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mebHeeokeÀer³e 
युवक: आशा भववषयाची 

्ुवक ्े राषट्ाच्ा भावी 
विढीचे ववशवसत असतात. 
जगातील अिेक देशांरध्े 

व्सकर िागररकांची संख्ा वाढत 
असतािा भारत रात्र २०२० सालाि्यंत 
जगातील सवामात 'तरूण' राषट् म्णूि 
ओळखला जाईल. भारताच्ा एकूण 
लोकसंख्ेत ्ुवकांचे ४० टकके 
प्रराण असूि ्ी उतसा्ािे भरलेली 
चतैन्दा्ी ्ुवाशकती देशाचे सवामात 
रौल्वाि रिुष्बळ आ्े. अफाट 
लोकसंख्ेचे भारताला सरळणारे लाभ 
्ा आजघडीला जगातील अ्मातज्ञ 
आणण धोरणकत्ायंसाठी चचचेचा 
रुददा बिला आ्े. देशाचे भववष् 
असलेल्ा ्ुवकांिा राषट्उभारणीत 
रोठा वाट उचलण्ाची संधी आ्े. 
भारती् तरुणांरधील सजृिातरक 
क्षरतलेा उतसा्,ऊजामा आणण 
्र्ुनिरीिणाची जोड लाभल्ास ्ी 
्ुवाशकती देशासाठी अिेक चरतकार 
घडवू शकत.े 

असभ्ंत,े डॉकटसमा, वकील, बँक 
अरधकारी,उ�ाेजक, खेळाडू अशा 
अिेक क्षेत्रातील ्ुवकांकड े ववववध 
क्षेत्रांरध्े देशाचे िेततृव करण्ाची 
क्षरता आ्े. त्ासाठी गरज आ्े 
ती फकत ्ुवकांिा ्ोग् रागमादशमाि 
आणण संसाधिे उिलबध करूि देउि 
सुसजज करण्ाची. असे सुसजज 
्ुवक निजशचतच देशाच्ा ववकासात 
्ातभार लावू शकतात. त्ा दृषटीिे 
िह्ले िाऊल असेल िोषक वातावरण 
असलेले घर जज्े रुलांचे आरोग्दा्ी 
वातावरणात संगोिि ्ोऊ शकेल 

आणण त्ाला चांगले सशक्षण सरळू 
शकेल. त्ासाठी सशक्षण ्कक 
का्दा २००९ खूिच र्तविूणमा ठरला 
आ्े. सवमा सतरावर दजचेदार सशक्षण 
सरळावे ्ासाठी सरकारिे सवमा 
सशक्षा असभ्ाि, र-िाठशाला, उडाि 
ईत्ाहद र्तवाचे का्माक्रर आणण 
्ोजिा सुरु केल्ा आ्ेत. ि्ाडी, 
दगुमार आणण दरूवरच्ा भागांरध्े 
जे्े सशक्षणाच्ा चांगल्ा सुववधा 
उिलबध िा्ीत अशा हठकाणी दरूस् 
सशक्षण र्तवाचे ठरत.े ्ा िदधतीचे 
र्त्व आता सवामािा िटू लागले 
असूि ग्ाि, सव्ंर आणण िॅशिल  
ला्ब्ररी ्ासारख्ा उिक्ररारुळे 
दगुमार भागातील लोकांिा घरबसल्ा 
सशक्षणाच्ा चांगल्ा सुववधा सरळू 
लागल्ा आ्ेत. 

सशक्क्षत ्ुवकांिा अ्ामातच, 
ववसशषट कारांसाठी आवश्क ती 
कौशल्े सशकवणे गरजेचे आ्े. 
आिल्ा शाळा-र्ावव�ाल्ांरधील 
िे्रीचे िारंिररक सशक्षण सध्ाच्ा 
सिधचेच्ा आणण तंत्रज्ञाच्ा ्ुगात 
्ुवकांिा रोजगार सरळवूि देण्ासाठी 
िुरेसे िा्ी त्ारुळे आता गरज आ्े 
ती ्ुवकांिा सु्ोग् आणण िुरेशी 
कौशल्े सशकववण्ाची, त्ांिा 
प्रसशक्क्षत करण्ाची. असे झाल्ास 
भारतातील ्ुवाशकतीचे रूिांतर 
सवामात रोठ्ा तंत्रकुशल रिुष्बळात 
्ोईल. िोकरी सरळववण्ासाठी उ�ाेग-
व्वसा्ारध्े ज्ा कौशल्ांची 
गरज आ्े, अशी कौशल्े आतरसात 
करण्ासाठी का्ी उिक्रर ् ाती घेतले 
आ्ेत. त्ात जसकल रंडड्ा सरशिचा 

सरावेश ्ोतो.  ्ा उिक्रराअतंगमात 
सि २०२२ ि्यंत ४० कोटीं्ूि अरधक 
लोकांिा त्ांच्ा आवडीिुसार कौशल्े 
सशकवूि त्ांच्ा रोजगाराच्ा संधी 
वाढववण्ाचे लक्् निधामाररत करण्ात 
आले आ्े. ्ा का्माक्ररांतगमात दरूस् 
सशक्षण देण्ाची्ी तरतूद आ्े. 

शवेटी, रोजगाराच्ा चांगल्ा 
संधी म्णज़ेच ् ुवकांचे सशकतीकरण 
्ो्. कारधंदा िसलेली ररकारटेकडी 
राणसे सराजासाठी धोका तर 
असतातच सशवा् देशाच्ा 
अ्माव्वस्ेसाठी्ी अशी िररजस्ती 
चांगली िसत.े त्ारुळेच सरकारिे 
िवउ�रींिा प्रोतसा्ि देण्ासाठी 
सटाटमाअि रंडड्ा आणण सटॅनडअि 
रंडड्ा ्ासारखे का्माक्रर सुरु 
केले आ्ेत. 'रुद्ा','सेतू' 'ऐर' ्ी 
अशाच का्ी का्माक्ररांची िावे 
आ्ेत, ज्ादवारे िवकलििा आणण 
उ�ाेजकतचेी संसकृती निरामाण 
करण्ाचा प्र्ति केला जात आ्े. 

्ुवक ्े राषट् उभारणीच्ा 
कारातील आधारसतंभ असतात. 
त्ांच्ाच ्ातात नि्ती बदलण्ाची 
शकती असत.े फँ्कसलि रूझवेलटचे 
एक वाक् ्ासंदभामात र्त्वाचे 
आ्े. तो म्णतो... 'आिण िे्रीच 
्ुवकांचे भववष् निधामाररत करू 
शकत िा्ी, िण आिण ्ुवकांिा 
भववष्काळासाठी रात्र निजशचतच 
त्ार करू शकतो''

nnn
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जगातली सगळ्ात रोठी 
तरुणांची लोकसंख्ा 

आज भारतात आ्े. जगभरातल्ा 
एकूण तरुणांिकैी एक िंचरांश 
तरुण एकट्ा भारत देशात आ्ेत. 
रोजगार ववशवात जर ्ोग् जागी ्ा 
तरुणांिा संधी सरळाली, तर भारती् 
तरुण देशाच्ा आर्माक ववकासाला 
रोठ्ा प्रराणावर ्ातभार लावू 
शकेल. भारताची निमम्ािेक्षा जासत, 
लोकसंख्ा (सुरारे 60.3 टकके) 
‘का्माक्षर व्ाच्ा’ वगामात म्णजे 
15 त े59 वषमा व्ाच्ा गटात रोडत,े 
तर लोकसंख्ेचा एक चतु्ायंश भाग 
(सुरारे साड ेसत्ावीस टकके) ‘तरुण‘ 
वगामात म्णजे व् वषमा 15 त े29 ् ा 
गटात ्ेतो. 2011 साली घेतलेल्ा 
जिगणिेवरुि ्ी आकडवेारी घेण्ात 
आली आ्े. सि 2001 त े2011 
्ा कालावधीत भारतातल्ा तरुण 
वगामाच्ा लोकसंख्ेत झालेली वाढ 
(सुरारे 2 टकके) ्ी देशाच्ा एकूण 
लोकसंख्ावाढीच्ा दरािेक्षा (सुरारे 
1.6 टकके) ककतीतरी जासत ्ोती. 
िररणार सवरुि देशाच्ा रोजगार 
ववशवात दरवषषी सुरारे 1 कोटी 
तरुणांची भर िडत जात.े त्ारुळे 
देशात तरुण लोकसंख्ेचा फुगवटा 
जाणवतो आ्े. ्ा फुगवटा, देशाचा 

