुंतवणकुीच्या मोठ्या सुंधी उपलब्ध आहेत. 

२०२० पयांत भारतीय आरोग्य सेवा के्षत्र १९३.८३ अब्ज अमेररकी डॉलरवर पोहोचण्याची 

शक्यता आहे. उत्पन्वनाची वाढती पातळी, आरोग्यद्दवषयक अद्दधक जागरूकता, 

जीवनशैलीच्या आजाराुंची वाढती प्राधान्वय आद्दण द्दवम्याची सधुाररत उपलब्धता हे 

द्दवकासात महत्त्वाचे योगदान असेल. भारतात आरोग्य द्दवम्याला वेग येत आहे. आद्दथथक वषथ 

२०२० मध्ये आरोग्य द्दवम्याने द्दलद्दहलेले एकूण थेट प्रीद्दमयम उत्पन्वन १७.१६% वाढून 

५१,६३७.८४ कोटी रुपये (७.३९ अब्ज अमेररकन डॉलर) झाले आह.े 

देशात ३९३ आयवेुद आद्दण २२१ होद्दमओपॅथी सरकारी मान्वयताप्राप्त महाद्दवद्यालये होती. 

एद्दप्रल २०२० पयांत उपकें िाुंची सुंख्या १६९,०३१ वर पोहोचली असून प्राथद्दमक आरोग्य 

कें िाुंची सुंख्या वाढून ३३,९८७ झाली आहे. रुग्णालय उद्योगाचा आकार २०२० पयांत 

१९३.८३ अब्ज अमेररकन डॉलसथ आद्दण २०२२ पयांत ३७२ अब्ज अमेररकन डॉलसथपयांत 

पोहोचण्याचा अुंदाज आहे. 

नोव्हेंबर २०२० मध्ये, नॅशनल टेलीमेद्दडद्दसन सेवा सरुू झाल्यापासून ८ लाख 

टेद्दलकन्वसल्टेशन पूणथ केल्या, ज्यामळेु रुग्ण-ते-डॉक्टर सल्लामसलत त्याुंच्या घराच्या 

मयाथदेपासून, तसेच डॉक्टर-ते-डॉक्टर सल्लामसलत करण्यास सक्षम केले गेले. भारताच्या 

आरोग्य सेवा उद्योगात खाजगी के्षत्र एक दोलायमान शक्ती म्हणून उदयास आले आह,े 

ज्यामळेु त्याला राष्रीय आद्दण आुंतरराष्रीय ख्याती प्राप्त झाली आहे. देशाच्या एकूण 

आरोग्यसेवेच्या खचाथच्या जवळपास ७४ टक्के खचथ हा या खचाथचा आहे. टेद्दलमेद्दडद्दसन हा 

भारतात झपाट्याने उदयास येणारा रेंड आहे. प्रमखु रुग्णालयाुंनी (अपोलो, एम्स आद्दण 

नारायण रृदयालय) टेद्दलमेद्दडसीन सेवाुंचा अवलुंब केला आहे आद्दण अनेक सावथजद्दनक-

खासगी भागीदारींमध्ये (पीपीपी) प्रवेश केला आहे. द्दशवाय, जागद्दतक दजाथची रुग्णालये 

आद्दण कुशल वैद्यकीय व्यावसाद्दयकाुंच्या उपद्दस्थतीमळेु वैद्यकीय पयथटनासाठी पसुंतीचे 

द्दठकाण म्हणून भारताचे स्थान मजबूत झाले आहे. 
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भारतीय वैद्यकीय पयथटन बाजारपेठ १८% वाय-ओ-वाय दराने वाढत आहे आद्दण २०२० 

पयांत ९ अब्ज अमेररकन डॉलसथपयांत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. आद्दथथक वषथ २०१९ मध्ये 

रुग्णालय के्षत्रातील द्दवलीनीकरण आद्दण अद्दधग्रहण (एम अडँ ए) सौद्याुंचे मूल्य द्दवक्रमी 

१५५% वाढून ७,६१५ कोटी रुपये (१.०९ अब्ज अमेररकन डॉलसथ) वर गेले. 

भारत सरकारने कें िीय अथथसुंकल्प २०२०-२१ अुंतगथत ३४,११५ कोटी रुपयाुंच्या 

(४.८८ अब्ज अमेररकन डॉलसथ) बजेटसह राष्रीय आरोग्य अद्दभयान सरुू ठेवण्यास 

मान्वयता द्ददली आहे. राष्रीय पोषण अद्दभयानाचे उिीष्ट स्टुंद्दटुंगचे प्रमाण २% ने, कुपोषणाचे 

प्रमाण २% ने कमी करणे, अशक्तपणा ३% ने आद्दण कमी जन्वमाच्या बाळाुंचे प्रमाण २% ने 

कमी करणे हे आह.े आयषु्मान भारत-पुंतप्रधान जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाय) या 

५०० दशलक्षाहून अद्दधक लाभाथ्याांना लक्ष्य करणारा सवाथत मोठा सरकारी अनदुाद्दनत 

आरोग्य सेवा कायथक्रम, कें िीय अथथसुंकल्प २०२०-२१ अुंतगथत ६,४२९ कोर (९१९.८७ 

दशलक्ष अमेररकन डॉलसथ) देण्यात आला आहे. नोव्हेंबर २०१९ पयांत, समुार े६३.७ लाख 

लोकाुंना पीएमजेएवाय अुंतगथत मोफत उपचार द्दमळाले. 

पुंतप्रधान आरोग्य सरुक्षा योजनेअुंतगथत (पीएमएसएसवाय) कें िीय अथथसुंकल्प २०२०-२१ 

अुंतगथत ३,००० कोटी रुपयाुंची (४२९.२५ दशलक्ष अमेररकन डॉलर) तरतूद करण्यात 

आली आह.े आरोग्य आद्दण कुटुुंब कल्याण मुंत्रालयाने द्दडसेंबर २०१९ ते माचथ २०२० या 

कालावधीत तीव्र द्दमशन इुंिधनषु (आयएमआय) २.० सरुू केले होते. 

कें िीय अथथसुंकल्प २०२०-२१ अुंतगथत आरोग्य आद्दण कुटुुंब कल्याण मुंत्रालय आद्दण 

आरोग्य सुंशोधन द्दवभागाला अनकु्रमे ६५,०१२ कोटी रुपये (९.३० अब्ज अमेररकन 

डॉलर) आद्दण २,१०० कोटी रुपये (३००.४७ दशलक्ष अमेररकन डॉलर) देण्यात आले 

आहेत. सरकारचा आरोग्य के्षत्रावरील खचथ आद्दथथक वषथ २०२० मध्ये जीडीपीच्या (सकल 

देशाुंतगथत उत्पादन) १.६% पयांत वाढला आहे, जो आद्दथथक वषथ २०१६ मध्ये १.३% 

होता. २०२५ पयांत सावथजद्दनक आरोग्यावरील खचथ देशाच्या जीडीपीच्या २.५% पयांत 

वाढवण्याचा सरकारचा द्दवचार आहे. २०२७ पयांत आरोग्यसेवेचा जीडीपीतील वाटा १९.७ 

टक्क्याुंनी वाढण्याची शक्यता आह.े एद्दप्रल २००० ते माचथ २०२० या कालावधीत औषधे 

आद्दण औषधद्दनमाथण के्षत्रात थेट परकीय गुुंतवणकुीचा (एफडीआय) ओघ १६.५० अब्ज 

अमेररकी डॉलर इतका होता. 

७.६  भारतीय पयथटन आमण आदरामतथ्य उद्योग (INDIAN TOURISM 

AND HOSPITALITY INDUSTRY) 

७.६.१ प्रस्तावना (Introduction): 

भारतीय पयथटन आद्दण आद्दतथ्य उद्योग भारतातील सेवा के्षत्रातील वाढीच्या प्रमखु 

चालकाुंपैकी एक म्हणून उदयास आला आह.े समदृ्ध साुंस्कृद्दतक आद्दण ऐद्दतहाद्दसक वारसा, 

पयाथवरणातील द्दवद्दवधता, भूप्रदेश आद्दण देशभरात पसरलेली नैसद्दगथक सौंदयाथची द्दठकाणे 

लक्षात घेता भारतातील पयथटनात लक्षणीय क्षमता आहे. पयथटन हा देशासाठी परकीय 

चलनाचा महत्त्वपूणथ स्रोत असण्याबरोबरच सुंभाव्य मोठा रोजगार द्दनमाथण करणारा देखील 

आहे. आद्दथथक वषथ २०२० मध्ये भारतात पयथटन के्षत्रात ३.९ कोटी रोजगार द्दनमाथण झाले; 
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हे देशातील एकूण रोजगाराुंपैकी ८.०% होते. २०२८ पयांत ही सुंख्या वाद्दषथक दोन 

टक्क्याुंनी वाढून ५२.३ दशलक्ष रोजगाराुंवर जाण्याची शक्यता आहे. 

डब्ल्यूटीटीसीच्या म्हणण्यानसुार, २०१९ मध्ये जीडीपीमध्ये प्रवास आद्दण पयथटनाच्या 

एकूण योगदानाच्या बाबतीत भारत १८५ देशाुंमध्ये १० व्या स्थानावर आहे. २०१९ मध्ये, 

प्रवास आद्दण पयथटनाचे जीडीपीमध्ये योगदान एकूण अथथव्यवस्थेच्या ६.८% होते, - रु. 

१३,६८,१०० कोटी (१९४.३० अब्ज अमेररकन डॉलसथ). 

७.६.२ बाजार आकार (Market Size): 

प्रवासाचे द्दनयोजन, बदु्दकुं ग आद्दण अनभुव घेण्यासाठी वापरल्या जाणार ् या द्दडद्दजटल 

साधनाुंच्या बाबतीत भारत हा सवाथत द्दडद्दजटली प्रगत प्रवासी देश आहे. भारतातील वाढता 

मध्यमवगथ आद्दण वाढत्या द्दडस्पोजेबल उत्पन्वनामळेु देशाुंतगथत आद्दण बद्दहगाथमी पयथटनाच्या 

वाढीस आधार द्दमळाला आह.े २०१९ मध्ये, भारतात परदेशी पयथटकाुंचे आगमन (एफटीए) 

१०.८९ दशलक्ष होते, जे ३.२०% वाय-ओ-वाय च्या वाढीचा दर साध्य करते. २०१९ 

मध्ये, पयथटनातून एफईई ४.८% वाढून १,९४,८८१ कोटी रुपये (२९.९६ अब्ज 

अमेररकन डॉलर) झाला. २०१९ मध्ये, ई-टुररस्ट द्दव्हसािार े आवक २३.६% ने वाढून 

२.९ दशलक्ष झाली आहे. आुंतरराष्रीय हॉटेल साखळीमळेु देशात त्याुंची उपद्दस्थती वाढत 

आह े आद्दण २०२० पयांत भारताच्या पयथटन आद्दण आद्दतथ्य के्षत्रात समुार े ४७% आद्दण 

२०२२ पयांत ५०% वाटा असेल. 

७.६.३ गुंतवणूक (Investments): 

२०१८ मध्ये ४५.७ अब्ज अमेररकन डॉलसथचा ओघ असलेल्या प्रवास आद्दण पयथटन 

के्षत्रातील गुुंतवणूकीच्या बाबतीत भारत जागद्दतक स्तरावर द्दतसर ्या क्रमाुंकाचा देश होता, 

जो देशातील एकूण गुुंतवणूकीच्या ५.९% होता. हॉटेल आद्दण पयथटन के्षत्राला एद्दप्रल २००० 

ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीत १५.५७ अब्ज अमेररकन डॉलसथचा एकद्दत्रत थेट 

परकीय गुुंतवणकुीचा ओघ प्राप्त झाला. 

७.६.४ शासकीय उपक्रम (Governmant Initiatives): 

भारत सरकारने पयथटन उद्योगातील देशाची क्षमता ओळखली आहे आद्दण भारताला 

जागद्दतक पयथटन कें ि बनद्दवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. भारताच्या पयथटन 

आद्दण आद्दतथ्य के्षत्राला चालना देण्यासाठी भारत सरकारने योजलेले काही प्रमखु उपक्रम 

खालीलप्रमाणे:               

१. ४ नोव्हेंबर २०२० रोजी, कें िीय पयथटन आद्दण साुंस्कृद्दतक राज्यमुंत्री (आय/सी) श्री. 

प्रल्हादद्दसुंग पटेल याुंनी "गरुुवायूर, केरळचा द्दवकास" (पयथटन मुंत्रालयाच्या प्रशाड 

योजनेंतगथत) प्रकल्पाुंतगथत बाुंधलेल्या "पयथटन सदु्दवधा कें ि" सदु्दवधेचे उद्घाटन केले. 

२. पयथटन मुंत्रालयाची 'देखोपनादेश' वेद्दबनार माद्दलका २८ नोव्हेंबर २०२० रोजी '१२ 

मद्दहने साहसी प्रवास' या नावाने भारताला साहसी पयथटन स्थळ म्हणून प्रोत्साहन 

देण्याची शक्यता आह.े 



 

 

भारतीय अथथव्यवस्थेत सेवा के्षत्राची 

भूद्दमका 

 

115 

३. ऑक्टोबर २०२० मध्ये, पुंतप्रधान नरेंि मोदी याुंनी गजुरातमधील आरोग्य व्हॅन, 

एकता मॉल, द्दचल्रन्वस न्वयूद्दरशन पाकथ  आद्दण सरदार पटेल प्राणी सुंग्रहालय / जुंगल 

सफारी या नमथदा द्दजल्यातील केवद्दडया येथील स्टॅच्यू ऑफ यदु्दनटीजवळ चार नवीन 

पयथटन स्थळाुंचे उद ्घाटन केले. 

४. हा उपक्रम द्दनयोद्दजत १७ नवीन प्रकल्पाुंचा एक भाग आह.े याद्दशवाय, भारताच्या 

पयथटनाला चालना देण्यासाठी सरकार अहमदाबाद ते स्टॅच्यू ऑफ यदु्दनटी पयांत सी-

प्लेन सेवा सरुू करणार आह.े 

५. पयथटन मुंत्रालयाने ऑक्टोबर २०२० मध्ये क्वाद्दलटी कौद्दन्वसल ऑफ इुंद्दडया 

(क्यूसीआय) सोबत भागीदारी करून साथी (द्दसस्टम फॉर असेसमेंट, अवेअरनेस अडँ 

रेद्दनुंग फॉर हॉद्दस्पटॅद्दलटी इुंडस्री) नावाचा उपक्रम द्दवकद्दसत केला. हॉटेल्स, 

रसे्टॉरुंट्स, बी अडँ बी आद्दण इतर यदु्दनट्सच्या सरुद्दक्षत कामकाजासाठी कोद्दवड -१९ 

च्या सुंदभाथत जारी केलेल्या मागथदशथक तत्त्वे / एसओपीची या उपक्रमािार ेप्रभावीपणे 

अुंमलबजावणी केली जाईल. 

६. पयथटन मुंत्रालयाने भारताची सुंस्कृती आद्दण वारशावरील अनेक गुंतव्यस्थाने आद्दण 

सखोलता आद्दण द्दवस्ताराची माद्दहती देण्यासाठी देखो अपना देश वेद्दबनार माद्दलका 

सरुू केली. 

७. पयथटन मुंत्रालयाने भारतातील १२ साइटसाठी (आयकॉद्दनक साइट्ससह) ऑद्दडओ 

ओद्दडगोस नावाचे ऑद्दडओ गाईड सदु्दवधा अॅप सरुू केले. 

८. पुंतप्रधान नरेंि मोदी याुंनी २०२२ पयांत भारतातील १५ देशाुंतगथत पयथटन स्थळाुंना 

भेट देण्याचे आवाहन केले. 

८.  'स्टॅच्यू ऑफ यदु्दनटी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सरदार वल्लभभाई पटेल याुंच्या 

पतुळ्याचे उद्घाटन ऑक्टोबर २०१८ मध्ये झाले. १८२ मीटर उुंचीवरील ही जगातील 

सवोच्च उभी मूती आह.े यामळेु देशातील पयथटन के्षत्राला चालना द्दमळेल आद्दण ते 

जागद्दतक पयथटन नकाशावर येईल अशी अपेक्षा आह.े 

९. भारत सरकार २०२० पयांत जगातील आुंतरराष्रीय पयथटकाुंच्या आगमनात एक% 

आद्दण २०२५ पयांत २% वाटा साध्य करण्यासाठी काम करत आहे. 

१०. अथथसुंकल्प २०२०-२१ अुंतगथत, भारत सरकारने ईशान्वयेकडील आठ राज्याुंसाठी 

स्वदेश दशथन अुंतगथत पयथटन सद्दकथ टच्या द्दवकासासाठी १,२०० कोटी रुपये 

(१७१.७० दशलक्ष अमेररकन डॉलसथ) द्ददले आहेत.  

११. अथथसुंकल्प २०२०-२१ अुंतगथत, भारत सरकारने प्रशाड योजनेंतगथत पयथटन 

सद्दकथ टच्या द्दवकासासाठी २०७.५५ कोटी रुपये (२९.७० दशलक्ष अमेररकन डॉलर) 

द्ददले आहेत. 

१२. २०१९ मध्ये, सरकारने १,००१ रुपये (१४.३२ अमेररकन डॉलर) शलु्क असलेल्या 

हॉटेल रूमवरील जीएसटी कमी करून ७,५०० रुपये (१०७.३१ अमेररकन डॉलर) 
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प्रद्दत रात्री ७,५०० रुपये (१०७.३१ अमेररकन डॉलर) पयांत कमी केला आद्दण 

७,५०१ रुपयाुंपेक्षा जास्त (१०७.३२ अमेररकन डॉलर) पयथटन स्थळ म्हणून 

भारताची स्पधाथत्मकता वाढद्दवण्यासाठी १८% पयांत कमी केला. 

७.६.५ सरकारचे यश (Achievements): 

२०१९-२० या वषाथतील सरकारचे यश खालीलप्रमाणे आहे:   

१. २०१९-२० या वषाथत स्वदेश दशथन योजनेअुंतगथत नवीन प्रकल्पाुंसाठी १,८५४.६७ 

कोटी रुपये (२६९.२२ दशलक्ष अमेररकन डॉलर) अद्दतररक्त द्दनधी मुंजूर करण्यात 

आला. 

२.   स्वदेश दशथन आद्दण प्रशाद योजनेंतगथत या भागातील पयथटनाचा द्दवकास आद्दण प्रसार 

करण्यासाठी पयथटन मुंत्रालयाने ईशान्वयेकडील सवथ राज्याुंचा समावेश असलेल्या १८ 

प्रकल्पाुंना रु. १,४५६ कोटी (२११.३५ दशलक्ष अमेररकन डॉलसथ) मध्ये मुंजरुी 

द्ददली. 

३. 'स्टेट ऑफ यदु्दनटी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सरदार वल्लभभाई पटेल याुंच्या 

पतुळ्याचे उद्घाटन ऑक्टोबर २०१८ मध्ये झाले आद्दण नोव्हेंबर २०१९ पयांत एकूण 

महसूल ८२.५१ कोटी रुपये (११.८१ दशलक्ष अमेररकन डॉलर) इतका होता. 

७.६.६ भावी वाटचाल (Road Ahead): 

शाुंततेच्या मागाथ ने स्वत: ला तणावाचे पनुरुज्जीवन करण्यासाठी लोक आद्दलशान 

हॉटेल्समध्ये राहत होते तर मकु्कामाकडे एक उदयोन्वमखु कल म्हणून पाद्दहले जाते. अशा 

गरजा पूणथ करण्यासाठी, मॅररयट इुंटरनॅशनल, आयएचजी हॉटेल्स आद्दण ररसॉट्थस आद्दण 

ओबेरॉय हॉटेल्स सारख्या प्रमखु हॉटेल चेनमध्ये मकु्कामाच्या ऑफसथ सादर केल्या जात 

आहेत, अद्दतथी हॉटेलमधील अनेक क्यरुटे केलेल्या अनभुवाुंमधून द्दनवडू शकतात. 

भारताच्या प्रवास आद्दण पयथटन उद्योगात मोठ्या प्रमाणात वाढीची क्षमता आहे. ई-द्दव्हसा 

योजनेच्या द्दवस्तारासाठीही हा उद्योग उत्सकु आहे, ज्यामळेु भारतातील पयथटकाुंचा ओघ 

दपु्पट होण्याची अपेक्षा आहे. 'असोचेम' आद्दण 'येस बकेँ'ने केलेल्या सुंयकु्त अभ्यासानसुार, 

उच्च अथथसुंकल्पीय तरतूद आद्दण कमी खचाथच्या आरोग्य सेवा सदु्दवधेच्या पार्श्थभूमीवर 

भारतातील प्रवास आद्दण पयथटन उद्योगात २.५% वाढ करण्याची क्षमता आहे. 

प्रवास आद्दण पयथटनासाठी भारत ही एक मोठी बाजारपेठ आहे. हे कोनाडा पयथटन 

उत्पादनाुंचा वैद्दवध्यपूणथ पोटथफोद्दलओ प्रदान करते - कू्रझ, साहस, वैद्यकीय, कल्याण, 

क्रीडा, एमआयसीई, इको-टुररझम, द्दचत्रपट, ग्रामीण आद्दण धाद्दमथक पयथटन. देशाुंतगथत आद्दण 

आुंतरराष्रीय पयथटकाुंसाठी आध्याद्दत्मक पयथटनाचे द्दठकाण म्हणून भारताची ओळख आहे. 

पुंतप्रधान नरेंि मोदी याुंनी लाल द्दकल्ल्यावरून स्वातुंत्र्याच्या भाषणात पयथटनाला चालना 

देण्यासाठी २०२२ पयांत भारतातील १५ देशाुंतगथत पयथटन स्थळाुंना भेट देण्याचे आवाहन 

केले. वल्डथ इकॉनॉद्दमक फोरमने प्रकाद्दशत केलेल्या रॅव्हल अडँ टुररझम कॉद्दम्पद्दटद्दटव्हनेस 

ररपोटथ  २०१९ मध्ये भारत ३४ व्या क्रमाुंकावर आहे. 
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डब्ल्यूटीटीसीच्या इकॉनॉद्दमक इम्पॅक्ट २०१९ च्या अहवालात, भारताच्या रॅव्हल अडँ 

टुररझम जीडीपी योगदानात ४.९% वाढ झाली आहे, जी चीन आद्दण द्दफद्दलद्दपन्वसनुंतर 

द्दतसर ्या क्रमाुंकाची आहे. याव्यद्दतररक्त, अहवालात असेही नमूद केले आहे की २०१४-

२०१९ दरम्यान, भारताने (६.३६ दशलक्ष) द्दनमाथण केलेल्या रोजगाराुंच्या सुंख्येत सवाथत 

मजबूत वाढ पाद्दहली (६.३६ दशलक्ष), त्यानुंतर चीन (५.४७ दशलक्ष) आद्दण द्दफद्दलद्दपन्वस 

(२.५३ दशलक्ष) याुंचा क्रमाुंक लागतो. 

भारताच्या जीडीपीमध्ये प्रवास आद्दण पयथटन के्षत्राचे एकूण योगदान २०१७ मधील १५.२४ 

लाख कोटी रुपयाुंवरून (२३४.०३ अब्ज अमेररकन डॉलर) वाढून २०२८ मध्ये ३२.०५ 

लाख कोटी रुपये (४९२.२१ अब्ज अमेररकन डॉलर) पयांत वाढण्याची शक्यता आह.े 

२०२२ पयांत भारतातील या के्षत्रातून एकूण उत्पन्वन ५० अब्ज अमेररकी डॉलरपयांत 

पोहोचण्याचे लक्ष्य आह.े 

आद्दथथक वषथ २०२० मध्ये भारतात पयथटन के्षत्रात ३.९ कोटी रोजगार द्दनमाथण झाले; हे 

देशातील एकूण रोजगाराुंपैकी ८.०% होते. २०२८ पयांत आुंतरराष्रीय पयथटकाुंची आवक 

३०.५ अब्जाुंपयांत पोहोचण्याची शक्यता आहे. द्दडसेंबर २०१९ पयांत १६९ देशाुंना ई-

द्दव्हसा सदु्दवधा देण्यात आली होती. 

२०१९ मध्ये, भारतात परदशेी पयथटकाुंचे आगमन (एफटीए) १०.८९ दशलक्ष होते, ज े

३.२०% वाय-ओ-वाय च्या वाढीचा दर साध्य करते. २०१९ मध्ये, पयथटनातून एफईई 

४.८% वाढून १,९४,८८१ कोटी रुपये (२९.९६ अब्ज अमेररकन डॉलर) झाला. २०१९ 

मध्ये, ई-टुररस्ट द्दव्हसािार ेआवक २३.६% ने वाढून २.९ दशलक्ष झाली आह.े 

स्वदेश दशथन योजनेअुंतगथत ६,०३५.७० कोटी रुपये (८६३.६० दशलक्ष अमेररकन 

डॉलर) द्दकुं मतीच्या ७७ प्रकल्पाुंना मुंजरुी देण्यात आली आहे. कें िीय अथथसुंकल्प २०२०-

२१ मध्ये, सरकारने ईशान्वयेकडील स्वदेश दशथन अुंतगथत पयथटन सद्दकथ टच्या द्दवकासासाठी 

१,२०० कोटी रुपये (१७१.७० दशलक्ष अमेररकन डॉलसथ) द्ददले आहेत. 

भारत सरकारने 'अतलु्य भारत!' आद्दण 'अद्दथती देवो भव' सारख्या अनेक ब्रदँ्दडुंग आद्दण 

द्दवपणन उपक्रमाुंच्या लादँ्दचुंगमळेु द्दवकासाला चालना द्दमळाली आहे. देशातील वैद्यकीय 

पयथटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने द्दव्हसाची एक नवीन शे्रणी - वैद्यकीय 

द्दव्हसा द्दकुं वा एम-द्दव्हसा देखील जारी केली आहे. २०२० पयांत जगातील आुंतरराष्रीय 

पयथटकाुंच्या आगमनात १% आद्दण २०२५ पयांत २% वाटा साध्य करण्यासाठी सरकार 

काम करत आह.े 

कोद्दवड लॉकडाऊननुंतर सरकारने द्ददलेल्या द्दशद्दथलतेदरम्यान, इुंद्दडयन असोद्दसएशन ऑफ 

टूर ऑपरटेसथने (आयएटीओ) आुंतरराष्रीय उड्डाणे पनु्वहा सरुू करण्यासाठी रोडमॅप 

द्दनद्दित करावा आद्दण ई-द्दव्हसा आद्दण टुररस्ट द्दव्हसाची सदु्दवधा द्यावी, अशी द्दवनुंती 

सरकारकडे केली आहे. 

त्यानुंतर नोव्हेंबरच्या अखेरीस, भारताने परदेशी नागररक आद्दण भारतीय नागररकाुंच्या 

अद्दधक शे्रणींसाठी द्दव्हसा आद्दण प्रवास द्दनबांधाुंमध्ये शे्रणीबद्ध सूट लागू केली. साथीच्या 
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सुंकटानुंतर, दद्दक्षण आद्दशयाई देशातील पयथटकाुंसाठी दरवाजे उघडून प्रादेद्दशक पयथटनात 

प्रवेश करण्याची सरकारची योजना आहे. 

पयथटन के्षत्रातील गुुंतवणकुीला चालना देण्यासाठीही सरकार गुंभीर प्रयत्न करत आह.े 

हॉटेल आद्दण पयथटन के्षत्रात स्वयुंचद्दलत मागाथने १०० टक्के थेट परकीय गुुंतवणकुीला 

(फॉरने डायरेक्ट इन्वव्हेस्टमेंट) परवानगी आह.े यनेुस्कोच्या जागद्दतक वारसा स्थळाुंच्या 

आसपास (द्ददल्ली आद्दण मुुंबई वगळता) असलेल्या २-, ३ आद्दण ४ स्टार शे्रणीतील 

हॉटेल्ससाठी पाच वषाांची करसवलत देण्यात आली आहे. 

कें िीय अथथसुंकल्प २०१९-२० नसुार भारत सरकारने भारतातील १७ आयकॉद्दनक 

पयथटन स्थळे जागद्दतक दजाथच्या द्दठकाणी द्दवकद्दसत करण्याची घोषणा केली. पयथटन 

मुंत्रालयाने एद्दप्रल २०२० मध्ये इुंके्रद्दडबल इुंद्दडयाच्या सुंस्कृती आद्दण वारशाची सुंपूणथ खोली 

आद्दण द्दवस्तार याबिल माद्दहती देण्यासाठी डेखो अपना देश वेद्दबनार सरुू केले. १७ 

ऑगस्ट २०२० पयांत या माद्दलकेअुंतगथत ४८ वेद्दबनार घेण्यात आले होते. 

पयथटन मुंत्रालयाने ऑक्टोबर २०२० मध्ये क्वाद्दलटी कौद्दन्वसल ऑफ इुंद्दडया (क्यूसीआय) 

सोबत भागीदारी करून साथी (द्दसस्टम फॉर असेसमेंट, अवेअरनेस अडँ रेद्दनुंग फॉर 

हॉद्दस्पटॅद्दलटी इुंडस्री) नावाचा उपक्रम द्दवकद्दसत केला. हॉटेल्स, रसे्टॉरुंट्स, बी अडँ बी 

आद्दण इतर यदु्दनट्सच्या सरुद्दक्षत कामकाजासाठी कोद्दवड -१९ च्या सुंदभाथत जारी केलेल्या 

मागथदशथक तत्त्वे / एसओपीची या उपक्रमािार ेप्रभावीपणे अुंमलबजावणी केली जाईल. 

७.७  मामहती ततं्रज्ञान (IT) आमण आयटी सक्षम सेवा (ITES) 

मखु्यत: आयटी आद्दण आयटीईएस उद्योगामळेु भारताला जगाचे बॅक ऑद्दफस मानले जाते. 

भारतातील या के्षत्राचा २०१०-१५ च्या तलुनेत १५ टक्के चक्रवाढ वाद्दषथक द्दवकास दर 

(सीएजीआर) दराने झाला आहे, जो जागद्दतक आयटी-आयटीईएस खचाथपेक्षा ३-४ पट 

जास्त आह े आद्दण २०२० पयांत ९.५ टक्के ते ३०० अब्ज अमेररकन डॉलसथच्या 

सीएजीआरने द्दवस्तारण्याचा अुंदाज आहे.  माद्दहती तुंत्रज्ञान (आयटी) उद्योगासाठी भारत ह े

जगातील सवाथत मोठे सोद्दसांग डेद्दस्टनेशन देखील आहे, ज े १२४-१३० अब्ज अमेररकन 

डॉलसथच्या बाजारपेठेपैकी अुंदाजे ६७ टक्के आह.े 

७.७.१  आयटी सक्षम सेवा (ITES):  

ज्याला वेब सक्षम सेवा द्दकुं वा दूरस्थ सेवा द्दकुं वा टेली-वद्दकां ग देखील म्हणतात, सुंस्थेच्या 

कायथक्षमतेत सधुारणा करण्यासाठी माद्दहती तुंत्रज्ञानाचा वापर करणार ् या ऑपरशेन्वसच्या 

सुंपूणथ व्याप्तीचा समावेश आहे. या सेवाुंमध्ये कररअरचे द्दवद्दवध पयाथय उपलब्ध आहेत ज्यात 

कॉल सेंटर, मेद्दडकल रान्वसद्दक्रप्शन, मेद्दडकल द्दबद्दलुंग आद्दण कोद्दडुंग, बॅक ऑद्दफस 

ऑपरशेन्वस, रवे्हेन्वयू क्लेम प्रोसेद्दसुंग, लीगल डेटाबेस, कुं टेंट डेव्हलपमेंट, पेरोल, 

लॉद्दजद्दस्टक्स मॅनेजमेंट, जीआयएस (द्दजओग्राद्दफकल इन्वफमेशन द्दसस्टम), एचआर सेवा, 

वेब सेवा इत्यादींमध्ये सुंधींचा समावेश आहे.  

सेवेचा दजाथ सधुारून व्यवसाय सक्षम करणार ेमाद्दहती तुंत्रज्ञान  म्हणजे आयटी सक्षम सेवा 

होय. सवाथत महत्वाची बाब म्हणजे  आयटी सक्षम सेवेचे मूल्यवधथन. मूल्यवधथन हे अशा 

https://cio-wiki.org/wiki/Logistics_Management
https://cio-wiki.org/wiki/System
https://cio-wiki.org/wiki/Human_Resource_Management_(HRM)
https://cio-wiki.org/wiki/Service
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स्वरूपात असू शकते - ग्राहक सुंबुंध व्यवस्थापन, सधुाररत डेटाबेस, सधुाररत देखावा 

आद्दण भावना इत्यादी. आयटी सक्षम सेवेचा पररणाम दोन प्रकाराुंमध्ये आह:े 

 थेट सधुारीत सेवा 

 अप्रत्यक्ष फायदे . 

 प्रत्यक्ष लाभाुंची ताबडतोब जाणीव होऊ शकते, परुंत ु अप्रत्यक्ष फायदे कालाुंतराने प्राप्त 

होऊ शकतात आद्दण जर द्दनयोजनपूवथक द्दनयोजन केले तर त्याचा अद्दतशय प्रभावीपणे 

उपयोग केला जाऊ शकतो. 

७.७.२ मामहती तंत्रज्ञान सक्षम सेवा (ITES) प्रमक्रया आमण  

सेवा: 

ITES आयटी-गहन प्रद्दक्रया आद्दण सेवाुंची शे्रणी प्रदान करते, ज्यात व्यवसाय प्रद्दक्रया 

आउटसोद्दसांग (बीपीओ) आद्दण ज्ञान प्रद्दक्रया आउटसोद्दसांग (केपीओ) याुंचा समावेश आहे, 

जो दूरच्या द्दठकाणाहून प्रदान केला जातो आद्दण दूरसुंचार नेटवकथ वर द्दवतरीत केला जातो. 

आय.टी.ई.एस. सामग्री व्यवस्थापन, द्दवत्त आद्दण खाती, सुंशोधन आद्दण द्दवशे्लषण द्दवभाग 

यासारख्या अनलुुंब गोष्टींवर लक्ष कें द्दित करते. ITES मध्ये ह ेसमाद्दवष्ट आहे: 

 ग्राहक संवाद सेवा: ज्यात परुशेी दूरसुंचार पायाभूत सदु्दवधा, प्रद्दशद्दक्षत सल्लागार, 

आवश्यक डेटाबेसमध्ये प्रवेश, इुंटरनेट आद्दण ग्राहकाुंना माद्दहती आद्दण समथथन प्रदान 

करण्यासाठी इतर ऑनलाइन माद्दहती पायाभूत सदु्दवधाुंचा समावेश आह े

 बॅक ऑमफस ऑपरशेन्वस: डेटा एुंरी, फायनान्वस आद्दण अकाऊुं द्दटुंग आद्दण एचआर 

सेवाुंसह डेटा रूपाुंतरण. 