अलख शरामा / 
बलवंत ससगं रे्ता, 

तरुणांसाठी रोजगार निरामाण करणयाचे आव्ाि

संधी

उत्र भाग आणण िूवचेकडच्ा 
रागासलेल्ा राज्ांरधे जासत 
प्रराणात हदसूि ्ेतो आ्े. रात्र, 
एवढ्ा रोठ्ा प्रराणातल्ा वाढत्ा 
्ुवक वगामाला सारावूि घेण्ासाठी 
दरवषषी निरामाण ्ोणाऱ्ा िोकऱ्ा 
ककंवा रोजगारसंधी खूिच अिुऱ्ा िडत 
आ्ेत. ्ा सरस्ेवर उिा् म्णूि 
भारत सरकारिे ‘प्रधािरंत्री रोजगार 
निरामाण का्माक्रर’, ‘सवणमाज्ंती ग्ार 
सवंरोजगार ्ोजिा’, ‘सवणमा ज्ंती 
श्री रोजगार ्ोजिा’ तसेच ‘रेक 
रि रंडड्ा’ आणण ‘सकील रंडड्ा’ 
्ासारख्ा रोजगार निसरमातीसाठीच्ा 
अिेक ्ोजिा सुरु केल्ा आ्ेत.

्ा छोट्ा लेखातूि आिल्ा 
देशासरोर असलेल्ा रोजगार 
निसरमातीच्ा आव्ािांचे रचत्र, तर 
सिषट ्ोईलच िण त्ाचबरोबर 
सरकार ्ासाठी करत असलेल्ा 
उिा््ोजिांचा ् ोडक्ात आढावा घेता 
्ेईल. ्ा लेखात वािरण्ात आलेली 
आकडवेारी, भारत सरकारच्ा रोजगार 
ववष्क का्ामाल्ािे 2015-16 ्ा 
कालावधीत केलेल्ा िाचव्ा वावषमाक 
रोजगार सवचेक्षणाच्ा अ्वालातूि 
घेतली आ्े. सवमासारान्िणे ्ुवक 
वगमा ककंवा तरुण वगमा म्णजे व् वषमा 
15 त े29 रधल्ा व्ोगटातल्ा 

रोठया प्रराणातलया वाढतया युवक 
वगामाला सारावूि घेणयासाठी दरवर्षी 
निरामाण ्ोणाऱया िोकऱया ककंवा 
रोजगारसंधी खूपच अपुऱया पडत 
आ्ेत. या सरसयेवर उपाय म्णूि 
भारत सरकारिे ‘प्रधािरंत्ी रोजगार 
निरामाण कायमाक्रर’, ‘सवणमाजयंती ग्ार 
सवंरोजगार योजिा’, ‘सवणमा जयंती 
श्री रोजगार योजिा’ तसेच ‘रेक 
इि इंडडया’ आणण ‘सककील इंडडया’ 
यासारखया रोजगार निररमातीसाठीचया 
अिेक योजिा सुरु केलया आ्ेत.
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व्कती रात्र आिण ्ा लेखासाठी 
व् वषमा 18 त े29 ्ा गटातल्ा 
व्कतीच ववचारात घेतल्ा आ्ेत. 
्ाचे कारण असे की, 15 त े17 
वषमा व्ोगटातल्ा खूि करी व्कती 
रोजगार ववशवात त्ाच्ा रोजगाराची 
वा िोकऱ्ांची िोंद ठेवतात म्णूिच 
रोजगार निसरमातीचे आव्ाि 18 त े

29 वषमा व्ाच्ा तरुणांशी रोठ्ा 
प्रराणावर संबंरधत आ्े.

रोजगार स्भागगतव दर (Worker 
Porticipation Rate-WPR)

रोजगार स्भारगतव दर - WPR- 
म्णजे रोजगार, व्वसा् वा 
िोकरीधदंा असणाऱ्ा व्कतींचे एकूण 
लोकसखं्ेशी गणुोत्र सि 2015-
16 रधे प्रौढ व्कतींच्ा गटाचा 
म्णजे 30वा त्ािेक्षा जासत व्ाच्ा 
व्कतींचा WPR ्ा 57.3 टकके 
्ोता. तर ्वुकांसाठी ्ाच दर 39.2 
टकके ्ोता. (कोषटक क्ररांक 1 ि्ा) 
अ्ामात ्े अिेक्क्षतच आ्े. कारण 
व् वषमा 18 त े29 ्ा गटातल्ा 
व्कती रोठ्ा प्रराणात शकै्षणणक 
ससं्ांरध्े ्जर रा्तात आणण 
िढुील सशक्षण घेत असतात. कोषटक 
क्ररांक 1 वरुि ्े देणखल हदसिू ्ेत े
की, श्री भागािेक्षा ग्ारीण भागात 
जासत व्कती कारधदंा ककंवा रोजगार 
उिलबध असलेल्ा आ्ेत. तसेच 18 

त े29 वषमा ् ा व्ोगटातल्ा रह्लांशी तलुिा करता िरुुषांचा WPR ककतीतरी 
जासत आ्े.कोष्टक क्ररांक 1 Work Partcipation Rate (UPS) by 
Age Group 2015-16

Sector 18-29 Years 30+ Years
M F P M F P

Rural 63.1 19.1 42.3 89.0 29.8 60.1
Urban 48.6 11.8 30.7 82.6 16.7 50.4
Total 59.3 17.1 39.2 87.1 26.0 57.3

Source: Labour Bureau, Report on Youth Employment and Unemployment Scenario, 

(स्ोत: रोजगार प्रापत असलेल्ा आणण रोजगारािासूि वंरचत राह्लेल्ा 
्ुवकांबाबतचा कारगार का्ामाल्ािे हदलेला अ्वाल. दसुरा खंड 2015-16 
भारत सरकार)

ट्टपपणी ः UPS - सवमासाधारण रखु् जस्ती M-िुरुष, F-जसत्र्ा, P- व्कती

कोष्टक क्ररांक 2 : 2015-16 रधलया ववववध वयातलया कारगारांचे त े
करत असलेलया कारािुसार वगषीकरण

15-17 Years 18-29 Years 30 Years & above
R U R+U R U R+U R U R+U

Self Employed 40.8 30.9 39.7 40.5 33.3 39.0 51.2 43.4 49.2
Wage/ Salaried employee 5.1 18.9 6.5 14.1 37.6 19.0 10.5 33.8 16.5
Contract Worker 3.6 7.7 4.0 4.6 8.4 5.4 2.4 4.9 3.0
Casual Worker 50.6 42.6 49.7 40.8 20.7 36.6 35.9 17.9 31.0
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

कोषटक क्ररांक 2 लक्षिूवमाक बनघतल्ावर असे लक्षात ्ेत ेकी, 30 
वषायंिेक्षा जासत व्ाच्ा कारगारांिकैी निमरे कारगार सव्ंरोजगार करतात. 
त्ा तुलिेत 18 त े 29 वषमा व्ोगटातल्ा करी म्णजे सुरारे दोि 
िंचरांश कारगारांिी सव्ंरोजगाराचा रागमा धरला आ्े. कोषटक क्ररांक 2 
बनघतल्ावर असा्ी निषकषमा काढता ्ेतो की जासतीत जासत तरुणवगमा 
रोजगार सरळवतािा नि्सरत आणण रोजंदारीवर कार करा्ला िसंती देतो 
आ्े. ्ी िदधत श्री आणण ग्ारीण, अशा दोन्ी भागात सारखीच हदसूि 
्ेत ेआ्े.'