 रान्वसद्दक्रप्शन/भाषाुंतर सेवा 

 सामग्री द्दवकास / ॲद्दनमेशन / अद्दभयाुंद्दत्रकी / द्दडझाइन आद्दण जी.आय.एस. 

 दूरस्थ द्दशक्षण, डेटा शोध, माकेट ररसचथ, नेटवकथ  कन्वसल्टन्वसी आद्दण व्यवस्थापन 

यासह इतर सेवा. 

पसुंतीची अनपु्रयोग के्षते्र अशी के्षते्र आहेत द्दजथे मोठ्या प्रमाणात डेटा आहे ज्यावर प्रद्दक्रया 

करणे आवश्यक आह ेआद्दण पररणाम द्दवतरीत करण्यासाठी त्याचा वापर करणे आवश्यक 

आहे, द्दकुं वा डेटा हा सेवेचा पररणाम आहे. सवथ प्रकरणाुंमध्ये, आयटीचा वापर न करता ह े

कायथ अन्वयथा अयोग्य असेल. आयटी सक्षम सेवा तैनात केल्या जाऊ शकतात अशी काही 

सवाथत महत्वाची के्षते्र खालीलप्रमाणे आहेत: 

 टेलीमाकेद्दटुंग 

 हेल्प डेस्क 

 ग्राहक समथथन कें िे 

https://cio-wiki.org/wiki/Database_(DB)
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 डेटा गोदाम 

 रान्वसद्दक्रप्शन सेंटसथ 

 वाहतूक रॅद्दकुं गसाठी जीआयएस मॅद्दपुंग 

 इलेक्रॉद्दनक द्दडद्दस्रब्यशुन . 

७.७.३  मामहती तंत्रज्ञान सक्षम सेवा (आयटीईएस) च्या सधंी आमण आव्हान:े 

बदलती आद्दथथक आद्दण व्यावसाद्दयक पररद्दस्थती, झपाट्याने तुंत्रज्ञानातील नवद्दनद्दमथती, 

इुंटरनेटचा प्रसार आद्दण जागद्दतकीकरण यामळेु स्पधाथत्मक वातावरण वाढत आहे. 

तुंत्रज्ञानाची भूद्दमका महामुंडळाुंना समथथन देण्यापासून ते त्याुंचे रूपाुंतर करण्यापयांत 

द्दवकद्दसत झाली आह.े उच्च गणुवते्तच्या आद्दण स्पधाथत्मक तुंत्रज्ञानाच्या द्दनराकरणाची 

त्याुंची गरज भागद्दवण्यासाठी जागद्दतक कुं पन्वया ऑफशोअर तुंत्रज्ञान सेवा प्रदात्याुंकडे 

वाढत्या प्रमाणात वळत आहेत. अशा प्रकार े कुं पनीला अखुंड, यशस्वी, द्दटकाऊ आद्दण 

स्केलेबल व्यवसाय तयार करण्याच्या आद्दण द्दटकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नात द्दवद्दवध प्रकारच्या 

जोखमी आद्दण आव्हानाुंचा सामना करावा लागू शकतो. काही आव्हानाुंचा सामना करावा 

लागतो: 

 खरोखरच जागद्दतक दजाथचे द्दसद्ध झालेले जागद्दतक द्दवतरण मॉडेल तयार करण्याची 

आद्दण त्याची देखभाल करण्याची क्षमता जी तमुच्या सुंस्थेला ग्राहकाुंना सवोत्तम 

द्दकनाऱ्यावर सेवा प्रदान करण्यास अनमुती देईल. यासाठी अनेक वेळ द्दवभागाुंमध्ये 

चोवीस तास अुंमलबजावणीची क्षमता, अत्युंत कुशल तुंत्रज्ञान व्यावसाद्दयकाुंच्या 

मोठ्या तलावामध्ये प्रवेश करणे आद्दण जेथे योग्य तेथे द्दनराकरणे पनु्वहा वापरण्यासाठी 

ज्ञान व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक आहे 

 आपल्या ग्राहकाुंना बाजारपेठेतील फरक द्दकुं वा स्पधाथत्मक फायदा द्दमळद्दवण्यात मदत 

करण्यासाठी आद्दण अशा प्रकार े आपल्या क्लायुंटच्या तुंत्रज्ञानाच्या बजेटचा मोठा 

वाटा हस्तगत करण्यासाठी एक मजबूत, सवथसमावेशक, वगाथच्या शेवटी सवोत्तम, 

द्दवस्ततृ आद्दण द्दवस्ताररत करणे. 

 जेव्हा सुंधी उद्भवते तेव्हा मोजण्याची क्षमता. यासाठी पायाभूत सदु्दवधाुंमध्ये सतत 

गुुंतवणूक करावी लागेल आद्दण नवीन व्यावसाद्दयकाुंची वेगाने भरती, प्रद्दशक्षण आद्दण 

उपयोद्दजत करणे आवश्यक आहे 

 आद्दथथक मुंदीच्या काळात महसूल आद्दण खचाथचे व्यवस्थापन करा, द्दकुं मतींचा दबाव, 

सेवाुंचे कमॉद्दडटीझेशन आद्दण कमी केलेले वापर दर सहन करण्याची तमुच्या सुंस्थेची 

क्षमता वाढवाणे. 

 रेझरी ऑपरशेन्वसमध्ये द्दवद्दनमय दर अद्दस्थरता आद्दण काउुंटर पाटी जोखीम 

व्यवस्थाद्दपत करणे. 
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 जास्त अवलुंद्दबत्व आद्दण बाजारातील भरीव द्दहस्सा गमावण्याचा धोका कमी 

करण्यासाठी आपल्या क्लायुंटची यादी व्यवसायाच्या अनलुुंब वर द्दवस्ततृ करणे 

 जागद्दतक गणुवते्तच्या मानकाुंनसुार उत्कृष्ट आद्दण अत्याधदु्दनक प्रकल्प व्यवस्थापन 

पद्धती राखणे  आद्दण ग्राहकाुंचे सवोच्च समाधान द्दमळद्दवण्यासाठी वेळेवर, सातत्यपूणथ 

आद्दण अचूक अुंमलबजावणीची खात्री करणे 

 आपली सुंस्था भौगोद्दलक प्रदेशात वेळोवेळी हाती घेऊ शकेल अशा अकाबथनी 

वाढीच्या सुंधींचे यशस्वी समाकलन सदु्दनद्दित करणे 

७.७.४  भारतीय आयटीईएस क्षेत्राच्या वाढीस चालना देणार ेघटक: 

मखु्यत: आयटी आद्दण आयटीईएस उद्योगामळेु भारताला जगाचे बॅक ऑद्दफस मानले जाते. 

भारतातील या के्षत्राचा द्दवकास २०१०-१५ च्या तलुनेत १५ टक्के चक्रवाढ वाद्दषथक 

द्दवकास दराने (सीएजीआर) झाला आहे, जो जागद्दतक आयटी-आयटीईएस खचाथपेक्षा ३-४ 

पट जास्त आहे आद्दण २०२० पयांत ९.५ टक्के ते ३०० अब्ज अमेररकन डॉलसथच्या 

सीएजीआरने द्दवस्तारण्याचा अुंदाज आह.े माद्दहती तुंत्रज्ञान (आयटी) उद्योगासाठी भारत ह े

जगातील सवाथत मोठे सोद्दसांग डेद्दस्टनेशन देखील आहे, ज े १२४-१३० अब्ज अमेररकन 

डॉलसथच्या बाजारपेठेपैकी अुंदाजे ६७ टक्के आहे. ऑनलाइन शॉद्दपुंग, सोशल मीद्दडया 

आद्दण क्लाउड कम्प्यदु्दटुंगच्या वाढत्या प्रभावामळेु हा रेंड आणखी वाढणार आहे. आयटी 

माद्दहती तुंत्रज्ञान सेवा द्ददग्गज म्हणून भारताच्या उदयामागील काही सवाथत महत्वाच्या 

घटकाुंचा समावेश आह े- 

 नव्याने उदयास येणार ेअनलुुंब, जसे की द्दकरकोळ, आरोग्य सेवा, उपयोद्दगता इ. 

 अमेररका आद्दण यरुोप या दोन्वही देशाुंकडून आयटी सेवाुंच्या मागणीचे पनुरुज्जीवन 

 तुंत्रज्ञान आद्दण दूरसुंचारचा अवलुंब वाढद्दवण्यास कारणीभूत ठरणार ् या सरकारी 

उपक्रमाुंवर लक्ष कें द्दित केले, ज्यामळेु शेवटी आयसीटी दत्तक घेण्याचे प्रमाण वाढले 

 उच्च-मूल्य ग्राहकाुंच्या सुंख्येत वाढ (> $ १००) 

 आयटीईएस सेवाुंना समथथन देण्यासाठी स्मॅक माकेटमध्ये (सामाद्दजक, गद्दतशीलता, 

द्दवशे्लषणे, क्लाउड) वाढ 

 जगभरात वाढता सुंशोधन आद्दण द्दवकास खचथ 

 नवीन कमथचार ् याुंना प्रद्दशक्षण देण्यासाठी वाढता खचथ (२०१६ मध्ये १.६ अब्ज 

डॉलसथ) 

 सुंपूणथ देशाला जोडणार ेमोठ्या प्रमाणात ऑद्दप्टकल फायबर नेटवकथ  टाकण्याची भारत 

सरकारची योजना 

 दूरसुंचारचे अुंशत: खासगीकरण 

 इतर बहुतेक द्दवकद्दसत आद्दण द्दवकसनशील देशाुंच्या तलुनेत कमी ऑपरदे्दटुंग खचथ 

https://cio-wiki.org/wiki/Methodology
https://cio-wiki.org/wiki/Industry
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 सरकारने देऊ केलेल्या करसवलती आद्दण एसओपी 

 देशभरातील द्दटयर -२ शहराुंमध्ये एकाद्दधक एसईझेडचा द्दवकास 

७.७.५  आय.टी.ई.एस.चे फायदे आमण धोके (Benefits and Threats of ITES): 

फायदे (Benefits): 

१. कंपनीची लवमचकता वाढते: आयटीईएसचा भाग असलेल्या द्दबझनेस प्रोसेस 

आउटसोद्दसांगच्या (बीपीओ) माध्यमातून कुं पन्वया आपली लवद्दचकता वाढवतील. 

आय.टी.ई.एस. द्दवके्रत्याुंिार े प्रदान केल्या जाणार ् या बर ् याच सेवा सेवा सेवा-सेवा 

तत्त्वावर द्ददल्या जातात. हे कुं पनीला त्याुंच्या द्दकुं मतीची रचना द्दफक्स्ड ते व्हेररएबल 

कॉस्टमध्ये बदलण्यास मदत करते. व्हेररएबल कॉस्ट एखाद्या कुं पनीला बदलाुंना 

ितुपणे प्रद्दतसाद देण्यास आद्दण आउटसोद्दसांगिार ेफमथला अद्दधक लवद्दचक बनद्दवण्यात 

मदत करते. 

२. आय.टी.ई.एस. कुं पनीच्या लवद्दचकतेत योगदान देण्याचा आणखी एक मागथ म्हणजे 

एखादी कुं पनी नोकरशाहीच्या द्दनबांधाुंमळेु कोणतेही ओझे न घेता, त्याच्या मूलभूत 

क्षमताुंवर लक्ष कें द्दित करते. यासह मखु्य कमथचार ्याुंना नॉन-कोअर ऑपरशेन्वस द्दकुं वा 

प्रशासकीय प्रद्दक्रया करण्यापासून मकु्त केले जाते आद्दण फमथचे मखु्य व्यवसाय तयार 

करण्यात अद्दधक वेळ आद्दण शक्ती खचथ करू शकते.         

३. आय.टी.ई.एस. सुंघटनात्मक लवद्दचकता वाढद्दवण्याचा आणखी एक मागथ म्हणजे 

व्यवसाय प्रद्दक्रयेचा वेग वाढद्दवणे. रषेीय प्रोगॅ्रद्दमुंगसारख्या तुंत्राुंचा वापर करून आपण 

उत्पादन वेळ आद्दण सूची पातळी कमी करू शकतो, ज्यामळेु पररणामकारकता आद्दण 

द्दनयुंत्रणे वाढू शकतात द्दकुं वा खचथ कमी होऊ शकतो.         

४. साखळी भागीदाराुंचा प्रभावी वापर आद्दण व्यवसाय प्रद्दक्रया आउटसोद्दसांगसह परुवठा 

साखळी व्यवस्थापन (एससीएम) अनेक व्यवसाय प्रद्दक्रयाुंचा वेग वाढवते. शेवटी, 

लवद्दचकता हा सुंस्थात्मक जीवनचक्राचा एक टप्पा आह.े  

५. आयटीईएसने नॉटेलला नोकरशाही सुंघटनेतून अत्युंत द्दवर्श्ासाहथ प्रद्दतस्पध्याथत 

रूपाुंतररत करण्यास मदत केली.  

६. म्हणून आय.टी.ई.एस. कुं पन्वयाुंना त्याुंचा वेग आद्दण क्षमता द्दटकवून ठेवण्यास मदत 

करते, ज े कायथक्षम होण्यासाठी अन्वयथा त्याुंनी त्याग करणे आवश्यक आहे. एखादी 

कुं पनी जलद गतीने वाढते कारण ती लोक द्दकुं वा उपकरणाुंसाठी मोठ्या भाुंडवली 

खचाथमळेु कमी मयाथद्ददत असेल, ज्यामळेु हळूहळू खचथ द्दलहून काढण्यासाठी अनेक वषे 

लागू शकतात. वर नमूद केलेले यदु्दक्तवाद आय.टी.ई.एस.च्या बाजूने असले आद्दण 

सुंस्थाुंची लवद्दचकता वाढवत असले, तरी व्यवस्थापनाने त्याच्या अुंमलबजावणीबाबत 

खूप सावधद्दगरी बाळगणे आवश्यक आहे.  

७. व्यवसाय प्रद्दक्रया आउटसोद्दसांगमध्ये व्यस्त राहण्याचा द्दनणथय घेण्यापूवी कुं पनीने 

आव्हानाुंकडे लक्ष देणे आवश्यक आह.े आणखी एक मिुा असा आहे की बर ् याच 
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प्रकरणाुंमध्ये बीपीओला आकारासह इतराुंपेक्षा वेगळे करण्यास कमी वाव आहे. ते 

समान सेवा प्रदान करतात, समान भौगोद्दलक पाऊलखणुा आहेत, समान तुंत्रज्ञान 

स्टॅक आहते आद्दण समान गणुवत्ता सधुारणेचे दृद्दष्टकोन आहेत. 

जोखीम (Threats):  

१. आय.टी.ई.एस. सह जोखीम हा मखु्य धोका आह:े माद्दहती प्रणालीचे आउटसोद्दसांग 

केल्याने सुंपे्रषणाच्या भागापासून आद्दण गोपनीयतेपासून सरुक्षा धोके उद्भवू शकतात. 

उत्तर अमेररकन द्दकुं वा यरुोद्दपयन कुं पनीच्या डेटाची सरुक्षा उप-खुंडात प्रवेश द्दकुं वा 

द्दनयुंद्दत्रत केल्यावर खूप कठीण असते. 

२. ज्ञानाच्या दृद्दष्टकोनातून पाद्दहले तर कमथचाऱ्याुंमधील दृद्दष्टकोनात झालेला बदल, 

सध्याच्या खचाथला कमी लेखणे आद्दण स्वातुंत्र्य गमावण्याचा मोठा धोका यामळेु 

आऊटसोद्दसांगमळेु सुंघटनाुंमधील एक वेगळे नाते द्दनमाथण होते.  

३. कोणतेही फायदे साध्य करण्यासाठी आउटसोद्दसांगचे धोके आद्दण धोके व्यवस्थाद्दपत 

केले जाऊ शकतात. जर आपण सुंरद्दचत मागाथने आउटसोद्दसांग व्यवस्थाद्दपत करू 

शकलो, सकारात्मक पररणाम जास्तीत जास्त करू शकलो, जोखीम कमी करू 

शकलो आद्दण कोणतेही धोके टाळले, तर व्यवसाय सातत्य व्यवस्थापन (बीसीएम) 

मॉडेल तयार होते.          

७.८ प्रश्न (QUESTIONS) 

१.  सेवा के्षत्राचे फायदे स्पष्ट करा.  

२. सेवा के्षत्राचे महत्त्व द्दवशद करा.  

३.  भारतीय अथथव्यवस्थेतील सेवा के्षत्राचे योगदान स्पष्ट करा.  

४.  'भारतातील आरोग्य सेवेची वाढ आद्दण कामद्दगरी' यावर द्दटप द्दलहा.  

५. 'भारतीय पयथटन आद्दण आदराद्दतथ्य उद्योग' यावर द्दटप द्दलहा.  

६. 'माद्दहती तुंत्रज्ञान सक्षम सेवा (ITeS)' यावर द्दटप द्दलहा. 

 

***** 
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घटक संरचना  

८.० ईद्दिष्टये  

८.१ द्दिक्षणाच्या सदंभाात सिंोधन अद्दण द्दिकास सेिा 

८.१.१ प्रस्तािना  

८.१.२ व्याख्या 

८.१.३  सिंोधन अद्दण द्दिकासाचे प्रकार  

८.१.४  द्दिकास 

८.१.५  सामान्य सिंोधन अद्दण द्दिकास प्रद्दिया 

८.१.६ द्दिद्यापीठामंध्ये सिंोधन अद्दण द्दिकास कक्ष 

८.२ िैक्षद्दणक सिंोधन  

८.३ द्दिक्षण के्षत्रातील सिंोधनाची िैद्दिष्टये  

८.४  द्दिक्षणातील सिंोधनाचे ईिेि 

८.५  द्दिक्षणात सिंोधनाचे महत्त्ि   

८.६ सध्याच्या िैक्षद्दणक सदंभाात सिंोधनाची अव्हाने  

८.७ भारतातील रोजगार द्दनद्दमातीमध्ये कौिल्य द्दिकास  

८.७.१ कौिल्य द्दिकास अद्दण रोजगाराच्या संधी  

८.७.२ भारतातील कौिल्य द्दिकास    

८.७.३ भारतातील कौिल्य द्दिकासाचे फायदे  

८.७.४ भारतातील कौिल्य द्दिकास प्रद्दिक्षणात तंत्रज्ञानाचे महत्त्ि भारत  

८.७.५ कौिल्य द्दिकास भारताच्या भद्दिष्याला कसा अकार देत अह?े 

८.७.६ बेरोजगारी कमी करण्यासाठी कौिल्य द्दिकासाचे महत्त्ि 

८.७.७ ईपाय  

८.७.८ कौिल्य द्दिकासासाठी देिानंी ज्या महत्त्िाच्या मदुद््याचंा सामना करणे 

अिश्यक अहे ते ऄसे अहते 

८.८ १२ िी पंचिा   क योजना (२०१२-२०१७) 

८.९ सारािं  

८.१० प्रश्न 
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८.० उशिष्टय े  

 द्दिद्यार्थयाांना द्दिक्षण के्षत्रातील सिंोधन अद्दण द्दिकास समजािून सागंणे. 

 भारतातील रोजगार द्दनद्दमातीत कौिल्य द्दिकासाच्या भूद्दमकेची द्दिद्यार्थयाांना ओळख 

करून देणे. 

 १२ व्या पंचिाद्दषाक योजनेदरम्यान सेिा के्षत्राची कामद्दगरी समजून घेणे. 

८.१ शिक्षणाच्या सदंभाात सिंोधन आशण शिकास सेिा (RESEARCH 

AND DEVELOPMENT SERVICES WITH REFERENCE TO 

EDUCATION) 

८.१.१ प्रस्तािना (Introduction): 

आतर व्यिसाय, सघंटना द्दकंिा जीिनाच्या के्षत्राप्रमाणेच द्दिक्षणालाही या िेगाने बदलणाऱ्या 

यगुात ऄनेक अव्हानाचंा सामना करािा लागत अहे. अव्हानाचंा सामना करण्यासाठी 

द्दिक्षण के्षत्रात द्दिकास होणे अिश्यक अहे, जे सिंोधनातून ईत्तम प्रकार ेअणता येइल. 

सिंोधन अद्दण द्दिकास ईपिम द्दिद्यमान ऄभ्यासिम, द्दिकण्याचे साद्दहत्य, ऄध्यापन 

पद्धती अद्दण तंते्र अद्दण सद्य मूल्याकंन प्रणाली द्दिकद्दसत करण्यास मदत करू िकतात. 

तर, द्दिकासाच्या माध्यमातून केलेल्या सिंोधनामळेु निद्दनद्दमाती होते.   

सिंोधन या सजें्ञमध्ये 'र'े+'सचा' हे दोन िब्द ऄसतात. "Re" म्हणजे पनु्हा पनु्हा अद्दण 

"िोध" म्हणजे काहीतरी िोधणे. खर ं तर सिोत्तम अद्दण कान (१९९८) यानंी ईघड 

केलेल्या डेटाचे द्दनयोद्दजत अद्दण पद्धतिीर सकंलन, द्दिशे्लषण अद्दण व्याख्या यादं्वार ेएखाद्या 

समस्येिर द्दिश्वासाहा ईपाय म्हणून पोहोचण्याची प्रद्दिया म्हणजे सिंोधन होय. बॉयद्दकन 

(१९७२) यानंी ऄसे म्हटले अह ेकी, द्दिक्षण के्षत्रातील संिोधन ही द्दिशे्लषणाची िैज्ञाद्दनक 

पद्धत चालू ठेिण्याची ऄद्दधक औपचाररक, पद्धतिीर अद्दण सखोल प्रद्दिया अहे. 

द्दिक्षणातील सिंोधनाचे ईिीष्ट प्रामखु्याने िैक्षद्दणक समस्याचंा पद्धतिीरपणे िोध घेणे 

अद्दण त्या समस्यांिर सभंाव्य ईपाय प्रदान करण्याचा प्रयत्न करणे हे अहे. द्दिक्षणातील 

सिंोधनामळेु ऄभ्यासिमाचा द्दिकास अद्दण सधुारणा, द्दिद्यार्थयाांना ऄडचणींसह द्दिक्षण 

देणे, िैयद्दिक फरक अद्दण प्राधान्ये समजून घेणे अद्दण िैयद्दिक द्दिद्यार्थयाांच्या गरजेनसुार 

द्दिक्षणाच्या पद्धतींिी जळुिून घेण्यात महत्त्िपूणा प्रगती करणे िक्य झाले अहे. 

८.१.२ व्याख्या (Definitions): 

सिंोधन अद्दण द्दिकास (सिंोधन अद्दण द्दिकास) म्हणजे ऄद्दस्तत्िात ऄसलेली ईत्पादने 

द्दकंिा प्रद्दि    िल निीन ज्ञानाची द्दनद्दमाती द्दकंिा सपूंणापणे निीन ईत्पादनाची द्दनद्दमाती होय. 

हे पद्धतिीर सजानिील काया अहे अद्दण पररणामी निीन ज्ञानाचा ईपयोग नतंर निीन 

साद्दहत्य द्दकंिा सपूंणा निीन ईत्पादने तयार करण्यासाठी तसेच द्दिद्यमान ईत्पादनामंध्ये 

बदल अद्दण सधुारणा करण्यासाठी केला जातो. 
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सिंोधन अद्दण द्दिकास (सिंोधन अद्दण द्दिकास) ही त्या सिा िोधात्मक द्दियाकलापासंाठी 

एक सामान्य संज्ञा अह े जी एक िोध लािण्याच्या ईिेिाने द्दिक्षण ससं्था घेते ज्यामळेु 

एकतर निीन िैक्षद्दणक ईत्पादने (ईदा. ऄभ्यासिम, द्दिक्षण साद्दहत्य) द्दकंिा प्रद्दिया (ईदा. 

ऄध्यापन द्दकंिा मूल्याकंन प्रद्दिया) द्दकंिा द्दिद्यमान िैक्षद्दणक ईत्पादने द्दकंिा 

कायापद्धतीसधुारणे होउ िकते. 

८.१.३ संिोधन आशण शिकासाचे प्रकार (Forms of Research and 

development): 

कोणत्याही िैक्षद्दणक ससं्थेच्या यिद्दस्ितेसाठी सिंोधन अद्दण द्दिकास हा एक महत्त्िाचा 

घटक अहे. सिंोधन अद्दण द्दिकासात हेतूपरुस्सर दोन प्रमखु प्रकारच्या सिंोधनाचा 

समािेि अहे. हे मूलभूत अद्दण ईपयोद्दजत दोन्ही सिंोधन पद्धतिीरपणे एकत्र करते अद्दण 

समस्याचें द्दनराकरण िोधणे द्दकंिा निीन िैक्षद्दणक ईत्पादने तयार करणे हे त्याचे ईिीष्ट 

अह.े यात बाजारपेठ अद्दण द्दिद्यार्थयाांच्या गरजा यािर सिंोधन करणे अद्दण या गरजा पूणा 

करण्यासाठी निीन अद्दण सधुाररत ईत्पादने अद्दण सेिा द्दिकद्दसत करणे समाद्दिष्ट अहे. 

८.१.४  शिकास (Development): 

जेव्हा एखाद्या सिंोधनाचे द्दनष्कषा साद्दहत्य, प्रणाली अद्दण पद्धतींसह द्दिद्दिष्ट ईत्पादनाचं्या 

ईत्पादनासाठी िापरले जातात तेव्हा द्दिकास होतो. प्रोटोटाआप अद्दण प्रद्दियाचें द्दडझाआन 

अद्दण द्दिकास देखील या के्षत्राचा एक भाग अहेत. द्दिकास म्हणजे ऄसे सिंोधन जे 

ईत्पादनासाठी अिश्यक ज्ञान अद्दण द्दडझाइन्स तयार करते अद्दण त्यानंा प्रोटोटाआपमध्ये 

रूपातंररत करते ईदा. कोसा मटेररयल द्दिकद्दसत करणे द्दकंिा स्ियं-गतीच्या द्दिक्षणासाठी 

सगंणक सॉफ्टिेऄर द्दिकद्दसत करणे. 

८.१.५ सामान्य संिोधन आशण शिकास प्रशिया (General R & D Process): 

ईपयिु ईत्पादने तयार करण्यासाठी संिोधन अद्दण द्दिकासास मद्दहने द्दकंिा िषे लागू 

िकतात. द्दिद्यापीठे या प्रद्दियेचा ईपयोग निीन ईत्पादन द्दिकास अद्दण नाद्दिन्यपूणातेसाठी 

करतात. प्रत्येक महाद्दिद्यालयाची द्दकंिा द्दिद्यापीठाची स्ितःची िेगळी सिंोधन पद्धती 

ऄसली, तरी त्यासाठी एक सिासाधारण सिंोधन प्रद्दिया ही चौकट तयार करले. 

१. कल्पना द्दनमााण करा              

२. बाजारपेठेचे सिंोधन करा 

३. द्दिद्यार्थयाांच्या गरजा ओळखा 

४. कल्पनानंा पररष्कृत करा 

५. कल्पनािंर लक्ष कें द्दित करा 

६. ईद्दिष्टे ओळखा      

७. मूलभूत सिंोधन 
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८. गहृीतक बनिा अद्दण स्पष्ट करा 

९. सशें्लषण करा अद्दण द्दसद्धातं करा                  

१०. ईपयोद्दजत सिंोधन 

११. सकंल्पना परीक्षण सिंोधन 

१२. ईत्पादनाची रचना अद्दण चाचणी करा 

१३. द्दिकास 

१४. प्रोटोटाआप द्दिकद्दसत करा अद्दण चाचणी करा 

१५. नािीन्य 

१६. तादं्दत्रक िोधाचा द्दिकास अद्दण द्दिपणन 

१७. स्केद्दलंग ऄप 

१८. ईत्पादनाचे व्यापारीकरण 

८.१.६ शिद्यापीठांमध्ये संिोधन आशण शिकास कक्ष (R & D Cell in Universities): 

सिंोधन अद्दण द्दिकास (सिंोधन अद्दण द्दिकास) हे द्दिद्यापीठाचं्या िाढीसाठी अद्दण 

सधुारण्यासाठी एक मौल्यिान साधन अह.े जिळपास सिा द्दिद्यापीठाकंडे यासाठी अर 

ऄडँ डी सेल अहे. सिंोधन अद्दण द्दिकास द्दिद्यापीठाच्या अकारािर ऄिलंबून ऄसते. 

छोट्या द्दिद्यापीठामंध्ये, सिंोधन अद्दण द्दिकास बजेट अद्दण खचााच्या मयाादामंळेु 

ईत्पादनसधुारणेिर ऄद्दधक लक्ष कें द्दित करतात. मोठी द्दिद्यापीठे निीन ईत्पादने सादर 

करण्यासाठी तसेच द्दिद्यमान ईत्पादने सधुारण्यासाठी सिंोधन अद्दण द्दिकासाला ऄद्दधक 

िेळ अद्दण ससंाधने समद्दपात करण्यास सक्षम होउ िकतात. सिंोधन अद्दण द्दिकासाचे 

फायदे बयााचदा दीघाकालीन ऄसतात, म्हणून हे लक्षात ठेिणे महत्िाचे अहे की त्यातील 

गुतंिणूकीमळेु ऄल्प-मदुतीचा नफा होउ िकत नाही. सिंोधन अद्दण द्दिकास ऄद्दधक 

कायाक्षम प्रद्दिया अद्दण सेिा द्दितरीत करण्याचे निीन मागा द्दिकद्दसत करण्यात तसेच 

ईत्पादन द्दिकास अद्दण सधुारणेस मदत करू िकते. ज्या द्दिद्यापीठाकंडे अर ऄडँ डी सेल 

अहे, ऄिा द्दिद्यापीठानंा यि द्दमळण्याची िक्यता नसलेल्या द्दिद्यापीठापेंक्षा ऄद्दधक ऄसते. 

८.२ िैक्षशणक सिंोधन (EDUCATIONAL RESEARCH) 

िैक्षशणक संिोधन म्हणजे द्दिक्षण के्षत्रािी सबंंद्दधत माद्दहतीचे पद्धतिीर सकंलन अद्दण 

द्दिशे्लषण होय. सिंोधनात द्दिद्यार्थयाांचे द्दिक्षण, ऄध्यापन पद्धती, द्दिक्षक प्रद्दिक्षण अद्दण 

िगाातील गद्दतिीलता यासह द्दिद्दिध पद्धती अद्दण द्दिक्षणाच्या द्दिद्दिध पैलूंचा समािेि ऄसू 

िकतो.  

िैक्षद्दणक सिंोधक सामान्यत: सहमत अहेत की सिंोधन कठोर अद्दण पद्धतिीर ऄसले 

पाद्दहजे. तथाद्दप, द्दिद्दिष्ट मानके, द्दनकष अद्दण सिंोधन प्रद्दिया याबिल कमी सहमती 
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अह.े िैक्षद्दणक सिंोधक मानसिास्त्र, ऄथािास्त्र, समाजिास्त्र, मानिििंिास्त्र अद्दण 

तत्त्िज्ञान यासह द्दिद्दिध िाखाचंा अधार घेउ िकतात. ऄनेक द्दिद्यािाखामंधून पद्धती 

अखल्या जाउ िकतात. िैयद्दिक सिंोधन ऄभ्यासातून काढलेले द्दनष्कषा ऄभ्यासलेल्या 

सहभागींच्या िैद्दिष््टयादं्वार े अद्दण ज्या पररद्दस्थतीत हा ऄभ्यास केला गेला त्या ऄटींद्वार े

मयााद्ददत केले जाउ िकतात. 

िैक्षद्दणक ऄभ्यास सधुारण्यासाठी ऄध्यापन-ऄध्ययन पररद्दस्थतीद्दिषयी निीन ज्ञान 

द्दिकद्दसत करणे हा िैक्षद्दणक सिंोधनाचा ईिेि अहे. िैक्षद्दणक सिंोधन खालील चलांना 

सबंोद्दधत करू िकते: 

 शिक्षण: द्दिद्याथी द्दिद्दिध द्दिषय कसे चागंले द्दिकतील? 

 अध्यापन: द्दिद्यार्थयाांच्या कतृात्िाला चालना देण्यासाठी ऄध्यापनाच्या सिोत्तम पद्धती 

कोणत्या अहेत? 

 प्ररेणा: द्दिक्षकांनी अपल्या द्दिद्यार्थयाांना साध्य करण्यासाठी पे्रररत करण्यासाठी 

सिोत्तम पद्धती कोणत्या अहेत? 

 शिकास: मलेु अद्दण प्रौढ लोक त्याचं्या संज्ञानात्मक, सामाद्दजक अद्दण भािद्दनक 

कौिल्यांसह कालातंराने कसे बदलतात? 

 िर्ााचे व्यिस्थापन: कोणत्या िगाातील द्दकंिा िालेय पद्धतींमळेु द्दिद्यार्थयाांच्या 

द्दिक्षणासाठी िगा आष्टतम बनतो? 

८.३ शिक्षण के्षत्रातील सिंोधनाची िैशिष्टये (CHARACTERISTICS 

OF RESEARCH IN THE FIELD OF EDUCATION) 

सिंोधनाची िैद्दिष्टये पढुीलप्रमाणे: 

a) अपल्या समाजात अद्दण द्दिक्षण व्यिस्थेत ऄंतभूात ऄसलेल्या घटनेचा एक पद्धतिीर 

अद्दण गभंीर तपास म्हणजे सिंोधन होय. 

b) िैज्ञाद्दनक पद्धतीचा ऄिलंब करून एखाद्या घटनेचा ताद्दका क अद्दण पद्धतिीरपणे ऄथा 

लािणे अद्दण त्याचे स्पष्टीकरण देणे हे सिंोधनाचे ईिीष्ट अहे.  

c) सिंोधन ऄनभुिजन्य परुािे अद्दण द्दनरीक्षणीय ऄनभुिािर अधाररत ऄसते अद्दण 

सामान्यीकरण, तत्त्िे द्दकंिा द्दसद्धातं द्दिकद्दसत करतात अद्दण द्दिक्षणािी सबंंद्दधत 

समस्याचें प्रश्न अद्दण द्दनराकरणे िोधण्याच्या द्ददिेने द्दनदेद्दित केले जाते. 

d) द्दिक्षणातील सिंोधन प्रद्दिया, ईत्पादन अद्दण द्दिक्षण प्रणालीिी सबंंद्दधत सामाद्दजक, 

िैक्षद्दणक, अद्दथाक अद्दण सासं्कृद्दतक घटनािंी सबंंद्दधत अह े अद्दण मानिी ितान 

अद्दण त्याचं्या भािनाचंा ऄभ्यास करते. 

e) द्दिक्षण के्षत्रातील सिंोधन हे दोन्ही गोष्टी निीन तर्थयाचंा िोध घेण्यासाठी अद्दण जनु्या 

गोष्टींची पडताळणी करण्यासाठी केले जाते अद्दण द्दिद्दिध मानिी द्दियाकलाप, 
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सामाद्दजक ससं्था अद्दण द्दिक्षण द्दिक्षण प्रद्दिया याचं्यात प्रासदं्दगक सबंंध प्रस्थाद्दपत 

करण्याचा प्रयत्न केला जातो.  