(स्ोत ः रोजगार सरळालेल्ा आणण ि सरळालेल्ा ् वुकांबाबत भारत सरकारच्ा 
कारगार का्ामाल्ािे हदलेल्ा अ्वालाचा दसुरा खंड, 2015-16.)

ट्टपपणी ः R-श्री U- ग्ारीण

उ�ाेगधं�ािुसार ववभागणी ः

कारगारांची त्ांच्ा उ�ाेगधं�ािुसार ववभागणी बनघतली तर असे लक्षात ्ेत े
की 18 त े29 वषमा व्ोगटातल्ा ब्ुतांश व्कती (सुरारे 38.1 टकके) 
शतेीप्रधाि वा शतेीशी संबंरधत उ�ाेगांरधे का्मारत आ्ेत. त्ा िाठोिाठ 
व्ािार, ्ॉटेल आणण उि्ारगृ् ांरधे कार करणारे तरुण (19.4 टकके), 
बांधकार व्वसा् (15.1 टकके), उतिादि ककंवा वसतु निरामाण (13.1 
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टकके) आणण त्ासशवा् रतर सेवा 
कार करणाऱ्ा व्कती आ्ेत. व् 
वषमा 30 िेक्षा जासत व्ाच्ा प्रौढ 
व्कतींच्ा गटाशी तुलिा करता 
असे हदसूि ्ेत ेकी तरुण लोकांचा 
कल बबगरशतेी क्षेत्रातल्ा बांधकार, 
वसतुनिरामाण, उतिादि, व्ािार 
आणण रतर रोजगारांच्ा संधीकड े
अरधक आ्े. शतेी क्षेत्राकडूि रतर 
क्षेत्राकड ेतरुणांिी वळण्ाचे र्त्वाचे 
कारण ्े आ्े की कृषी क्षेत्र खूि 
कारगारांिा सारावूि घेऊ शकत 
िा्ी. त्ाबरोबरच उत्रोत्र सशक्षण 

घेतलेल्ा तरुणांिा चांगला रोबदला देऊ शकणारे रोजगार उिलबध करुि 
देण्ाची क्षरता कृषी क्षेत्रात िा्ी, ्े सत््ी जसवकारावे लागेल.

कोष्टक क्ररांक 3 ः काराचया सवरुपािुसार ववववध वयोग्टातलया वयकतींचया 
ग्टांची ववभागणी, 2015-16.

Industry 18-29 Year 30+ Year
Agriculture & allied 38.1 47.2
Mining & Quarrying 0.9 1.1
Manufacturing 13.2 9.6
Electricity, gas and Water Supply 0.6 0.6
Construction 15.1 10.0
Trade, Hotels and Restaurants 19.4 17.5
Transport, Storage and Communication 3.7 3.9
Financial, insurance, real estate and business 
services

8.3 9.2

Community, social and personal services 0.7 0.8
Total 100.0 100.0

(स्ोत ः कोषटक 2 प्रराणेच)

बेरोजगारीचा दर ः

कार करण्ासाठी रचछुक आणण उिलबध असलेल्ा िण कार ि सरळालेल्ा 
अजूि्ी काराच्ा शोधात असलेल्ा व्कतींचे एकूण लोकसंख्ेशी गुणोत्र 
म्णजे बेरोजगारीचा दर. सि 2015-16 रध्े 18 त े29 वषमा व्ोगटातल्ा 
तरुणांचा बेरोजगारीचा दर 13.2 टकके ्ोता. ्ा दर 30 वषायंिेक्षा जासत 
व्ाच्ा व्कतीच्ा दराशी तुलिा करता आठिटीिेक्षा्ी जासत ्ोता. प्रौढ 
व्कतींचा ्ाच कालावधीतला बेरोजगारीचा दर फकत 1.6 टकके ्ोता. 
(कोषटक क्ररांक 4 ि्ा) तरुणांचा दर 11.3 टकके ्ोता. तर ्ाच व्ाच्ा 
तरुणींचा बेरोजगारीचा दर तरुणांच्ा दपुिट म्णजे 20 टकके ्ोता. श्री 
भागात ग्ारीण भागाच्ा तुलिेत बेरोजगारीचे प्रराण जासत आ्े आणण 
िुरुषांिेक्षा जसत्र्ांरधे ्े प्रराण जासत आ्े ्े कोषटक 4 वरुि सिषट ्ोत 
आ्े. श्री भागातल्ा तरुण जसत्र्ांरधे बेरोजगारीचे प्रराण 28 टकके 
रतक्ा रचतंाजिक िातळीवर आ्े. ्ाच भागातल्ा बेरोजगार तरुणांचे 
प्रराण फकत 11.5 टकके आ्े. व् वषमा 15-17 ्ा गटातल्ा खूि करी 
व्कती रोजगार वा कारधंदा करतात, तरी्ी ्ा गटातल्ा बेरोजगारीचे 
प्रराण देणखल 18 त े29 वषमा व्ोगटातल्ा व्कतींएवढेच आ्े ्ाला र्त्व 
�ा्ला ्वे. 

कोषटक क्ररांक 4 ः 2015-16 सालचा ववववध वयोग्टातलया बेरोजगारीचा 
दर.
Sector 15-17 Year 18-29 Year 30+ Year

M F P M F P M F P
Rural 18.4 22.8 19.5 11.2 17.9 12.7 0.9 3.7 1.6
Urban 22.1 21.4 22.0 11.5 27.9 15.1 0.7 5.3 1.5
Total 18.8 22.7 19.8 11.3 20.0 13.2 0.9 4.0 1.6

प्ररौढ वयकतींचा याच कालावधीतला 
बेरोजगारीचा दर फकत 1.6 
्टकके ्ोता. (कोष्टक क्ररांक 4 
प्ा) तरुणांचा दर 11.3 ्टकके 
्ोता. तर याच वयाचया तरुणींचा 
बेरोजगारीचा दर तरुणांचया दपुप्ट 
म्णजे 20 ्टकके ्ोता. श्री 
भागात ग्ारीण भागाचया तुलिेत 
बेरोजगारीचे प्रराण जासत आ्े 
आणण पुरुर्ांपेक्ा स्सत्यांरधे ्े 
प्रराण जासत आ्े ्े कोष्टक 
4 वरुि सपष्ट ्ोत आ्े. श्री 
भागातलया तरुण स्सत्यांरधे 
बेरोजगारीचे प्रराण 28 ्टकके 
इतकया गचतंाजिक पातळीवर 
आ्े. याच भागातलया बेरोजगार 
तरुणांचे प्रराण फकत 11.5 
्टकके आ्े. वय वर्मा 15-17 
या ग्टातलया खूप करी वयकती 
रोजगार वा कारधंदा करतात, 
तरी्ी या ग्टातलया बेरोजगारीचे 
प्रराण देणखल 18 त े 29 वर्मा 
वयोग्टातलया वयकतींएवढेच आ्े 
याला र्त्व �ायला ्वे. 
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सुसशक्क्षत ्ुवकांरधले बेरोजगारीचे प्रराण हदवसेंहदवस जासत वाढत चालले आ्े. शकै्षणणक िातळी जसजशी 
वाढत जाईल, तसेच बेरोजगारीचे प्रराण वाढत जात े ्े कोषटक क्ररांक 4 वर िजर टाकल्ावर सरजूि ्ेईल. 
िदवीिूवमा िातळीवरचा प्रराणित्र अभ्ासक्रर िूणमा केलेल्ा ्ुवकांरधे 23 टकके बेरोजगारी हदसूि ्ेत ेिण िदवी 
घेतलेल्ा ककंवा त्ािेक्षा जासत सशक्षण िूणमा केलेल्ा व्कतींरधे बेरोजगारीचे प्रराण 35 टकक्ांि्यंत वाढलेले हदसत.े 
सुसशक्क्षत तरुणींरधे सुसशक्क्षत तरुणांिेक्षा बेरोजगारीचे प्रराण लक्षणण्ररत्ा जासत आ्े. ्े लक्षात घेणे र्त्वाचे 
आ्े.