८.४  शिक्षणातील सिंोधनाचे उिेि (PURPOSES OF RESEARCH 

IN EDUCATION) 

ऄ)  सिंोधनातून मनषु्याचे, सामाद्दजक जीिनाचे ि ससं्थाचें काय, केव्हा, कसे ि का, या 

प्रश्नाचंी ईत्तर े द्दमळतात. द्दिद्दिध तर्थये अद्दण त्यांचे अंतरसबंंध िोधून काढणे अद्दण 

द्दिकृतींचा त्याग करण्यास अद्दण िास्तिाबिलच्या अपल्या अकलनात हातभार 

लािण्यास अपल्याला मदत करणे हा यामागचा मखु्य ईिेि अह.े  

ब)  सिंोधनाचा अणखी एक ईिेि म्हणजे अपल्या समाजात अद्दण द्दिक्षण व्यिस्थेत 

प्रचद्दलत ऄसलेल्या द्दिद्दिध समस्याचें द्दनदान करणे अद्दण त्या समस्याचें गभंीर ि 

ताद्दका क द्दिशे्लषण करणे. अपल्या समाजात गररबी, बेरोजगारी, अद्दथाक ि स्त्री-परुुष 

द्दिषमता, सामाद्दजक स्तरीकरण आत्यादी ऄसखं्य समस्या अहेत अद्दण या समस्यामंळेु 

अपल्या द्दिक्षणव्यिस्थेिर पररणाम होतो. ऄिा समस्याचें स्िरूप अद्दण पररमाण याचें 

द्दनदान अद्दण द्दिशे्लषण करणे अिश्यक अह.े समस्याचें द्दिशे्लषण केल्यास योग्य 

ईपचारात्मक कृतींची ओळख पटते.  

क)  सिंोधनातून सामाद्दजक ि िैक्षद्दणक ससं्थाचं्या स्िरूपाद्दिषयी प्रत्यक्ष माद्दहती द्दमळते. 

हे ज्ञान अपल्याला सामाद्दजक घटनािंर द्दनयतं्रण ठेिण्यास मदत करते. सिंोधनात 

निीनतम गरजा अद्दण प्रगतीच्या पातळीची तपासणी अद्दण मूल्याकंन करण्याची 

क्षमता देखील अहे.  

ड)  सिंोधनाचा अणखी एक महत्त्िाचा ईिेि म्हणजे द्दिद्दिध समस्या अद्दण अव्हानािंर 

सभंाव्य ईपाय अद्दण प्रभािी ईपाय सचुद्दिणे. द्दिक्षण प्रणाली अद्दण त्याच्यािी सबंंद्दधत 

घटक सधुारण्यासाठी सिंोधक नाद्दिन्यपूणा अद्दण सजानिील रणनीती अद्दण कल्पना 

घेउन येतात. सिंोधक ऄद्दस्तत्त्िात ऄसलेल्या िाइट गोष्टी अद्दण समस्याचंी कारणे 

ओळखू िकतात अद्दण ऄिा प्रकार ेते योग्य ईपचारात्मक द्दिया करण्यास मदत करू 

िकतात. 

८.५  शिक्षणात सिंोधनाचे महत्त्ि (IMPORTANCE OF RESEARCH 

IN EDUCATION) 

सिंोधन हे ऄभ्यासाचे एक िैज्ञाद्दनक अद्दण पद्धतिीर साधन अहे अद्दण द्दिक्षण के्षत्रात 

त्याचे ऄफाट मूल्य अहे. 

१. द्दिक्षणातील सिंोधनामळेु कोणताही द्दिषय अद्दण त्याचे प्राचाया ऄद्दधक चागंल्या 

प्रकार े अद्दण सोप्या पद्धतीने समजून घेण्यास मदत होते ज्यामळेु निीन प्रश्नाचंा 

सामना करािा लागेल अद्दण त्या प्रश्नाचंी ईत्तर ेिोधण्यास अपण कोणत्याही द्दिषयाचे 

निीन द्दसद्धातं द्दिकू िकतो.   



   

 

भारतीय अथाव्यिस्था 

130 

२. सिंोधनामळेु सिंोधनातील तफाित ओळखण्यास मदत होते, द्दिक्षण प्रणालीच्या 

द्दिद्दिध स्तरािंरील द्दिकण्याची दरी द्दनमााण होते अद्दण जे ऄद्दस्तत्िात अह ेअद्दण ज े

ऄपेद्दक्षत अह े त्यातील ऄंतर कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. द्दिक्षणाच्या 

सामाद्दजक पैलूंिी सबंंद्दधत सिंोधन मलुांच्या द्दिकासाची अद्दण द्दिकिण्याच्या 

पद्धतीची खात्री देते. 

३. सिंोधन व्यािसाद्दयक नेहमीच द्दिकत ऄसतात, गोष्टी िोधत ऄसतात, माद्दहतीचे 

द्दिशे्लषण करत ऄसतात, प्राप्त माद्दहतीनसुार त्यांचे ितान जळुिून घेत ऄसतात, 

अधदु्दनक मागणीनसुार सधुारणा करण्याचा द्दिचार करत ऄसतात अद्दण त्याचं्यािी 

जळुिून घेत ऄसतात अद्दण ऄिा प्रकार े सामाद्दजक द्दिज्ञान सिंोधन समाज, 

सामाद्दजक अद्दण िैक्षद्दणक ससं्थाचं्या कल्याणासाठी मदत करते. 

४. सिंोधनातील द्दनष्कषा द्दिक्षक, द्दिक्षक द्दिक्षक, प्रिासक, धोरणकते, पालक अद्दण 

द्दिक्षण के्षत्रात सहभागी ऄसलेल्या आतर भागधारकासंाठी फायदेिीर ठरू िकतात. 

द्दिक्षणातील ऄंतर कमी करण्यासाठी िगाातील ऄध्यापन प्रद्दियेत सिंोधन द्दनष्क      

ऄंमलबजािणी केली जाउ िकते. द्दिक्षक प्रद्दिक्षण कायािम, ऄभ्यासिम द्दिकास 

कायािम अद्दण िैक्षद्दणक धोरणे तयार करण्यासाठी द्दनष्कषाांचा िापर केला जाउ 

िकतो.       

५. सिंोधन पद्धती द्दिक्षकांना त्याचं्या सरािाबिल द्दिशे्लषण करण्यासाठी अद्दण 

माद्दहतीपूणा द्दनणाय घेण्यासाठी साधने देतात. सिंोधनामळेु द्दिक्षक अद्दण द्दिक्षक 

द्दिक्षक द्दिक्षक अद्दण ऄद्दभमुखता याचं्या व्यािसाद्दयक द्दिकासास मदत होउ िकते 

अद्दण द्दिक्षण प्रणालीमध्ये निीन िैक्षद्दणक धोरणे, मूल्यमापन तंते्र ऄंमलात 

अणण्यासाठी त्यानंा २१ व्या ितकातील कौिल्ये अत्मसात करण्यासाठी तयार 

केले जाउ िकते. द्दिक्षकानंा त्याचं्या व्यािसाद्दयक कृती अद्दण द्दनणायामंध्ये िैक्षद्दणक 

सिंोधनाचे सबंंद्दधत द्दनष्कषा अद्दण िैज्ञाद्दनक द्दसद्धातं िापरण्यास अद्दण समाकद्दलत 

करण्यास सक्षम केले पाद्दहजे. 

६. द्दिक्षण के्षत्रातील सिंोधनामळेु द्दिद्यार्थयाांचे द्दिक्षक, द्दिक्षक द्दिक्षक, पालक अद्दण आतर 

भागधारकांच्या द्दिक्षण के्षत्रािी सबंंद्दधत द्दिद्दिध समस्या, स्थाद्दनक अद्दण जागद्दतक 

िातािरणािी सबंंद्दधत समज, दृद्दष्टकोन यांचे द्दिशे्लषण करण्यास मदत होते. ऄिा 

प्रकार,े सिंोधनाचे द्दनष्कषा संबंद्दधत भागधारकांची मते लक्षात घेउन त्या समस्यािंर 

सभंाव्य ईपाय सूद्दचत करतात अद्दण सचुद्दितात. 

८.६ सध्याच्या िैक्षशणक सदंभाात सिंोधनाची आव्हाने 

(CHALLENGES OF RESEARCH IN PRESENT 

EDUCATIONAL CONTEXT) 

सिंोधनािी सबंंद्दधत ऄनेक अव्हाने अहेत अद्दण ती खालीलप्रमाणे अहेत: 

१.  शिक्षणाचे राजकीय स्िरूप : िैक्षद्दणक सिंोधनाच्या पररणामकारकतेच्या समस्याचंी 

सरुुिात द्दिक्षणाच्या राजकीय-पक्षपाती स्िरूपापासून होते. लोकद्दिक्षण ही एक 

सामाद्दजक रचना अहे जी प्रद्दतसाद देते अद्दण सरकारचे द्दनयमन करते. िैक्षद्दणक 
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ईद्दिष्टाचं्या द्दकंिा मानकांच्या रूपाने िैक्षद्दणक व्यिस्थेत ऄंतभूात ऄसलेल्या सामाद्दजक 

अद्दण राजकीय अदिाांचा िोध घेणे कठीण अहे.  

२.  संिोधनाची शिज्ञान म्हणून व्याख्या नसण े ही समस्या : िैक्षद्दणक सिंोधनामळेु 

द्दिक्षणाचे प्रश्न सटुतात अद्दण त्यातून त्याचा सराि द्दनद्दित होतो, ऄिी ऄपेक्षा 

सरुुिातीपासूनच होती. या सदंभाात द्दिज्ञान अद्दण तंत्रज्ञानािर अधाररत सिंोधनाच्या 

तलुनेत सामाद्दजक द्दिज्ञानातील िैक्षद्दणक सिंोधनाकडे ऄनेकदा दलुाक्ष केले जाते 

अद्दण त्याचें ऄिमूल्यन केले जाते.   

३.  िैक्षशणक संिोधन आशण शिक्षणाची प्रथा यांतील शिस्थापन : िैक्षद्दणक 

सिंोधनातील ऄकायाक्षमता स्पष्ट करणारा द्दतसरा यदु्दििाद हा त्या व्यिसायाच्या 

व्यिहारािी ऄसलेल्या सबंंधात दडलेला अहे. द्दिक्षणपद्धतीत ऄंतभूात ऄसलेले 

सिंोधन अद्दण िाळा, महाद्दिद्यालये अद्दण आतर ससं्थामंधील द्दिक्षणाचा सराि यात 

तफाित अहे. बहुतेक िेळा, िगाातील प्रद्दिया, मूल्यमापन तंते्र अद्दण ऄध्यापन 

साद्दहत्य यांचा चालू ऄसलेला सराि सिंोधनाच्या सूचनापेंक्षा िेगळा ऄसतो.  

ऄिा ऄनेक गुतंागुतंी अहते ज्याऄंतगात िैक्षद्दणक सिंोधन काया करते. आतर अव्हाने 

खालीलप्रमाणे अहेत:  

१. द्दिक्षण अद्दण ऄध्यापनाचा ऄनभुि सिंोधन अद्दण परुाव्यांिर अधाररत अहे, परतं ु

तो द्दसद्धातं, द्दिचारसरणी, सदु्दिधा अद्दण पूिाग्रह यापैकी कोणताही एक होण्याचा धोका 

अह.े           

२. द्दिक्षणातील सिंोधनाचा मखु्य ईिेि हा मिु करणे, अद्दण लोकिाही अद्दण सधंीच्या 

समानतेला चालना देणे हा ऄसला पाद्दहजे, परतं ुप्रत्यक्षात, पक्षपातीपणा अद्दण आतर 

प्रभाि सिंोधकािंर पररणाम करीत अहेत.  

३. कृद्दतिील नागररक द्दिकद्दसत करण्याची सिास्िी जबाबदारी द्दिक्षणाची अहे. परतं ु

िास्तद्दिक सदंभाात िैचाररक मागााचा ऄिलंब करून द्दनिडीिर मयाादा येतात, ज े

द्दिक्षणाच्या िास्तद्दिक हेतूच्या द्दिरुद्ध अहे, ही प्रणाली कालबाह्य होण्याचा अद्दण 

दूरदिी न होण्याचा धोका अहे.  

४. द्दिकणे गुतंागुतंीचे ऄसते अद्दण यिािर ऄनेक घटकाचंा प्रभाि पडतो, सामाद्दजक 

पाश्वाभूमी, कौटंुद्दबक पाश्वाभूमी, व्यद्दिमत्त्ि, िय, द्दलंग, स्थान आ. अपल्याला स्थाद्दनक 

अद्दण िैयद्दिक िातािरणािी जळुिून घेता यािे म्हणून द्दसद्धातंाचंी सांगड घालणे, 

त्याचंी चाचणी करणे अद्दण त्यानंा अव्हान देणे अिश्यक अहे. सदु्दिधा अद्दण 

व्यिस्थापन महत्िाचे अह.े  

ससंाधनाचंा द्दनधी अद्दण ईपलब्धता, राष्रीय धोरण अद्दण तरतदुींचा प्रभाि, सिंोधकांच्या 

ज्ञानाची खोली अद्दण अकलन पातळी, धोरण ऄंमलबजािणी अद्दण प्रिासक, धोरणकते, 

द्दिक्षक, नैद्दतक मिेु, िाङ् मयचौया अद्दण आतर ऄनेक मिेु देखील सध्याच्या सदंभाात 

सिंोधनािी सबंंद्दधत अहेत ज ेद्दिक्षण के्षत्रातील सिंोधनाचे सकारात्मक पररणाम सदु्दनद्दित 

करण्यासाठी बदलणे अिश्यक अह.े 
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सध्याच्या द्दिक्षण पद्धतीत पररितानाची गरज ऄसून गणुित्ता द्दटकद्दिण्यासाठी व्यिस्थेत 

अमूलाग्र बदल करणे अिश्यक अहे. सिंोधन अपल्याला काय काया करते अद्दण का 

करते, ऄल्प अद्दण दीघाकालीन पररणाम काय अहेत ह ेसमजून घेण्यास मदत करू िकते, 

द्दनणाय अद्दण कृतींचे समथान अद्दण तका  प्रदान करते, समस्या ओळखून ऄनपेद्दक्षत गोष्टींना 

सामोर े जाण्यास मदत करते अद्दण सधुारणेस प्रोत्साहन देते. म्हणूनच, द्दिक्षणात 

सिंोधनाची प्रभािी ऄंमलबजािणी करणे ही अपल्याला सिाात जास्त गरज अहे. 

सिंोधनातील अव्हाने ओळखण्यासाठी अद्दण द्दिक्षण के्षत्राच्या ईन्नतीसाठी अद्दण 

अपल्या द्दिक्षण प्रणालीच्या कल्याणासाठी तसेच अपल्या समाजासाठी त्या अव्हानानंा 

सामोर े जाण्यासाठी संभाव्य ईपाय अद्दण ऄंमलबजािणीची रणनीती प्रदान करण्यासाठी 

पढुील सिंोधनाचा द्दिस्तार केला जाउ िकतो. 

८.७ भारतातील रोजर्ार शनशमातीमध्ये कौिल्य शिकास (SKILL 

DEVELOPMENT IN EMPLOYMENT GENERATION IN INDIA) 

८.७.१ कौिल्य शिकास आशण रोजर्ाराच्या संधी (Skill Development and 

Employment Opportunity): 

मूलभूतपणे, कौिल्य द्दिकास म्हणजे एखाद्याने अपले प्रािीण्य सधुारण्यासाठी अद्दण 

भद्दिष्यासाठी तयार राहण्यासाठी गुतंिणूक केलेली िेळ, ईत्कटता म्हणून ऄनसुरण केलेली 

कोणतीही चपळता अद्दण योग्य िेळी यिाचे ईच्च दर ऄसलेले काया पूणा करण्याची क्षमता. 

हे अिश्यक अहे कारण एखाद्याची कौिल्ये त्याचं्या योजना यिस्िीपणे ऄंमलात 

अणण्याची त्याचंी क्षमता द्दनद्दित करतात. 

अजच्या जगात, योग्य द्दिक्षण अद्दण प्रद्दिक्षणाचा ऄभाि लोकानंा चागंल्या पगाराच्या 

रोजगाराची ईपलब्धता मयााद्ददत करून स्ित: च्या प्रगतीच्या सधंींपासून प्रद्दतबंद्दधत करते. 

ऄखेरीस, यामळेु ऄिा व्यिींना अद्दथाक द्दिकासात प्रभािी योगदान देण्यापासून रोखले 

जाते. ऄिा प्रकार,े परुिेी िकै्षद्दणक गणुित्ता अद्दण प्रद्दिक्षण हे दाररिय्ाच्या पयाािरण-

प्रणालीला मोडून काढण्याचे मूलभूत मागा म्हणून ओळखले जातात. शे्वता द्दमश्रा या एका 

व्यिीने ऄगदी बरोबर म्हटले अहे की, "कौिल्य द्दिकास हा अता द्दनिडीचा द्दिषय 

राद्दहलेला नाही. जळुिून घेणे, द्दटकून राहणे अद्दण यिस्िी होणे ऄत्यािश्यक अहे." 

८.७.२ भारतातील कौिल्य शिकास (Skill Development in India): 

भारतात साक्षरतेचे प्रमाण समुार े७०% अहे, जे काही कमीतकमी द्दिकद्दसत देिापेंक्षा कमी 

अह े अद्दण जेव्हा रोजगारक्षमतेचा द्दिचार केला जातो, तेव्हा त्यापैकी केिळ २०% 

रोजगारक्षम अहेत. साक्षरता ही केिळ द्दिक्षणापरुतीच मयाा द्ददत नाही, तर कौिल्याच्या 

सकंल्पनेपयांतही द्दिस्ताररत होते, ज्यात तादं्दत्रक कौिल्य, व्यािसाद्दयक कौिल्ये, 

हस्तातंरणीय कौिल्ये, द्दडद्दजटल कौिल्ये अद्दण रोजगार अद्दण ईपजीद्दिकेसाठी अिश्यक 

ऄसलेले आतर ज्ञान अद्दण क्षमता याचंा समािेि अह.े एका सिेक्षणानसुार, केिळ २५% 

भारतीय कमाचार ्यानंी कौिल्य द्दिकास कायािम पार पाडला अहे अद्दण भारताला ऄद्दधक 

सखं्येने कुिल कमाचा   याचंी अिश्यकता अहे. 
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या यगुात, बऱ्याच ससं्था कमी कुिल कमाचाऱ्यापेंक्षा कुिल कमाचाऱ्यांना प्राधान्य देतात 

कारण त्याचं्याकडे कररऄरची ईत्कृष्ट िाढ होते अद्दण ते कुिल कायाासह त्याच प्रकार े

ससं्थेला चालना देण्यास मदत करतात. ऄद्दधक महत्त्िपूणा पररणामासंाठी कौिल्ये 

ईत्पादनक्षमता अद्दण कामाची गणुित्ता तीव्र करतात. जागद्दतक व्यापार सघंटनेच्या मते, 

भारताने कौिल्य द्दिकास अद्दण प्रद्दिक्षणािर लक्ष कें द्दित केल्यास २0३५ मध्ये जीडीपी 

पातळी ३%-५% पयांत िाढू िकते. देिाच्या सिाांगीण द्दिकासासाठी भारताने यिुकांना 

प्रद्दिक्षण देण्याची अद्दण त्यांना कौिल्य देण्याची मोठी गरज अहे. 

कौिल्य शिकास आशण उद्योजकता मतं्रालय (एमएसडीई) भारतातील कौिल्य द्दिकास 

ईपिमामंध्ये समन्िय साधण्यासाठी जबाबदार अहे. देिभरात ससं्था स्थापन करून 

देिात कौिल्य द्दिकासाला चालना देण्याचे ईद्दिष्ट ऄसलेल्या नॅिनल शस्कल डेव्हलपमेंट 

कॉपोरिेन (एनएसडीसी) अद्दण सरकार अद्दण खासगी के्षत्राच्या प्रयत्नामंध्ये समन्िय 

साधण्याचा प्रयत्न करणारी  राष्ट्रीय कौिल्य शिकास संस्था (एनएसडीए) ऄिा द्दिद्दिध 

ससं्थानंा या ससं्थेने पाद्दठंबा द्ददला ऄसून कौिल्य द्दिकासास मदत करण्याचा प्रयत्न केला 

अहे. 

माननीय पंतप्रधान नरेंि मोदी यानंी १५ जलैु २0१५ रोजी कौिल्य द्दिकास अद्दण 

ईद्योजकता मंत्रालयाच्या ऄंतगात कौिल्य भारत ऄद्दभयानाचा िभुारभं केला, ज्याचे ईिीष्ट 

२0२२ पयांत भारतातील ४0 कोटी लोकानंा द्दिद्दिध कौिल्यामंध्ये प्रद्दिद्दक्षत करण्याचे 

अहे. या द्दमिनमध्ये समाजातील चागंल्या ईपजीद्दिकेसाठी अद्दण अदरासाठी भारतीय 

तरुणानंा व्यािसाद्दयक प्रद्दिक्षण अद्दण प्रमाणपत्र देण्याचा प्रयत्न केला जातो. या 

मोद्दहमेंतगात राष्ट्रीय कौिल्य शिकास अशभयान, राष्ट्रीय कौिल्य शिकास ि उद्योजकता 

धोरण, २०१५, प्रधानमतं्री कौिल्य शिकास योजना (पीएमकेव्हीिाय), कौिल्य कजा 

योजना, ग्रामीण भारत कौिल्य इत्यादी शिशिध उपिम आहते. 

सीएलआर शस्कल रेशनंर् फाउंडेिन सारख्या खाजगी ससं्था यिुकांना कौिल्य द्दिकास, 

तादं्दत्रक कौिल्य प्रद्दिक्षण अद्दण रोजगार, कमिा अद्दण द्दिका, गैर-तादं्दत्रक कौिल्ये अद्दण 

सॉफ्ट द्दस्कल्स सेिा देण्यासाठी सरकारच्या एनईईएम योजनेच्या  तरतदुीनसुार काया 

करतात. देिातील जनतेच्या द्दिक्षण अद्दण कौिल्य द्दिकासापयांतच्या सरुुिातीच्या 

टप्प्यापासून ते िैक्षद्दणक सधंींमध्ये सधुारणा करणाऱ्या कायािमानंा अपण पाद्दठंबा द्ददला 

पाद्दहजे. 

कौिल्य द्दिकास हे लोकानंा सक्षम बनिण्यासाठी, त्याचं्या भद्दिष्याचे रक्षण करण्यासाठी 

अद्दण एखाद्या व्यिीच्या सिाांगीण द्दिकासासाठी एक महत्त्िाचे साधन अह.े अजच्या 

जागद्दतकीकरणात रोजगारक्षमता िाढिणारा हा महत्त्िाचा पैलू अह.े कौिल्य ह ेएखाद्याच्या 

िैक्षद्दणक द्दस्थतीआतकेच अिश्यक अहे. द्दिक्षण अद्दण कौिल्ये अता हातात हात घालून 

गेली पाद्दहजेत. एखाद्या देिाची अद्दथाक िाढ अद्दण सामदुाद्दयक द्दिकास यामंागील त्याचंी 

मळेु अहेत. 

या सदंभाात द्दिक्षण अद्दण कौिल्याचं्या सपंादनामळेु औद्योद्दगक प्रगती, अद्दथाक द्दिद्दिधता, 

नाद्दिन्यता, तादं्दत्रक ईत्िातंी अद्दण देिाचा सिाांगीण द्दिकास होउ िकतो. 
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८.७.३ भारतातील कौिल्य शिकासाचे फायदे (Advantage of Skill 

Development in India): 

 प्राद्दिण्यिदृ्धी 

 कौिल्य सचं िाढिा 

 ऄद्दधक पररणामासंह कमी िेळात काया साध्य करा 

 कामद्दगरीच्या पातळीत िाढ 

भारत सरकारने कौिल्य द्दिकासासाठी ऄनेक योजना अखल्या अहेत, पण त्याही 

भारतात कौिल्य द्दिकास प्रद्दिक्षणाच्या सधंी द्दनमााण करण्यासाठी परुिेा नाहीत. त्यानंा 

कौिल्य द्दिकास कायािमािंर जोर देण्याची अद्दण व्यिींना त्याचं्या प्रद्दतभेचा अद्दण ज्ञानाचा 

ईपयोग करण्यास मदत करण्याची अिश्यकता अह.े अज प्रत्येकाला चागंले कररऄर 

प्रस्थाद्दपत करायचे अह े अद्दण त्यासाठी योग्य कौिल्य द्दिकास प्रद्दिक्षणाची गरज अहे. 

कोणत्याही व्यिीच्या कररऄरचा तो एक महत्त्िाचा भाग ठरतो. लोकाचें सिाांगीण कौिल्य 

िाढद्दिण्यासाठी भारतातील कौिल्य द्दिकास प्रद्दिक्षण ऄद्दनिाया केले पाद्दहजे. त्यानंा 

द्दिकद्दसत करण्यासाठी योग्य मागादिान अद्दण प्रद्दिक्षण ईपिमाचंी अिश्यकता अहे. 

सपें्रषण, तादं्दत्रक ज्ञान आत्यादी गोष्टी व्यिींना धरून ठेिण्यासाठी महत्त्िाच्या ऄसतात. 

कौिल्य द्दिकास प्रद्दिक्षणाद्वार े त्यानंा िाढण्यासाठी अद्दण द्दिकद्दसत करण्यासाठी परुिेी 

सधंी द्दमळाली तरच हे िक्य होइल. ऄनेक द्दिद्यापीठानंी कौिल्य द्दिकासाला महत्त्ि द्ददले 

ऄसल्याने ऄनेक द्दिद्याथी सहज बसिले गेल्याचे अढळून अले. अज ससं्थानंा प्रभािी 

अद्दण ईत्पादक लोक हिे अहते. कौिल्य द्दिकासामळेु लोक प्रभािीपणे काम करू िकतात 

अद्दण जे काही करतात त्यात यि द्दमळिू िकतात. पदोन्नतीची िक्यता िाढू िकते अद्दण 

व्यिी त्यांच्या कारकीदीत द्दलफ्टचा ऄनभुि घेउ िकतात. एकूणच काय तर भारतात 

कौिल्य द्दिकासाचे प्रद्दिक्षण अिश्यकच! 

८.७.४ भारतातील कौिल्य शिकास प्रशिक्षणात तंत्रज्ञानाचे महत्त्ि भारत 

(Significance of Technology in Skill Development Training in India): 

पढुाकारातील कौिल्य द्दिकास प्रद्दिक्षण िाढद्दिण्यासाठी तंत्रज्ञान अिश्यक अह.े तंत्रज्ञान 

ईमेदिारासंाठी मानक प्रद्दिक्षण साधने पररभाद्दषत करण्यात मदत करते जेणेकरून सिा 

चाचण्या अद्दण ट्यूटोररयल सहजपणे अयोद्दजत केले जाउ िकतात. कुिल कामगार 

द्दनमााण करण्याचे मखु्य ईिीष्ट तरुणानंा रोजगाराच्या सधंींिी जोडले जाणे अिश्यक अहे. 

अिश्यक सधंींद्दििाय देिातील बेरोजगारीची मूळ अव्हाने कधीच सटुणार नाहीत! 

८.७.५ कौिल्य शिकास भारताच्या भशिष्ट्याला कसा आकार देत आह?े (How is 

Skill Development Shaping the future of India): 

१. रोजर्ारक्षमतेची सुधारलेली पररशस्थती : सरकार अद्दण द्दिद्यापीठानंी कौिल्य 

द्दिकासािर भर द्ददला ऄसल्याने प्लेसमेंट ड्राआव्हच्या िेळी ऄनेक द्दिद्यार्थयाांना सहज 

बसिण्यात अल्याचे अढळून अले. कोणत्याही सघंटनेला प्रभािी, ईत्पादक अद्दण 
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द्दनपणु कमाचार ् याची अिश्यकता ऄसते. कौिल्य द्दिकासामळेु लोक ईत्पादकतेने 

काम करू िकले अद्दण कमी िेळात, ऄद्दधक चागंली स्ि-िाढ अद्दण कॉपोरटेसह, 

ऄद्दधक सखं्येने लक्ष्य साध्य करू िकले.             

२. सरकार तरुणांना त्यांच्या आिडीनुसार आशण र्रजेनुसार चांर्ल्या संधी उपलब्ध 

करून देत आह:े द्दकमान ७0% लोकापंयांत रोजगार दर िाढद्दिणे हे यामागील ईिीष्ट 

अह.े कौिल्य जागरूकता कायािम लोकानंा कौिल्य प्रद्दिक्षण ईपिमाचे प्रॉस्पेक्टस 

समजण्यास अद्दण ऄद्दधक लक्ष्य साध्य करण्यात मदत करण्यास मदत करीत अहेत. 

३. िैयशिक शिकास: कौिल्य द्दिकासामळेु कोणत्याही के्षत्रातील व्यिीचे प्रािीण्य िाढते. 

व्यािसाद्दयक नेटिका , ऄद्दधक चागंले सपें्रषण, िेळेचे व्यिस्थापन अद्दण िाटाघाटी 

कौिल्ये तयार करण्यासाठी कौिल्य िाढिते. 

४. प्रशतभेची जोपासना: कौिल्ये ही ऄिी गोष्ट अहे जी द्दिकून द्दमळिता येते. कौिल्य 

प्रद्दिक्षण लोकानंा आद्दच्छत के्षत्रात त्याचं्या जन्मजात प्रद्दतभेची ओळख पटद्दिण्यास, 

प्रद्दिद्दक्षत करण्यास अद्दण जोपासण्यास मदत करत अहे. 

५. ड्रॉपआउट्सची संख्या कमी: भारतातील सिाात मोठा प्रश्न म्हणजे बेरोजगारी. अज 

द्दनयोक्त्यांना अिश्यक ऄसलेल्या मूलभूत कौिल्यािंर प्रद्दिया करण्यासाठी 

द्दिद्यार्थयाांना मदत करण्यासाठी अद्दण त्याचं्या कारकीदीकडे एक चागंली द्ददिा 

द्दनदेद्दित करण्यासाठी कौिल्य द्दिकास. 

६. कररअर िाढीच्या िाढत्या संधी: प्रत्येकाला अपल्या अयषु्यात चागंल ं कररऄर 

सिुोद्दभत करण्याची आच्छा ऄसते. कोणत्याही यिस्िी कररऄर प्रिासात कौिल्य 

द्दिकास हा सिाांत महत्त्िाचा भाग ऄसतो. कौिल्यामळेु व्यिी लिद्दचक, द्दिश्वासाहा, 

ईत्पादक अद्दण कायाक्षम होउन नोकरीच्या प्रॉस्पेक्टसमध्ये कायाक्षम बनते अद्दण 

त्यामळेु कररऄरच्या सधंी रंुदाितात. 

प्रभािी, कायाक्षम अद्दण िाश्वत कौिल्य द्दिकास पररससं्थेचा पाया गेल्या काही िषाांत 

घातला गेला होता, परतं ु अता त्यािर बाधंकाम करण्याची िेळ अली अहे. ब्लूमबगा 

आकॉनॉद्दमक लेख अद्दण त्याच्या ऄंदाजानसुार, भारताचा जीडीपी २0१९ मध्ये २.७ 

द्दरद्दलयन डॉलरिरून २0२५ पयांत ५ द्दरद्दलयन डॉलसा अद्दण २0३0 पयांत ८.४ द्दरद्दलयन 

डॉलसापयांत िाढेल. अपण ते साध्य करतो की नाही हे अपण या दिकाचे भाडंिल कसे 

करतो अद्दण अपण व्यत्ययाचंी कारणे द्दकती प्रभािीपणे दूर करतो यािर ऄिलंबून अह.े 

अपण या सधंीचा ईपयोग ऄद्दधक पे्ररणा घेउन तका सगंत अद्दण गभंीरपणे स्ित: ची 

पनुबाांधणी करण्यासाठी केला पाद्दहजे. हे काम हक्यूाद्दलयन अहे परतं ुऄिक्य नाही. सभंाव्य 

भद्दिष्य अद्दण सभंाव्य भद्दिष्य यातील ऄंतर हे लिद्दचकपणा अद्दण दृढद्दनियाने नेहमीच 

कमी केले जाते. 
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८.७.६ बेरोजर्ारी कमी करण्यासाठी कौिल्य शिकासाचे महत्त्ि (Importance of 

Skill Development to Reduce Unemployment): 

बहुतेक सदु्दिद्दक्षत भारतीय तरुण रोजगारासाठी तयार नसतात म्हणून ईद्योगामंधील भरती 

करणार े कुिल ईमेदिार िोधण्यासाठी धडपडत अहेत. कंपन्या दररोजच्या अधारािर 

िापरत ऄसलेल्या निीन यगुातील कौिल्याचंा त्याचं्यात ऄजूनही ऄभाि अह.े टेक 

व्यािसाद्दयकांिर सिाात जास्त पररणाम होउ िकतो. ऄद्दभयादं्दत्रकी, अयटी आत्यादी ईद्योग-

द्दिद्दिष्ट प्रद्दिक्षणासाठी मयााद्ददत ऑनलाआन अद्दण ऑफलाआन ऄभ्यासिमासंह, बहुतेक 

तरुण व्यािसाद्दयकामंध्ये त्यांच्या कामाच्या द्दठकाणी ऑन-द-फ्लोऄर समस्याचंा सामना 

करताना अत्मद्दिश्वासाचा ऄभाि ऄसतो. द्दििाय, िाळा, महाद्दिद्यालये अद्दण द्दिद्यापीठे 

जनु्या ऄभ्यासिमांचे पालन करीत ऄसल्याने ईद्योगादं्वार े ऄिलंबल्या जाणार ् या निीन 

तंत्रज्ञानाच्या ज्ञानाची लक्षणीय कमतरता अह.े जेव्हा व्यािसाद्दयक िास्तद्दिक जीिनातील 

पररद्दस्थतीला सामोर ेजातात तेव्हा यामळेु ऄडथळा द्दनमााण होतो. 

परतं ु येथेच कौिल्य द्दिकास मदत करू िकतो. कौिल्य द्दिकासामळेु कुिल अद्दण 

बेरोजगार तरुणाचं्या सखं्येतील द्दिषमता सपंषु्टात येउ िकते. कौिल्य द्दिकास द्दिक्षणापेक्षा 

एक पायरी िर जातो अद्दण द्दिद्यार्थयाांना व्यािसाद्दयक होण्यासाठी तयार करतो. जगातील 

सिाात तरुण देिापैंकी एक ऄसल्याने, जागद्दतक सोद्दसांगसाठी पसतंीचे द्दठकाण बनण्याची 

क्षमता भारतात अहे. कौिल्य द्दिकास तरुण व्यािसाद्दयकामंध्ये ऄद्दधक अत्मद्दिश्वास 

द्दनमााण करून हे प्रत्यक्षात अणू िकतो. 

त्याचंी रोजगारक्षमता जसजिी िाढेल, तसतसे बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होइल अद्दण िेिटी 

देिाची अद्दथाक िाढ होइल. 