कोष्टक क्ररांक 5 ः वयोग्ट आणण शैक्णणक पातळीिुसार बेरोजगारीचा दर 

Education 18-29 Years 30 + Years
M F P M F P

Not Literate 4.0 6.2 4.9 0.6 3.0 2.2
Below Primary 4.8 5.8 5.1 0.6 1.9 1.6
Primary 5.5 8.0 6.2 0.6 2.3 1.0
Middle/Secondary/Higher 9.2 17.1 10.4 0.7 4.8 1.6
Certificate course at undergraduate level 21.3 31.3 23.5 0.6 11.2 2.4
Diploma at Graduate level 20.9 33.1 23.0 1.0 7.6 1.4
Graduate & above 29.7 47.7 34.8 2.3 13.5 6.2
All 11.3 20.0 13.2 0.9 4.0 1.6

िदवीिूवमा ककंवा िदवी िातळीवर प्रराणित्र िररक्षा ककंवा डडपलोरा केलेल्ा 18 त े29 वषमा व्ोगटातल्ा सुसशक्क्षत 
तरुणींिकैी एक ततृी्ांश तरुणी रोजगारािासूि वंरचत आ्ेत. ज्ा तरुणींिी िदवी घेतली आ्े ककंवा त्ािेक्षा्ी जासत 
सशक्षण घेतले आ्े. त्ांच्ा बाबतीत 
िररजस्ती आणखी वाईट आ्े. 
त्ांच्ातला बेरोजगारीचा दर सुरारे 
48 टकके रतका रचतंाजिक आ्े. 
्ाचा अ्मा असा ्ोतो की भारती् 
रोजगार ववशवात निरामाण ्ोणाऱ्ा 

रोजगार संधी अिुऱ्ा आ्ेतच, िण 
त्ाबरोबरच जसत्र्ांिा िोकरीवर 
ठेवण्ारधे ककंवा रोजगार उिलबध 
करुि देण्ात रोठा भेदभाव केला 
जातो, असे हदसूि ्ेत ेआ्े. ्ाचे 

अजूि एक कारण असे असू शकेल 
की जसत्र्ांिा सु्ोग् ठरणारे रोजगार 
निरामाण ् ोत िा्ीत ककंवा झालेच तर 
त्ा हठकाणी जसत्र्ांिा िोकरी करणे 
सुलभ व्ावे ्ा दृषटीिे वा्तूक, 
िाळणाघरे रत्ादी सारख्ा िा्ाभूत 

सुववधांची वािवा असत.े 
एकंदरीत का् तर 
तरुण वगामासाठी िुरेशा 
रोजगार संधी निरामाण 
करणे भारताला अजूि्ी 
शक् झालेले िा्ी. 
श्री भागातल्ा तरुण 
जसत्र्ांच्ा बाबतीत ्े 
आव्ाि अजूिच गंभीर 
आ्े.

सरकारिे केलेलया िवीि उपाययोजिा 

सरकारिे ्ाआधी तरुणांिा रोजगार 
सरळावा ् ा ् ेतुिे अिेक सव्ंरोजगार 
्ोजिा आणल्ा ्ोत्ा, िण त्ांचे 
िररणार फारसे सराधािकारक 
िा्ीत. म्णूि गेल्ा का्ी वषामात 

्ुवकांरधे व्वसा् करण्ासंबंधी 
जागतृी व्ावी, प्रोतसा्ि सरळावे ्ा 
्ेतुिे ‘सटाटमा अि वव् रुद्ा ‘(Micro 
Units Development and 
Refinance Agency),  ‘सटाटमा अि 
रंडड्ा‘, ‘प्रधािरंत्री रुद्ा ्ोजिा‘, 
‘रझ ऑफ ड�ु ईंग बबझिेस‘, सटाटमा अि 
जव्लेज एंटरप्रुिरसशि प्रोगॅ्र रत्ादीं 
सारख्ा िव्ा ्ोजिा कें द् सरकारिे 
सुरु केल्ा. ्ा ्ोजिांववष्ी 
्ोडक्ात राह्ती खालीलप्रराणे ः

‘स्टा्टमा अप इंडडया‘ आणण ‘स्टटँड अप 
इंडडया‘

उ�ाेजकतलेा प्रोतसा्ि देण्ासाठी 
भारत सरकारिे 2016 साली ‘सटाटमा 
अि रंडड्ा‘ आणण ‘सटँड अि रंडड्ा‘ 
असे दोि उिक्रर सुरु केले. ज्ारधे 
ववववध उ�ाेगांिा रदत व्ावी म्णूि 
करात सवलत आणण 10 ्जार 
कोटी रुि्ांचा सटाटमा अि निधी 
उिलबध करुि देण्ात आला आ्े. 
व्वसा् चालवण्ातली सुलभता 
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ग्ारीण भागातलया िागररकांिी 
अगधकागधक उ�ाेग सुरु करावेत, 
या उददेशािे सरकार ‘स्टा्टमा अप 
स्व्लेज एं्टरप्रुिररशप प्रोग्रॅर‘ ्ी 
योजिा आखत आ्े. या भागाचया 
आग्माक ववकासाला चालिा 
देणयासाठी अगदी तळाचया म्णजे 
गाव पातळीवर आवशयक ती पे्ररणा 
निरामाण व्ायला रदत ्ोईल. 
सि 2015 त े 2019 या चार 
वर्ाांचया कालावधीत देशभरातलया 
24 राजयांरधलया 125 ग्टांरधे 
कायमारत असलेलया सुरारे 1 लाख 
82 ्जार ग्ारीण उ�ाेगांिा 
पाटठंबा देऊि ्ी योजिा तयांचे 
सशकतीकरण करेल, अशी अपेक्ा 
आ्े.

आणखीि वाढवण्ासाठी िवीि 
व्ावसान्कांिा िोंदणी प्रकक्र्ा, 
का्देशीर अटी, नि्ारकांचे नि्ंत्रण, 
कर सवलत रत्ादी गोषटींरधे उदार 
दृषटीकोिातूि रदत करण्ासारख्ा 
अिेक उिा््ोजिा सरकारिे केल्ा. 
डडसेंबर 2016 ि्यंत देशात 4 ्जार 
700 सटाटमा अि उ�ाेग उभे ्ोत.े 
रात्र ्ािकैी सुरारे 200 उ�ाेग एका 
वषामातच बंद करावे लागले कारण 
त्ातूि अिेक्क्षत िररणार साध् झाले 

िा्ीत. रंडड्ा सटाटमा अि आऊटलुक 
ररिोटमा 2017 रधे जरी असा दावा 
केला गेला आ्े की ्े िसैरगमाक 
प्रगतीचेच उत्र उदा्रण आ्े आणण 
सध्ाच्ा अत्ंत सिधामातरक जगात 
20 टकक्ािेक्षा जासत सटाटमाअिस ्
हटकाव धरु शकत िा्ीत, तरी्ी 
्ा का्माक्रराच्ा प्रगतीवर ्ोत 
असलेल्ा आरोिांकड े जासत लक्ष 
देणे आवश्क आ्े. ‘सटाटमा अि 

रंडड्ा‘ ्ी ्ोजिा देणखल 2016 

सालच्ा जािेवारीत सुरु झाली. नतचा 
उददेश अिुसूरचत जाती, जराती 
आणण रह्ला ्ासारख्ा दलुमाक्क्षत 
गटांरधल्ा उ�ाेजकतलेा प्रोतसा्ि 
देणे, रदत करणे ्ा ्ोता. कें द् 
सरकारच्ा अ्मा रंत्राल्ािे 2017 
ला त्ार केलेल्ा अ्वालािुसार 
डडसेंबर 2016 ि्यंत ‘सटँड अि 
रंडड्ा‘ ्ोजिेरधूि रंजूर झालेल्ा 
एकूण कजायंची संख्ा 15,341 आ्े. 
ज्ारधे 2055 रह्ला, अिुसूरचत 
जातींतल्ा 2568 व्कती, तर 
अिुसूरचत जरातींरधल्ा 718 
व्कतींचा सरावेश आ्े.