८.७.७ उपाय (Solution): 

भारतातील केिळ ३% कमाचार ्यानंा औपचाररक प्रद्दिक्षण द्ददले जाते. दसुरीकडे, चीनच्या 

८0% पेक्षा जास्त कमाचार ्यांना प्रद्दिक्षण द्ददले जाते. अपल्या िेजारच्या भागात ताबडतोब 

स्पधाा ऄसल्यामळेु, अपणही ऄद्दधक चागंली रणनीती ऄिलंबण्याची गरज अहे. 

द्दिक्षणाच्या सामान्य मानकांना द्दनरोप देण्याची अद्दण निीन पद्धतींचा ऄिलंब करण्याची 

िेळ अली अह.े प्रद्दिक्षण अद्दण कौिल्य द्दिकासाची मानके द्दजतकी ईच्च ऄसतील द्दततके 

अपले कायाबल ऄद्दधक चागंले होउ िकते. 

एडटेक प्लॅटफॉमा ईद्योग तज्ञाकंडून ऄंतदृाष्टी प्रदान करणार े कायािम अद्दण एक 

ऄभ्यासिम सादर करून हे ऄंतर कमी करीत अहते जे भारतीय तरुणानंा द्दिद्याथी ते 

व्यािसाद्दयक अद्दण िेिटी, खर ेनेते ऄसा प्रिास करण्यास मदत करतात. 

नॅिनल द्दस्कल डेव्हलपमेंट कॉपोरिेन (एनएसडीसी) देखील ही समस्या सोडिण्यासाठी 

हातभार लािू िकते. कौिल्य द्दिकासाकडे ऄजूनही ज्या प्रकारचे लक्ष द्ददले पाद्दहजे द्दततके 

लक्ष द्ददले जात नाही. एनएसडीसी त्याभोिती ऄद्दधक जागरूकता द्दनमााण करू िकते अद्दण 

व्यािसाद्दयकांना मदत करू िकेल ऄसे योग्य कायािम घेउन येउ िकते. त्याचा सध्याचा 

प्लेसमेंटचा यिाचा दर केिळ १२% अहे. हे ऄभ्यासिमात ऄजूनही ऄद्दस्तत्त्िात 

ऄसलेल्या िॅकचे प्रमाण सागंते. 
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हे प्रश्न सोडद्दिण्यासाठी कदाद्दचत बरीच िषे लागू िकतात. परतं ुयोग्य द्ददिेने एक पाउल 

अपल्याला िेिटी तेथे पोहोचण्यास मदत करू िकते. सरकार, द्दिक्षण व्यिस्था, ईद्योग 

अद्दण द्दिद्याथी यांनी एकमताने कौिल्य द्दिकास अद्दण प्रत्यक्ष ज्ञानाचे महत्त्ि समजून घेतले 

अद्दण मान्य केले तरच बदल घडून येउ िकतो. 

तंत्रज्ञानाची िाढती भूद्दमका, हिामान बदल, लोकसखं्यािास्त्रीय बदल, िहरीकरण अद्दण 

मूल्यसाखळींचे जागद्दतकीकरण यासारख्या जागद्दतक मेगा रेंडमळेु कामाचे अद्दण 

कौिल्यांच्या मागणीचे स्िरूप बदलत अह.े २१ व्या ितकातील कामगार बाजारात 

यिस्िी होण्यासाठी, एखाद्याला सिासमािेिक कौिल्य संचाची अिश्यकता अहे: 

१. संज्ञानात्मक कौिल्ये, ज्यात गुतंागुतंीच्या कल्पना समजून घेण्याची, पयाािरणािी 

प्रभािीपणे जळुिून घेण्याची, ऄनभुिातून द्दिकण्याची अद्दण तका ििीची क्षमता 

समाद्दिष्ट ऄसते. मूलभूत साक्षरता अद्दण सखं्यात्मकता तसेच सजानिीलता, गभंीर 

द्दिचार अद्दण समस्या सोडिणे ही सजं्ञानात्मक कौिल्ये अहेत.  

२. सामाशजक-भािशनक कौिल्ये, जी अतंरिैयद्दिक अद्दण सामाद्दजक पररद्दस्थती 

प्रभािीपणे नेद्दव्हगेट करण्याच्या क्षमतेचे िणान करतात अद्दण त्यात नेततृ्ि, सादं्दघक 

काया, अत्म-द्दनयंत्रण अद्दण धैया याचंा समािेि अहे. 

३. तांशत्रक कौिल्ये, जी द्दिद्दिष्ट काया करण्यासाठी अिश्यक ऄसलेले प्राप्त ज्ञान, 

कौिल्य अद्दण परस्परसिंादांचा सदंभा देतात, ज्यात अिश्यक सामग्री, साधने द्दकंिा 

तंत्रज्ञानािरील प्रभतु्िाचा समािेि अहे.            

४. शडशजटल कौिल्ये, जी िरील सिा कौिल्यांिर िॉस-कद्दटंग अद्दण रखेाटन करतात 

अद्दण माद्दहती सरुद्दक्षतपणे अद्दण योग्यररत्या प्रिेि करणे, व्यिस्थाद्दपत करणे, समजून 

घेणे, समाकद्दलत करणे, सिंाद साधणे, मूल्याकंन करणे अद्दण तयार करण्याच्या 

क्षमतेचे िणान करतात. 

कौिल्यांचा द्दिकास रोजगारक्षमता अद्दण श्रम ईत्पादकता िाढिून अद्दण देिानंा ऄद्दधक 

स्पधाात्मक बनण्यास मदत करून सरंचनात्मक पररितान अद्दण अद्दथाक िाढीस हातभार 

लािू िकतो. ईच्च-गणुिते्तच्या कमाचार ्यामंधील गुतंिणूकीमुळे एक सद्गणुी चि तयार होउ 

िकते, जेथे सबंंद्दधत अद्दण गणुिते्तची कौिल्ये ईत्पादकता िाढ अद्दण थेट परदेिी थेट 

गुतंिणूक सक्षम करतात, ज्यामळेु सध्याच्या कमाचार ्यानंा ऄद्दधकाद्दधक चागंल्या रोजगार 

अद्दण द्दिक्षण अद्दण प्रद्दिक्षण प्रणालीमध्ये ऄद्दधक सािाजद्दनक अद्दण खाजगी गुतंिणूक 

द्दमळते. यामळेु, सध्याच्या अद्दण भद्दिष्यातील दोन्ही कमाचार ्यासंाठी रोजगारक्षमता अद्दण 

ईत्पादकता िाढते.  

तरीही, बहुतेक देि कौिल्य द्दिकासाचे अश्वासन पूणा करण्यासाठी सघंषा करत अहेत. 

मूलभूत साक्षरता अद्दण काम करणार ्या ियोगटातील लोकसखं्येच्या सखं्यात्मकतेत प्रचडं 

तफाित अहे, कारण १५+ (द्दकंिा जागद्दतक लोकसंख्येच्या १८ टक्के) ियोगटातील ७५० 

दिलक्ष लोक द्दलद्दहता-िाचता येत नाहीत, ऄसे सागंतात, जर साक्षरतेचे मोजमाप थेट 

मूल्यमापनाद्वार े केले गेले तर ते जिळजिळ दपु्पट ऄसते. प्रौढ कौिल्याचें मोठ्या 

प्रमाणािरील अंतरराष्रीय मूल्यमापन सामान्यत: कौिल्याचं्या द्दिसगंतीकडे तसेच 
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ऄभ्यास, ससं्था अद्दण लोकसंख्या गटाचं्या के्षत्रातील द्दिक्षणाकडे परत येण्यामध्ये मोठ्या 

प्रमाणात द्दभन्नता दिाद्दितात. ऄनेक द्दिकसनिील देिातंील द्दनयोिे ऄसे सागंतात की, 

कुिल कामगाराचंी कमतरता ही त्याचं्या कायाासाठी एक मोठी अद्दण िाढती ऄडचण अहे, 

ज्यामळेु त्याचं्या नाद्दिन्यपूणा क्षमतेिर पररणाम होतो. 

कोद्दिड-१९ साथीच्या रोगामळेु समन्यायी, समपाक अद्दण गणुित्तापूणा कौिल्य द्दिकासाच्या 

सकंटपूिा दृष्टीला ऄद्दधक द्ददलासा द्दमळाला अहे, ज्यामळेु सधुारणेच्या मागणीत ऄनपेद्दक्षत 

द्दनकडीची भर पडली अह े अद्दण द्दनद्दष्ियतेच्या प्रचडं खचाािर प्रकाि टाकण्यात अला 

अह.े 

८.७.८ कौिल्य शिकासासाठी देिांनी ज्या महत्त्िाच्या मद्ुद्यांचा सामना करण े

आिश्यक आह ेते असे आहते: 

१. प्रिेि आशण पूणाता: सबंध जगात, प्रीस्कूलपासून ते माध्यद्दमक द्दिक्षणापासून ते 

व्यािसाद्दयक प्रद्दिक्षणापयांतच्या द्दिक्षण अद्दण कौिल्य द्दिकासातील गुतंिणकुीचा 

परतािा जास्त अहे. कमी साक्षरतेसाठी िेतन दडं कोलंद्दबया, जॉद्दजाया अद्दण 

यिेुनमध्ये नउ टक्के गणु अद्दण घानामध्ये १९ टक्के गणु अहे. अद्दण याच्या ऄगदी 

ईलट ही गोष्ट खरी अह:े ब्राझीलमध्ये, व्यािसाद्दयक कायािमाचें पदिीधर सामान्य 

माध्यद्दमक िालेय द्दिक्षण घेतलेल्यापेंक्षा समुार े १० टक्के जास्त िेतन द्दमळितात. 

तरीही, ऄनेक कमी ईत्पन्न ऄसलेल्या अद्दण मध्यम ईत्पन्न ऄसलेल्या देिामंध्ये 

न्याय्य प्रिेिाची तरतूद करणे हे एक अव्हान अह.े द्दििाय, बरचे द्दिद्याथी जे द्दिक्षण 

द्दकंिा प्रद्दिक्षण कायािमामंध्ये प्रिेि घेण्यास व्यिस्थाद्दपत करतात ते त्याचें द्दिक्षण पूणा 

करत नाहीत अद्दण औपचाररक पात्रता प्राप्त करण्यास चकुतात, ज्यामळेु अजीिन 

कमाइच्या सभंाव्यतेच्या बाबतीत िैक्षद्दणक गुतंिणूकीिरील परतािा नाटकीयररत्या 

कमी होउ िकतो.         

२. र्ुणित्ता: बरचे तरुण मूलभूत साक्षरतेचे कौिल्य अत्मसात न करता िाळेत जातात, 

ज्यामळेु त्यानंा नोकरीच्या बाजारात स्पधाा करणे िक्य होत नाही. घानामधील एकूण 

कामकाजाच्या ियाच्या लोकसखं्येपैकी ८० टक्क्याहंून ऄद्दधक अद्दण केद्दनयातील 

६० टक्क्याहंून ऄद्दधक लोकांना तलुनेने सोप्या ग्रथंामंधून साधी माद्दहती द्दमळू िकत 

नाही. जे लोक माध्यद्दमक अद्दण पोस्ट-सेकंडरी स्तरािर तादं्दत्रक अद्दण व्यािसाद्दयक 

प्रद्दिक्षणात प्रिेि करतात त्याचं्यासाठी, परतािा द्दििेषीकरण अद्दण ससं्थेद्वार ेमोठ्या 

प्रमाणात बदलू िकतो. ऄनेक देिामंधील तादं्दत्रक अद्दण व्यािसाद्दयक प्रद्दिक्षण 

(टीव्हीइटी) प्रणालींना गणुिते्तच्या हमीिी सबंंद्दधत अव्हानाचंा सामना करािा लागतो, 

पररणामी सामान्य माध्यद्दमक द्दकंिा ततृीयक द्दिक्षणाच्या तलुनेत व्यािसाद्दयक रॅक हा 

दसुर ्या िमाकंाचा सिोत्तम पयााय ऄसल्याचे समजते.  

३. प्रासंशर्कता:  तादं्दत्रक अद्दण व्यािसाद्दयक द्दिक्षण अद्दण प्रद्दिक्षण - जे सहा मद्दहने ते 

तीन िषाांपयांत कोठेही द्दटकू िकते - तरुणानंा, द्दििेषत: द्दस्त्रयानंा, चागंल्या पगाराच्या 

नोकरीसाठी स्पधाा करण्याचे कौिल्य देउ िकते. ऄसे ऄसले तरी, या कायािमाचंा 

ऄभ्यासिम अद्दण द्दितरण कामगार बाजारपेठेच्या गरजांना प्रद्दतसाद देइल याची 
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खात्री करण्यासाठी स्थाद्दनक द्दनयोक्त्यांना गुतंिून ठेिण्याच्या दृष्टीने ऄद्दधक प्रयत्न 

करणे अिश्यक अहे. 

४. कायाक्षमता: प्रिासन, द्दित्तपरुिठा अद्दण गणुिते्तची हमी यांच्यािी सबंंद्दधत अव्हाने 

देखील कौिल्य द्दिकास कायािमाचं्या कायाक्षमतेिर पररणाम करतात. पररणामी 

ऄनािश्यकपणे ईच्च खचा िदं्दचत तरुण अद्दण प्रौढानंा या प्रोग्राम्समध्ये प्रिेि 

करण्याच्या सधंी मयााद्ददत करू िकतात. 

चागंली बातमी ऄिी अहे की कौिल्य द्दिकासामध्ये काय काया करते अद्दण काय नाही 

अद्दण कोणासाठी, याचा परुािा िाढत अह.े जागद्दतक बकँ समूहात (डब्ल्यूबीजी) अम्ही 

जगभरातील सरकारानंा कौिल्य द्दिकासाच्या सिाात मूलभूत अव्हानाचंा सामना 

करण्याच्या ईिेिाने सधुारणा अद्दण कायािमाचंी रचना, ऄंमलबजािणी अद्दण द्दिकण्यास 

पाद्दठंबा देतो.  

अता अपण ह ेव्यापक ऄद्दखल भारतीय चळिळ अपल्या देिाच्या भद्दिष्यामध्ये सधुारणा 

घडिून अणण्यात किा प्रकार ेऄद्दिभाज्य भूद्दमका बजािू िकते, याचा िोध घेणार अहोत. 

१. रोजर्ाराच्या दरात झालेली िाढ: अतापयांत भारतातील जॉब माकेटमध्ये ऄिा 

ईमेदिाराचंा समािेि होता, जे सदु्दिद्दक्षत ऄसूनही ऄनेक सधंी गमािून बसले होते, 

कारण त्याचं्याकडे द्दिद्दिष्ट जॉब प्रोफाआलसाठी अिश्यक ऄसलेल्या कौिल्याचंा 

ऄभाि ऄसू िकतो. 'द्दस्कल आदं्दडया' या ईपिमामळेु व्यिी द्दनयिु केलेल्या कौिल्य 

द्दिकास ससं्थाकंडून द्दिद्दिध के्षत्रातं योग्य ते प्रद्दिक्षण द्दमळिू िकतात अद्दण 

व्यािसाद्दयक के्षत्रात येण्यापूिी नोकरीस तयार होउ िकतात. 

२. उत्पादकतेत िाढ: कौिल्य द्दिकासाद्वार े व्यिी योग्य मागादिानाने हळूहळू अपली 

ईत्पादकता सधुारू िकतील, ज्यामळेु त्याचंी कायाक्षमता अणखी िाढेल. या मोद्दहमेचे 

ईिीष्ट एक कुिल कामगार द्दनमााण करणे हे अहे - हा घटक भारताच्या श्रमििीची 

पररद्दस्थती मोठ्या प्रमाणात सधुारू िकतो अद्दण अपल्या देिाच्या द्दिकासाला ऄनेक 

पटींनी गती देण्यास मदत करू िकतो.   

३. तरुणांना ब्लू कॉलर जॉब्स शमळिून देण्यासाठी सक्षम करा: 'द्दस्कल आंद्दडया' द्दमिन 

ऄंतगात पीएमकेव्हीिाय योजनेमळेु तरुणानंा ऄनेक ब्लू कॉलर जॉब्स द्दमळू िकतात, 

कारण या ईपिमातंगात प्रद्दिक्षण घेणाऱ्यानंा ते यिस्िीररत्या पूणा झाल्यािर ऄद्दधकृत 

प्रमाणपत्र द्दमळते. हे त्याचें प्रद्दिक्षण सत्याद्दपत करू िकते अद्दण त्यानंा नोकरीच्या 

चागंल्या सभंाव्यतेत प्रिेि द्दमळद्दिण्यात मदत करू िकते. 