‘प्रधािरंत्ी रुद्ा योजिा‘

सूक्र आणण लघु उ�ाेगांिा संस्ातरक 
अ्मा िुरवठ्ाचा फा्दा सरळावा 
्ाकररता कें द् सरकारिे एवप्रल 
2015 रधे प्रधािरंत्री रुद्ा ्ोजिा 
सुरु केली. उ�ाेगांच्ा ववकासाची ककंवा 
वाढीची िा्री आणण त्ा िा्रीवर 
त्ा त्ा उ�ाेगाला लागणारी निधीची 
गरज ्ािुसार प्रधािरंत्री रुद्ा 
्ोजिेअतंगमात तीि प्रकारची कजचे 
रंजूर केली जातात. सशश ु(50,000 
्जार), ककशोर (50,000 ्जार त े
5 लाख) आणण तरुण (5 लाख त े

10लाख) ्ा ्ोजिेअतंगमात राचमा 
2016 ि्यंत एकूण 1.25 
दशअबज रुि्ांची कजचे ववतरीत 
झाली. त्ातल्ा 32.7 दशलक्ष 
कजमादारांिकैी 30.3 दशलक्ष 
कजमादार ‘सशशु‘ प्रकारातले आ्ेत.

‘स्टा्टमा अप स्व्लेज एं्टरप्रुिररशप 
प्रोग्रॅर‘

ग्ारीण भागातल्ा िागररकांिी 
अरधकारधक उ�ाेग सुरु 
करावेत, ्ा उददेशािे सरकार 

‘सटाटमा अि जव्लेज एंटरपु्रिरसशि 
प्रोगॅ्र‘ ्ी ्ोजिा आखत आ्े. ्ा 
भागाच्ा आर्माक ववकासाला चालिा 
देण्ासाठी अगदी तळाच्ा म्णजे 
गाव िातळीवर आवश्क ती पे्ररणा 
निरामाण व्ा्ला रदत ्ोईल. सि 
2015 त े2019 ्ा चार वषायंच्ा 
कालावधीत देशभरातल्ा 24 
राज्ांरधल्ा 125 गटांरधे का्मारत 
असलेल्ा सुरारे 1 लाख 82 ्जार 
ग्ारीण उ�ाेगांिा िाहठंबा देऊि ्ी 
्ोजिा त्ांचे सशकतीकरण करेल, 
अशी अिेक्षा आ्े. ्ा ्ोजिेच्ा 
्शसवी अरंलबजावणीिंतर ग्ारीण 
भागातल्ा 3 लाख 78 ्जार 
व्कतींिा रोजगार सरळेल, असा 
अदंाज जाणकारांिी दशमावला आ्े.

‘निषकर्मा‘

भारत सध्ा लोकसंख्ेच्ा 
जस्त्ंतराच्ा अवस्ेतूि जात आ्े. 
िररणारी, भारताच्ा तरुण वगामाचे 
एकंदर लोकसंख्ेशी असलेले गुणोत्र 
वाढत आ्े. संख्ेत सतत वाढत 
जाणाऱ्ा तरुण वगामाला उत्र सशक्षण 
आणण अिुरुि िोकऱ्ांची सातत्िूणमा 
निसरमाती ्ांची आवश्कता असत.े 
आताि्यंत केलेल्ा ववशलेषणावरुि 
असे हदसूि ्ेत आ्े की ्े आव्ाि 
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िेला्ला कठीण आ्े. ववशषेत: 
सुसशक्क्षत तरुणांिा सुनिजशचत रोजगार 
िुरवणे ्ेच रोठे कठीण कार आ्े. 
एकीकड े जगभरात िोकरी वा रतर 
प्रकारे अ्ामाजमाि करणाऱ्ा जसत्र्ांरधे 

सगळ्ात करी प्रराण भारतात हदसूि 
्ेत े्े ददुदैवी सत् सरोर असतािाच 
दसुरीकड े अ्ामाजमाि करा्ची रचछा 
आणण िात्रता असणाऱ्ा भारती् 
जसत्र्ांरधे बेरोजगारीचे प्रराण खूि 
जासत आ्े. सरकारचे प्र्ति ्ोग् 
हदशिेे सुरु असले तरी्ी अजूि 
खूि का्ी करण्ासारखे आ्े. दीघमा 
रुदतीच्ा आणण रतर सवमाच आर्माक 
धोरणांरधे रोजगार निसरमातीचा रुददा 
सराववषट व्ा्ला ् वा आ्े. भारती् 

अ्माव्वस्ेरधे िुरेशा प्रराणात 
िोकऱ्ा वा रोजगार निरामाण झालेले 
िा्ीत. रोजगार निसरमातीची प्रकक्र्ा 
वेगवाि व्ावी ्ासाठी ववववध 
रंत्राल्ांिी त्ांचे का्माक्रर ्ोजिा 
आणण धोरणांरधे रोजगार निसरमातीला 
र्त्व �ा्ला ्वे. देशाच्ा िजशचर 
आणण दक्क्षण भागात ज्ा प्रराणात 
िोकऱ्ा वा रतर रोजगारांरधे वाढ 
्ोऊि त्ा भागांचा ववकास झालेला 
हदसतो. तसा तो रध् आणण 
िूवचेकडच्ा भागात झालेला हदसत 
िा्ी. ्े आवजूमाि लक्षात घ्ा्ची 
गरज आ्े. अशा प्रकारचा प्रादेसशक 
असरतोल दरू व्ा्ला ्वा आणण 
स्ानिक तरुणांिा त्ांच्ा भागातच 
उतिनिाचे साधि उिलबध करुि 
�ा्ला ्वे. त्ाचप्रराणे, सरकारचे 
ववववध का्माक्रर आणण धोरणे 
्ांच्ात असा उि्ुकत बदल घडवूि 
आणा्ला ्वा, ज्ारुळे अरधकारधक 
जसत्र्ांिा अ्ामाजमाि करता ्ेईल.

आिल्ा देशािे लोकसंख्ेच्ा 
प्रकारात ्ोणारे संक्ररण लक्षात 
घेऊि त्ािुसार वेगािे बदल घडवूि 
आणले तर ्े संक्ररण आिल्ासाठी 
वरदाि ठरेल. िण जर तसे करता 
आले िा्ी तर ्ाच संक्ररणारुळे 
निरामाण झालेला बेरोजगार तरुणांचा 
प्रशि अि्ामाला कारणीभूत ्ोईल.

nnn

लेखक अलख शरामा ्े िवी 
हदलली जस्त ‘रनसटीट्टू फाॅर 
ह्रूि डवे्लिरेंट’ ्ा संस्ेचे 
संचालक असिू ववकास आणण 
कारगार क्षेत्रातील ख्ातिार अ्मातज्ञ 
आ्ेत. डाॅ. बलवंत ससगं रे्ता ्े 
शरामा ्ांचे स्कारी असिू त्ाच 
संस्ेत का्मारत आ्ेत.

email : alakh.sharma@ihdindia.org 
balwant.mehta@ ihdindia.org

भारत सधया लोकसंखयेचया 
स्स्तयंतराचया अवस्ेतूि जात 
आ्े. पररणारी, भारताचया तरुण 
वगामाचे एकंदर लोकसंखयेशी 
असलेले गुणोत्तर वाढत आ्े. 
संखयेत सतत वाढत जाणाऱया 
तरुण वगामाला उत्तर रशक्ण 
आणण अिुरुप िोकऱयांची 
साततयपूणमा निररमाती यांची 
आवशयकता असत.े आतापयांत 
केलेलया ववशलेर्णावरुि असे 
टदसूि येत आ्े ककी ्े आव्ाि 
पेलायला कठीण आ्े. ववशरे्त: 
सुरशक्क्त तरुणांिा सुनिस्शचत 
रोजगार पुरवणे ्ेच रोठे कठीण 
कार आ्े. 
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भारत सध्ा जिसांजख्की् 
संक्ररणाच्ा सशखरावरती 

आ्े, आणण एकूण लोकसंख्ेच्ा 
65% जिता ् ी का्माशील व्ोर्ामादेत 
(WORKING AGE) म्णजेच 15- 
59 वषायंरध्े आ्े. ् ीच तर संधी आ्े 
दनुि्ेच्ा रोठरोठ्ा अ्माव्वस्ांची 
कौशल्िूणमा रिुष्बळाची गरज िूणमा 
करण्ासाठी एक सक्षर असे कौशल् 
भांडवल उभारण्ाची. रात्र ्ारध्े 
अचूक कौशल्े आणण सवमा देशांिी 
जसवकारलेल्ा रािदंडांचा ताळरेळ 
रात्र ्वा.

राषट्ी् ्ुवा धोरण 2014 च्ा 
अिुसार, 15 त े 29 व्ोर्ामादेत 
्ेणारी सवमा ्ुवाविढी वेगवेगळ्ा 
गरजा, आवश्कता रािणारी आ्े. 
सि 2011 िुसार ्ी ्ुवा विढी 
एकूण लोकसंख्ेच्ा 28% असूि 
भारताच्ा सकल राषट्ी् उतिनिाच्ा 
(GNI) 34% भागात सवत:चे 
्ोगदाि देत.ेभारती् ्ुवा जितचेा 
राषट्ी् घरगुती उतिादिातील टकका 
्ा त्ांचा श्रर करण्ाचे ्ोगदाि 
आणण त्ांची उतिादकता वाढवूि 
वाढववता ्ेईल.

ह्ा लोकसंख्ेचा लाभ भारताला 
सवमाच हठकाणी सराि ्ोतो असे 
िा्ी. भारताचा दवीिकलिी् प्रदेश 
ज्ारध्े िजशचर बंगाल, केरळ, 
किामाटक, तासरळिाडू आणण 
आधं्रप्रदेशचा सरावेश ्ोतो, आणण 
भारताचा आतंरी् िषृठप्रदेश म्णजेच 
रध्प्रदेश, राजस्ाि, उत्रप्रदेश 

आणण बब्ार ्ी राज्े, ्ारध्े 
करालीची तफावत आ्े. भारताचा ् ा 
दवीिकलिी् प्रदेश, त्ाच्ा का्माशील 
जिततेील तीव्र चढउतार ् े चीि आणण 
कोरर्ा ्ा देशांशी साम् दाखवतात 
तर िषृठी् प्रदेश ्ा तुलिेिे तरुण 
आणण चिळ, आणण वविुल प्रराणात 
्ुवाशकतीिे भरलेला आ्े. त्ारुळे 
्ा दृषटीकोिातूि दोि भारत हदसूि 
्ेतात. एक आ्े दवीिकलिी् प्रदेश 
म्णजेच प्रौढ भारत. जे्े प्रौढ आणण 
वडडलधाऱ्ांच्ा गरजांकड ेलक्ष वेधले 
जात आ्े आणण दसुरीकड े आ्े 
िषृठप्रदेश म्णजेच जवाि भारत. जे्े 
सशक्षण कौशल् आणण रोजगारीच्ा 
संधी अशा गोषटींकड ेलक्ष वेधा्ला 
्वे आ्े.

तरी्ी, ् ा ् ुवकांिा व्ावसान्क 
सशक्षण आणण कौशल् ववकासासाठी 
स्लांतररत करणे ्े तसे ्ा 
राज्ांसाठी कठीण कार आ्े.्ा 
रागील कारणे म्णजे स्लांतररत 
्ोण्ाची रचछा िसणे, प्रसशक्षणाचा 
खचमा करण्ास सक्षर िसणे वा 
रान्ता िसणे, असशक्क्षतता, आणण 
जागतृीचा अभाव अशी बरीच कारणे 
आ्ेत. ्ुवकांच्ा सक्षरतचेा प्रशि 
श्रसरक बाजारातील ्ुवकांच्ा 
स्भागावर िजर कफरवण्ाची गरज 
असल्ाचे सुचवतो.

युवक आणण श्रररक बाजार 

श्रसरक बाजारातील दशमाक म्णजेच 
कारगारांच्ा स्भागी ्ोण्ाचा दर 

रोजगारक्रताः सक्रीकरण साधणयाचे अचूक साधि

गचस्कतसा

राषट्ीय युवा धोरण 2014 चया 
अिुसार, 15 त े 29 वयोरयामादेत 
येणारी सवमा युवावपढी वेगवेगळया 
गरजा, आवशयकता रािणारी आ्े. 
सि 2011 िुसार ्ी युवा वपढी 
एकूण लोकसंखयेचया 28% असूि 
भारताचया सकल राषट्ीय उतपनिाचया 
(GNI) 34% भागात सवत:चे 
योगदाि देत.े भारतीय युवा जितचेा 
राषट्ीय घरगुती उतपादिातील ्टकका 
्ा तयांचा श्रर करणयाचे योगदाि 
आणण तयांची उतपादकता वाढवूि 
वाढववता येईल.

सुिीता संघी 
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(का्मारत त्ा का च्ेचछुक), कारगार 
संख्ेचा दर, आणण बेरोजगारीचा 
दर ्ा तकता क्र. 1 रध्े हदलेला 
असूि भारताच्ा श्रसरकबाजारातील 
्ुवकांबददलची जस्ती ्ाबददल 
फार र्तवाची राह्ती िुरवूि जात.े

तकता  क्र. 1.

श्रसरकांचा कारांरध्े स्भागी 
्ोण्ाचा दर (Labour Force 
Participation Rate), कारगारांच्ा 
संख्ेशी असलेले गुणोत्र (Worker 
Population Ratio) आणण 
तरुणांरधील बेरोजगारीचा दर 
(Unemployment Rate) ्ाची 
व्ोनि्ा् वगमावारी खालीलप्रराणेः 
ह्ा तकत्ावरुि रतके सिषट आ्े 
की, सवमा व्ोगटांरधूि सलगं वा स्ाि 
ह्ा निकषांस वगळूि श्रसरकांचा 
वा कारगारांचा (श्ररशकतीतील 
लोकस्भाग) चा दर घसरत 
आ्े. ्ात्ी ्ी तीव्र घट ग्ारीण 
रह्लांबाबतीत जरा जासत आ्े. ्ा 
तीव्र घटीरागील कारण ्े ग्ारीण 
भागात रोजगाराच्ा संधी िसणे ककंवा 
साराजजक अ्वा धासरमाक कारणांरुळे 
अशा संधी उिलबध ि ्ोणे असू 
शकतात. तरुण रुलांच्ा (िुरुषांच्ा) 
स्भागातील घटीचे कारण म्णजे ् ी 
रुले श्रसरक बाजारात सशरण्ाआधी 
ते् े लागणारी कौशल्े आतरसात 
करण्ाच्ा प्र्तिात असतात. 
15-29 ह्ा व्ोगटातील रुलांचा 
कारातील स्भागाचा दर आणण 
श्रसरकांच्ा  स्भागाचा कल सराि 
असल्ाचे दशमावतो.