४. प्राथशमक आशण माध्यशमक शिक्षण स्तरािर कौिल्य शिकास: 'द्दस्कल आंद्दडया' ह े

ऄद्दभयान कौिल्यातील तफाित अणखी कमी करण्यासाठी िालेय स्तरािर कौिल्य 

द्दिकासाला प्रोत्साहन देते अद्दण प्रोत्साहन देते. ऄसे केल्याने लिकरच नोकरीसाठी 

तयार ऄसलेल्या व्यिी तयार होण्यास मदत होउ िकते - ज्यामळेु त्यानंा त्याचं्या 

मागाात कोणत्याही ऄडथळयादं्दििाय त्याचं्या व्यािसाद्दयक प्रिासास प्रारभं करण्यास 

सक्षम केले जाउ िकते 
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५. ग्रामीण लोकसंख्यािास्त्रातील रोजर्ाराची पररशस्थती सुधारण:े भारतातील ग्रामीण 

लोकसखं्येमध्ये कौिल्याचं्या तफाितीची समस्या बहुतािंी प्रचद्दलत ऄसल्याने या 

कलमात िाढ करणे अद्दण त्याचंी रोजगारक्षमता सधुारण्यासाठी त्याचंी कौिल्ये 

ओळखणे ऄत्यतं महत्त्िाचे बनले अहे. 'द्दस्कल आंद्दडया'मळेु ग्रामीण भागातील ऄनेक 

व्यिींना द्दिद्दिध कायािमामंध्ये प्रद्दिक्षण घेतल्यानतंर चागंल्या पगाराच्या नोकऱ्या 

द्दमळिता अल्या अहेत अद्दण/द्दकंिा पढेु त्यानंी अयषु्यात कधीतरी अत्मसात 

केलेल्या कौिल्यांचा सन्मान करता अला अहे. हा कल ऄसाच चालू राद्दहला, तर 

ग्रामीण लोकसखं्यािास्त्र भारताच्या द्दिकासाला ऄद्दधकाद्दधक प्रमाणात चालना देण्यात 

अपला िाटा ईचलू िकेल. 

हे साध्य करणे कठीण काम िाटत ऄसले, तरी िस्तदु्दस्थतीमळेु व्यिस्थेतील तसेच या 

द्दमिनसाठी लोकाचंा द्दिश्वास नक्कीच पनुसांचद्दयत होउ िकतो. म्हणूनच, अपण ऄसे म्हणू 

िकतो की हे घटक भारताच्या भद्दिष्यामध्ये िातंी घडिून अणण्यासाठी 'द्दस्कल आंद्दडया'ला 

नक्कीच मदत करू िकतात - कोणत्याही अव्हानािंर मात करू िकेल अद्दण देिाच्या 

ऄथाव्यिस्थेत महत्त्िपूणा योगदान देउ िकेल ऄसे कायाबल तयार करू िकतील. 

८.८ १२ िी पचंिा   क योजना (२०१२-२०१७) (12
th

 YEAR PLAN) 

भारत सरकारच्या बाराव्या पंचिाद्दषाक योजनेत  ९% द्दिकास दर गाठण्याचा द्दनणाय घेण्यात 

अला अहे परतं ुराष्रीय द्दिकास पररषदेने (एनडीसी) २७ द्दडसेंबर २०१२ रोजी बाराव्या 

योजनेसाठी ८% द्दिकास दरास मान्यता द्ददली. 

जागद्दतक पातळीिरील ढासळत्या द्दस्थतीमळेु पढुील पाच िषाांत सरासरी ९ टक्के 

द्दिकासदर गाठणे िक्य नसल्याचे द्दनयोजन अयोगाचे ईपाध्यक्ष माटेँकद्दसंग ऄहलिुाद्दलया 

यानंी म्हटले अहे. निी द्ददल्ली येथे झालेल्या राष्रीय द्दिकास पररषदेच्या बैठकीत या 

योजनेला मंजरुी देउन ऄंद्दतम िाढीचे लक्ष्य ८% द्दनद्दित करण्यात अले अहे. 

देिाच्या एनडीसीसमोर मान्यतेसाठी ऄंद्दतम िमाकं (अद्दथाक िाढीचे लक्ष्य) द्दनिडण्यासाठी 

लिकरच त्यानंी अयोगाच्या आतर सदस्यािंी अपली मते माडंािीत, ऄसेही त्यानंी सूद्दचत 

केले. 

१२ व्या पंचिाद्दषाक योजनेत गररबी १0 टक्क्यांनी कमी करण्याचा सरकारचा मानस अहे. 

ऄहलिुाद्दलया म्हणाले, "योजनेच्या कालािधीत िाश्वत अधारािर दाररि्याचा ऄंदाज 

दरिषी ९% ने कमी करण्याचे अमचे लक्ष्य अहे". तत्पूिी, राज्य द्दनयोजन मंडळे अद्दण 

द्दनयोजन द्दिभागाचं्या पररषदेत बोलताना ते म्हणाले की, ऄकराव्या योजनेदरम्यान दाररि्य 

कमी होण्याचे प्रमाण दपुटीने िाढले अहे. अयोगाने म्हटले होते की  , तेंडुलकर 

दाररिय्रषेेचा िापर करताना २००४-०५ ते २००९-१० या पाच िषाांत घट होण्याचे 

प्रमाण दरिषी समुार े १.५% ऄंक आतके होते, ज े १९९३-९५ ते २००४-०५ या 

कालािधीच्या तलुनेत दपु्पट होते. या योजनेचे ईिीष्ट सिा प्रकारच्या ऄडथळयापंासून 

बचाि करणार ्या देिाच्या पायाभूत सदु्दिधा प्रकल्पाचं्या सधुारणेचे ईिीष्ट अहे. द्दनयोजन 

अयोगाने सादर केलेल्या दस्तऐिजात १२ व्या पंचिाद्दषाक योजनेत पायाभूत सदु्दिधाचं्या 

िाढीमध्ये १ द्दरद्दलयन ऄमेररकन डॉलरपयांतची खासगी गुतंिणूक अकद्दषात करण्याचे ईिीष्ट 
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अहे, ज्यामळेु सरकारचा ऄनदुानाचा बोजा जीडीपीच्या २ टक्क्यांिरून (एकूण देिातंगात 

ईत्पादन) १.५ टक्क्यापंयांत कमी होइल. यूअयडी (यदु्दनक अयडेंद्दटद्दफकेिन नबंर) 

योजनेतील ऄनदुानाचं्या रोख हस्तातंरणासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करले. 

बाराव्या पंचिाशषाक योजनेची उशिष्ट ेअिी होती: 

 द्दबगरिेती के्षत्रात ५० दिलक्ष निीन कामाच्या सधंी द्दनमााण करणे. 

 िाळा नोंदणीतील द्दलंगभाि अद्दण सामाद्दजक दरी दूर करणे. 

 ईच्च द्दिक्षणाची ईपलब्धता िाढद्दिणे. 

 ०-३ िषे ियोगटातील मलुामंधील कुपोषण कमी करणे. 

 सिा गािांना िीज ईपलब्ध करून देणे. 

 ग्रामीण भागातील ५०% जनतेला द्दपण्याचे पाणी योग्य प्रकार ेईपलब्ध व्हािे, यासाठी. 

 दरिषी १ दिलक्ष हेक्टरने हररत के्षत्र िाढद्दिणे. 

 ९०% कुटंुबानंा बदँ्दकंग सेिा ईपलब्ध करून देणे. 

तिा २.३ मध्ये द्ददलेल्या जी.व्ही.ए.च्या के्षत्रीय योगदानािरून ऄसे द्ददसून येते की बाराव्या 

योजनेच्या कालािधीत कृषी अद्दण ईद्योगाचंा िाटा कमी होत अहे, तर सेिाचंा िाटा 

सातत्याने िाढत अहे. २०१५-१६ (पीइ) मध्ये जीव्हीएमधील िेतीचा िाटा १७.० 

टक्क्यापंयांत अद्दण ईद्योगाचंा २९.७ टक्क्यापंयांत खाली येण्याची िक्यता अहे. तथाद्दप, 

२०१५-१६ (पीइ) मध्ये सेिाचंा िाटा ५३.२ टक्क्यापंयांत पोहोचण्याची ऄपेक्षा अहे. 

द्दिकासाच्या तलुनेने सरुुिातीच्या टप्प्यािर एकूण ईत्पादनात सेिासंाठी आतका मोठा िाटा 

हा िैद्दिष््टयपूणा नाही अद्दण द्दचतेंची बाब अह,े कारण भारतात िेतीकडून सेिाकंडे होणारा 

सरंचनात्मक बदल औद्योद्दगक के्षत्राला मागे टाकत अहे. 

 

हे लक्षात घेणे महत्िाचे अहे की जीव्हीएमधील ईत्पादन के्षत्राचा िाटा बाराव्या योजनेच्या 

पद्दहल्या तीन िषाांत कमी होत अहे अद्दण २0१५-१६ (पीइ) मध्ये तो अणखी कमी होउन 
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१६.२ टक्क्यापंयांत खाली येण्याची िक्यता अहे. ऄथाव्यिस्थेला ईच्च-द्दिकासाच्या 

मागाािर नेण्यासाठी, औद्योद्दगक के्षत्राच्या - द्दििेषत: ईत्पादन - सभंाव्यतेचा ईपयोग करणे 

ऄत्यतं अिश्यक अह ेज्यामळेु एकूण िाढीस चालना द्दमळेल. भारताला जगाचे ईत्पादन 

कें ि बनिण्याच्या ईिेिाने सरकारने 'द्दस्कल आंद्दडया' अद्दण 'मेक आन आंद्दडया' सारखे कायािम 

सरुू केले अहेत.  

देिाला सध्या दहुेरी अव्हानाचा सामना करािा लागत अहे: ईच्च प्रद्दिद्दक्षत, दजेदार 

श्रमाचंी तीव्र कमतरता, तसेच कमाचार ् यांच्या मोठ्या िगााची गैर-रोजगारक्षमता, 

ज्याचं्याकडे सदु्दिद्दक्षत ऄसताना, कमी द्दकंिा कोणतेही नोकरीचे कौिल्य नाही. कौिल्य 

द्दिकास अद्दण ईद्योजकता राष्रीय धोरण २०१५ मध्ये २००९ च्या धोरणाला मागे टाकले 

अह.े  

िेग, मानक (गणुित्ता) अद्दण द्दटकाउपणासह स्केद्दलंगचे अव्हान पेलणे हे निीन धोरणाचे 

प्राथद्दमक ईिीष्ट अह.े ह े धोरण कौिल्य द्दिकासाला सधुाररत रोजगारक्षमता अद्दण 

ईत्पादकतेिी जोडते जेणेकरून भारतातील सिासमािेिक द्दिकासाचा मागा मोकळा होइल. 

'मेक आन आंद्दडया' कायािमात गुतंिणूक सलुभ करण्यासाठी, निद्दनद्दमातीला चालना 

देण्यासाठी, बौद्दद्धक सपंत्तीचे सरंक्षण करण्यासाठी अद्दण सिोत्तम दजााच्या ईत्पादन 

पायाभूत सदु्दिधा द्दनमााण करण्यासाठी तयार करण्यात अलेल्या प्रमखु निीन ईपिमाचंा 

समािेि अहे. या सदंभाात सरकारने हाती घेतलेला सिाात व्यापक अद्दण महत्त्िपूणा 

धोरणात्मक ईपिम म्हणजे राष्रीय ईत्पादन धोरण होय.  

हे धोरण ईत्पादन के्षत्रासाठी ऄिा प्रकारचे पद्दहलेच धोरण अहे; त्यात द्दनयम, पायाभूत 

सदु्दिधा, कौिल्य द्दिकास, तंत्रज्ञान, द्दित्तपरुिठ्याची ईपलब्धता, बाहेर पडण्याची यंत्रणा 

अद्दण या के्षत्राची िाढ द्दनद्दित करणाऱ्या आतर समपाक घटकाचंा समािेि अहे. िस्त्रोद्योग 

अद्दण िसे्त्र, चामडे अद्दण पादत्राणे, रत्ने अद्दण दाद्दगने अद्दण ऄन्न प्रद्दिया यासारख्या 

रोजगारप्रधान ईद्योगाचंा समािेि अहे. मिीन टूल्स, जड द्दिद्यतु ईपकरणे, ऄथामूद्दव्हगं 

अद्दण खाण ईपकरणे अद्दण जड िाहतूक यासारख्या भांडिली िस्तू ईद्योग; एरोस्पेस, 

द्दिद्दपंग, अयटी हाडािेऄर अद्दण आलेक्रॉद्दनक्स, दूरसचंार ईपकरणे, सरंक्षण ईपकरणे अद्दण 

सौर उजाा यासारखे धोरणात्मक महत्त्ि ऄसलेले ईद्योग; अद्दण ज्या ईद्योगामंध्ये भारताला 

ऑटोमोबाइल्स, फामाास्यदु्दटकल्स, िैद्यकीय ईपकरणे यासारखे स्पधाात्मक लाभ द्दमळतात.  

द्दिकासाचे पनुरुज्जीिन करण्यासाठी अद्दण ऄथाव्यिस्थेतील सरंचनात्मक ऄडचणींिर मात 

करण्यासाठी, सरकारने महत्त्िपूणा धोरणात्मक सधुारणा हाती घेतल्या अहेत. ऄल्पकालीन 

अद्दथाक व्यिस्थापनाच्या गरजा, द्दििेषत: चलनिाढीला अळा घालणे अद्दण बाह्य के्षत्रातील 

ऄसमतोल कमी करणे, तसेच िाश्वत द्दिकासाची मध्यम ते दीघाकालीन दृष्टी, या बाबी 

धोरणात्मक बदलामंध्ये लक्षात घेतल्या जातात.  

सुधारणचे्या निीन उपायांमध्ये ह ेसमाशिष्ट आह:े  

१. द्दडझेलचे दर द्दनयतं्रणमिु, या के्षत्रात नव्या गुतंिणकुीचा मागा मोकळा; 

२. गॅसच्या द्दकंमती िाढद्दिणे अद्दण द्दकंमती अंतरराष्रीय द्दकंमतींिी जोडणे जेणेकरून 

गॅसच्या परुिठ्यासाठी प्रोत्साहन द्दमळेल अद्दण िीज के्षत्रातील ऄडथळे दूर होतील; 
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३. उजाा ईत्पादनािंर कर लािल्याने महसूल सकंलनात िाढ होते अद्दण त्याचे 

पयाािरणीय पररणाम सकारात्मक होतात; 

४. स्ियपंाकाच्या गॅसच्या ऄनदुानाची जागा राष्रीय स्तरािर थेट हस्तातंरणाने घेणे; 

५. कोळसा के्षत्रात द्दललािाद्वार ेसधुारणा करण्यासाठी ऄध्यादेि काढणे; 

६. िस्तू ि सेिा करािर (जीएसटी) राजकीय करार करणे, ज्यामळेु घटनादरुुस्ती 

द्दिधेयक कायदेिीररीत्या समंत होउ िकेल; 

७. सरंक्षण अद्दण द्दिमा के्षत्रात थेट परकीय गुतंिणकुीची मयाादा िाढिणे; सोन्यािरील 

पररमाणात्मक द्दनबांध दूर करणे; .                   

८. भूसपंादन कमी जजुबी करण्याचा ऄध्यादेि मंजूर करणे, त्यामळेु व्यिसाय करण्याचा 

खचा कमी करणे, तसेच िेतकऱ्यानंा योग्य मोबदला द्दमळािा, याची दक्षता घेणे; 

९. राजस्थानमधील कामगार सधुारणासंाठी राष्रपतींच्या संमतीची सोय करणे अद्दण 

ऄनेक कामगार कायद्याचें एकत्रीकरण करणे अद्दण पारदिाक करणे; 

१०. द्दनगुांतिणकुीचा एक कायािम सरुू करणे ज्याऄंतगात कोल आंद्दडयातील सरकारच्या 

द्दहश्श्यापैकी १० टक्के द्दहस्सा जनतेला देउ करण्यात अला होता; 

११. खाणी अद्दण खद्दनजे (द्दिकास अद्दण द्दनयमन) (एम.एम.डी.अर.) सधुारणा कायदा, 

२0१५ समंत करणे, ज ेदेिातील अतापयांत द्दस्थर खाण के्षत्राच्या पनुरुज्जीिनासाठी 

एक महत्त्िपूणा पाउल अह.े या सधुारणाचं्या ईपायाचंा ऄथाव्यिस्थेिर लक्षणीय 

एकद्दत्रत पररणाम होण्याची ऄपेक्षा अह े 

८.९ सारािं (SUMMARY) 

सिंोधन अद्दण द्दिकास (R&D) म्हणजे ऄद्दस्तत्िातील ईत्पादने द्दकंिा प्रद्दियाबंिल 

ज्ञानाच्या निीन भागाची द्दनद्दमाती द्दकंिा सपूंणापणे निीन ईत्पादनाची द्दनद्दमाती होय. 

िैक्षद्दणक सिंोधन म्हणजे िैक्षद्दणक के्षत्रािी सबंंद्दधत डेटाचे द्दकंिा माहीतीचे पद्धतिीर 

सकंलन अद्दण द्दिशे्लषण. 

माननीय पंतप्रधान श्री नरेंि मोदी यानंी १५ जलैु, २०१५ रोजी कौिल्य द्दिकास अद्दण 

ईद्योजकता मंत्रालयाच्या ऄंतगात द्दस्कल आंद्दडया द्दमिनची सरुुिात केली, ज्याचे ईद्दिष्ट 

२०२२ पयांत भारतातील ४० कोटींहून ऄद्दधक लोकानंा द्दिद्दिध कौिल्यामंध्ये प्रद्दिद्दक्षत 

करण्याचे अहे.  

८.१० प्रश्न (QUESTIONS) 

१.  द्दिक्षणाच्या सदंभाात सिंोधन अद्दण द्दिकास सेिा स्पष्ट करा. 

२.  ‘िैक्षद्दणक सिंोधन’ िर टीप द्दलहा. 
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३. द्दिक्षण के्षत्रातील सिंोधनाची िैद्दिष््टये स्पष्ट करा. 

४.  द्दिक्षणातील सिंोधनाची ईद्दिष्टे द्दलहा.   

५.  द्दिक्षणातील सिंोधनाचे महत्त्ि स्पष्ट करा. 

६.  सध्यद्दस्थतीत द्दिक्षणाच्या सदंभाात सिंोधनाची अव्हाने कोणती अहेत? 

७.  १२ व्या पंचिाद्दषाक योजनेची (२०१२-२०१७) नोंद द्या. 

 

 

 

 

***** 