सवमा प्रकारच्ा व्ोगटांवर िजर 
कफरवता बेरोजगारीचा दर ्ा 6.1% 
त े15.6% ्ादरम्ाि आ्े. श्री 
भागातील तरुण रह्लांिा (15-
29) बेरोजगारीचा सवायंत जासत 
अिुभव आ्े. तो म्णजे 15.6% 

ग्ारीण पुरुर्
वगमाग्ट 1999-2000 2011-12

LFPR WPR UR LFPR WPR UR
15-19 532 503 6.5 333 303 11.4

20-24 889 844 6.2 788 742 6.9

25-29 975 950 3.2 963 942 2.8

15-29 - 741 5.1 - 616 6.1

एकूण 540 531 - 553 543 -

ग्ारीण स्सत्या
वगमाग्ट 1999-2000 2011-12

LFPR WPR UR LFPR WPR UR
15-19 314 304 3.1 164 156 8.0

20-24 425 409 4.9 297 278 9.9
25-29 498 491 2.4 369 357 5.8
15-29 - 400 3.7 - 258 7.8

एकूण 302 299 - 253 248 -

ग्ारीण स्सत्या
LFPR WPR UR LFPR WPR UR

15-19 314 304 3.1 164 156 8.0

20-24 425 409 4.9 297 278 9.9
25-29 498 491 2.4 369 357 5.8
15-29 - 400 3.7 - 258 7.8

एकूण 302 299 - 253 248 -

श्री पुरुर् 
LFPR WPR UR LFPR WPR UR

15-19 366 314 15.4 256 14.4

20-24 755 658 13.9 664 594 11.6
25-29 951 883 7.5 951 906 5.3
15-29 - 593 11.5 - 558 8.9

एकूण 542 518 - 563 546 -

श्री स्सत्या
LFPR WPR UR LFPR WPR UR

15-19 121 105 15.5 89 78 15.3

20-24 191 155 25.8 197 160 21.9
25-29 214 194 15.8 253 231 10.8
15-29 - 149 19.9 - 157 15.6

एकूण 147 139 - 155 147 -
-स्ोत एिएसएसओ रोजगार आणण बेरोजगारी सवचेक्षणाच्ा ववववध फे-्ा
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रतका. ्ा रागील रुख् कारण 
‘कौटंुबबक िाहठंबा‘ असावे.ववववध 
्ुवा व्ोगटारध्े, बेरोजगारीचा 
दर 15-29 ्ा गटाचा दर चढता 
आ्े. कल घटता असला तरी राषट्ी् 
सरासरीिेक्षा रात्र तो जासत आ्े ्े 
निजशचत.

बेराजगारीचा टकका जासत आ्े, 
ववशषेत सशक्क्षत रुलांरधील 
बेरोजगारी ्ी सुधदा जासतीत जासत 
लोकसंख्ा असण्ाचा फा्दा घेऊ 
देत िा्ी. र ्ु एस 2011-12 
च्ा राह्तीिुसार, ्ुवकांरधील 
बेरोजगारीचा उचच दर ् े सुचवतो की,  
तरुणांच्ा काराबददलच्ा आकांक्षा 
वाढलेल्ा आ्ेत आणण सोबतच ्ा 
आकांक्षा आणण उिलबध रोजगार संधी 
्ांच्ातील असंतुलि्ी वाढलेले आ्े. 
तकता क्र. 2 वरुि असे्ी दशमािास 
्ेत े की, बेरोजगारीचा ्ा वाढता 
दर फकत सशक्क्षत वा िदवीप्रापत 
रुलांकडचे जासत िसूि िदववका व 
प्रराणित्र धारक व्ावसा्ोि्ुकत 
सशक्षण ग््ण करणाऱ्ा रुलांरध्े्ी 
जासत आ्े.

्ा तकता िा्ूि कळत े की 
्े्े एकीकड े ्ुवक रोजगार शोधत 
आ्ेत तर दसुरीकड े उ�ाेग सरू् 
कौशल्िूणमा रिुष्बळाच्ा शोधात 
आ्ेत. ववरोधाभास असा की, 
िा ्ुवकांिा रोजगार सरळताे िा 
उ�ाेगांिा रिुष्बळ. कौशल्ातील ्े 
असंतुलि ्ुवकांिा बेरोजगार बिवत े
कारण एखाद्ा ठराववक प्रकारच्ा 
कौशल्ाची रागणी त्ा प्रराणात 
िगार व शकै्षणणक अ म्ाता असलेल्ा 
रिुष्बळाचा त्ा क्षेत्रातील िुरवठा 
वाढवत.े ककंवा शकै्षणणक अ म्ाता ्ी 
त्ा काराच्ा हठकाणी लागणाऱ्ा 
िैिुण्ािेक्षा वेगळे असणे, ककंवा 
शकै्षणणक अ म्ाता आणण त े कार 
करण्ासाठी लागणारी गुणवत्ा ्ात 

फरक असणे, ककंवा तंत्रज्ञािातील 
प्रगतीरुळे कौशल् निषफळ ठरणे र.

एकूण भारती् बेरोजगारीतील 
49% भाग ्ा ्ा ्ुवा बेरोजगारांिी 
भरला आ्े, आणण आजघडीला 
भारतात अिौिचाररक क्षेत्रात 93% 
संधी उिलबध आ्ेत. सुसशक्षीत 
तरुणाईचा ब्ुतांश टकका ्ा एकतर 
बेरोजगार आ्े, अधमारोजगारीत आ्े, 
रोजगाराच्ा शोधात आ्े ककंवा िोकरी 
करत आ्े वा असुरक्क्षत का्माक्षेत्राच्ा 

संिकामात आ्े. असलकडच्ा रंडड्ा 
जसकल अ्वालािुसार, सशक्क्षत 
्ुवकांिकैी 40% जण ्े रोजगार 
करण्ा्ोग् आ्ेत.  रात्र, गररबीचा  
प्रशि सोडवणे, काराच्ा हठकाणातील 
असुरक्क्षतता, बाजाराशी संबंरधत 
कौशल्ांचा अभाव, राह्तीचा 
अभाव, कौशल् ववकासववष्क 
असरज अशी आव्ािे  आ्ेतच. 
1) चालू काळातील रागणी 
असलेल्ा कौशल्ांचा िुरवठा करणे, 
2) उ�ाेग आणण कारगारांसाठी 
बदलास जसवकारण्ासाठी रदत 
करणे, 3) ्ेत्ा काळातील श्रसरक 
बाजारातील गरजांसाठी लागणारी 
िात्रता निरामाण करणे आणण 
सातत् ठेवणे, ह्ाची आव्ािांिा 
तारण्ासाठी गरज आ्े. आता खरा 
प्रशि आ्े तो रोजगारक्षरतरेेध्े 
सुधारणा ्ोण्ासाठी धोरण का् 
असावे.

रोजगारक्रतसेाठी पुढाकार

जिसंख्ेचा फा्दा करुि घेण्ासाठी 
आणण ्ुवा जितलेा रोजगारक्षर 
बिवण्ासाठी, राषट्ी् कौशल् 
ववकास सरशि आणण कौशल्ववकास 
आणण रंंटरवप्रिरसशि साठी 

तकता 2
2011-12 चया रशक्णाचया अिुर्ंगािे बेरोजगारीचा सारानय दर 
सारानय रशक्ण दर बेरोजगारीचा दर (15-29 वर्षे)

ग्ारीण श्री
िुरुष जसंत्र्ा िुरुष जसंत्र्ा

असशक्षीत 2.3 0.8 2.5 1.6

प्रा्सरक शाळा सशक्षीत 3.2 0.6 4.8 4.3

अलि सशक्षीत 4.2 4.6 5.1 5.8

राध्सरक शाळा सशक्षीत 4.6 8.6 5.5 15.1

उचच राध्सरक शाळा सशक्षीत 6.5 13.8 12.0 14.6

िदववका प्रराणित्र 15.9 30.0 12.5 17.3

िदवी व रतर 19.1 29.6 16.3 23.4

एकूण 5.0 4.8 8.1 13.1

एकूण भारतीय बेरोजगारीतील 
49% भाग ्ा या युवा 
बेरोजगारांिी भरला आ्े, 
आणण आजघडीला भारतात 
अिरौपचाररक क्ेत्ात 93% 
संधी उपलबध आ्ेत. सुरशक्ीत 
तरुणाईचा ब्ुतांश ्टकका 
्ा एकतर बेरोजगार आ्े, 
अधमारोजगारीत  आ्े, रोजगाराचया 
शोधात आ्े ककंवा िोकरी करत 
आ्े वा असुरक्क्त कायमाक्ेत्ाचया 
संपकामात आ्े. अरलकडचया 
इंडडया स्सकल अ्वालािुसार, 
रशक्क्त युवकांपकैकी 40% जण 
्े रोजगार करणयायोगय आ्ेत.
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आखलेल्ा राषट्ी् िवधोरणाबरोबर 
िवे सरशि आरंभ केले आ्े. ्े िवे 
सरशि कुशल लोकांचा िुरवठा करणे, 
लोकांिा बाजारातील रागणीिुरुि 
कुशल बिवणे वा आवश्क कुशलता 
्ेण्ासाठी प्र्ति करणे, सारान् 
आणण जागनतक रािकांिुसार  
(Standards) प्रराणि ्ोण्ासाठी 
राषट्ी् कौशल्ा म्ाता आराखड्ाचे 
सर्माि करणे, रिुष्बळाचा रागणी  
आणण िुरवठा ्ांची सांगड घालणे 
आणण उ�ाेगक्षरतलेा पे्ररणा िुरवणे 
्ावर लक्ष कें द्ीत करत.े शासिाचे 
ववववध का्माक्रर ्े रंत्राल्े (शासि 
्ंत्रणा) संिकमा  ् ंत्रणा, लोकांिा हदलेली 
वचिबदधता िाळणे, जागनतक 
भारगदारी, का्माक्ररांची व्ापती 
आणण सर्माि, आ्सीटी चा वािर 
्ा गोषटींचा रेळ साधू िा्तात. 
सशवा् प्रसशक्षकांिा प्रसशक्षण आणण 
संिकमा ्ंत्रणेतील सुधारणा आणण 
का्माक्रर ्े वंरचत लोकांि्यंत 
िो्चाव्ास ्ावे ह्ाकडे् ी शासि 
लक्ष देऊि असत.े 

व्ावसान्क सशक्षणाला 
प्रोतसा्ि सरळावे म्णूि क्षरता 
आणण दजामा ्ा दोन्ी निकषांच्ा 
सुधारणांचा ववचार करता व्ावसान्क 
सशक्षणाला शाले् सशक्षण र्त्ा 
िववी आणण वरील वगमा र्िासूि 
सुरुवात करण्ाचे त्ाचसोबतीिे 
उ�ाेग सरू्ांिा अभ्ासक्ररातूि, 
प्रात्क्क्षकांतूि ्ा व्ोगटांि्यंत 
िो्ोचण्ाचे आणण सशक्षकांिा 
प्रसशक्षण िुरवण्ाचे ्ोजजले आ्े. 
उ�ाेग सरू्ांिी संबंरधत िाठ्क्ररांची 
रचिा करुि उ�ाेगसशक्षण संस्ांची 
संरचिा उभारली जाईल. रतर 
उ�ाेगसरू्ांबरोबर सारंजस् करार 
केले जातील.  कौशल् रंडळांदवारे 
उ�ाेगसरू् जोडले जातील, 
तंत्रज्ञािातील प्रगतीचा फा्दा 

सेवािुरवण्ात ्ोईल, सशकाऊ 
उरेदवारांच्ा प्रसशक्षणावर लक्ष हदले 
जाईल. ज्ारुळे सशक्षा्षी उिलबध 
्ोण्ास रदत ्ोईल. जागनतक 
िातळीवरील रोजगार आणण 
काराच्ा हठकाणांवरील बदलाचा 
आढावा घेता सरकार आणण शासि 
्ांच्ा जोडणीतूि कुशल कारगार 
घडवण्ासाठी िव्ा संस्ा उभारल्ा 
जातील. वव�ािीठे  िात्र सशक्षकांिा 
उभारण्ाचा, अभ्ासक्ररातूि संशोधि 
आ्ोजण्ाचा आणण व्ावसान्क 
सशक्षणासाठी अध्ाििशासत्र त्ार 
करण्ाचा आणण त्ासाठी आवश्क 
संस्ांचे ि्मावेक्षण करण्ाचा प्र्ति 
करत आ्े.

कौशल् ववकास आणण 
उ�ाेजकता रंत्राल्ाचा अतंभामाव करुि 
एकूण 20 रंत्राल्े ववसताररतिणे 
सारान् का्माक्रर, प्रांनत् का्माक्रर 
आणण क्षेत्री् का्माक्रर ्ुवकांरधील 
रोजगारक्षरता वाढवण्ासाठी राबवत 
आ्ेत. ववववध कौशल्ांची गरज 

िा्ूि सध्ा एकूण 13000 ्ूि 
अरधक संस्ा, 4000 ्ूि अरधक 
तंत्रसशक्षण संस्ा, आणण 20000 
्ूि अरधक व्ावसान्क सशक्षण 
देणारे अभ्ासक्रर उिलबध आ्ेत. 
त्ारुळे लोकांरधील गुणवते्ला 
िूणमा वाव देऊि प्रराणित्र, के्रडडट 
अकॅ्ुम्ुलेशि आणण बदली अशा 
बाबींचा िररच् ्ोउि त्ांची िात्रता 
वाढवता ्ेत.े अिौिचाररक क्षेत्रातील 
रोठ्ा प्रराणात असलेला कार 
आणण र्ामाहदत कौशल्ांचा वािर 
िा्ता त्ाला प्रराणिाची गरज आ्े. 
िीएरकेव्ीवा् राफमा त सरळालेल्ा 
िूवमाप्रसशक्षणाची ओळख वा प्रराणित्र 
्ी कौशल् ववकास वा िुिरव�कास 
्ारध्े सराववषट ्ोण्ासाठी 
कारगारांकररता र्तवाची िा्री 
असेल. श्रसरक बाजारात सराववषट 
्ोण्ासाठी आणण रोजगारक्षर 
कुशलता अगंी बाणवण्ासाठी 
िीएरकेव्ीवा् शाळा सोडलेल्ा 
रुलांसाठी अजूि एक संधी उिलबध 
करुि देत आ्े. तरी्ी, ्ासाठी 
श्रसरक बाजारारध्े र्तवाकांक्षी 
कौशल् प्रसशक्षण रुजवण्ास रोठे 
सर्माि वा प्रोतसा्ि असावे लागणार 
आ्े.

राषट्ी् कौशल् ववकास एजनसी 
्सतक्षेि करत आ्े. उदा. राषट्ी् 
कौशल् अ म्ाता आराखडा, जो 
गनतशीलता आणण्ास रदत करत.े
कौशल्ांिा र्तवाकांक्षी करण्ात 
्ेत.े कें द् शासिािे चालवलेल्ा 
का्माक्ररांत खचमा, काल आणण िाठ 
्ा सवमा बाबतींत एकसरािता 
्ेण्ासाठी नि्रावली त्ार 
केली जात,े श्रसरक बाजार राह्ती 
प्रणालीिे सवमा सभासदांबाबतीतील 
ववषरता दरू करण्ाचा प्र्ति करणे, 
देशभरातील कौशल् ववकसिाचे 
निरीक्षण करणे र. राषट्ी् कौशल् 

वयावसानयक रशक्णाला प्रोतसा्ि 
ररळावे म्णूि क्रता आणण 
दजामा या दोन्ी निकर्ांचया 
सुधारणांचा ववचार करता 
वयावसानयक रशक्णाला शालेय 
रशक्ण इयत्ता िववी आणण वरील 
वगमा इ्पासूि सुरुवात करणयाचे 
तयाचसोबतीिे उ�ाेग सरू्ांिा 
अभयासक्ररातूि, प्रातयक्क्कांतूि 
या वयोग्टांपयांत पो्ोचणयाचे 
आणण रशक्कांिा प्ररशक्ण 
पुरवणयाचे योस्जले आ्े. उ�ाेग 
सरू्ांिी संबंगधत पाठयक्ररांची 
रचिा करुि उ�ाेगरशक्ण संस्ांची 
संरचिा उभारली जाईल. इतर 
उ�ाेगसरू्ांबरोबर सारंजसय करार 
केले जातील.
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ववकास कािपोरेशि, ज्ाप्रराणे 
2015 च्ा धोरणात ठरवलेली ध्े्े 
सरळवण्ादृषटीिे प्रसशक्षण सक्षर 
करत आ्े, त्ाचप्रराणे िा्ाभूत 
सो्ीसुववधांसाठी खासगी क्षेत्रांची 
त्ारी करण्ास पे्ररणा देत आ्ेत. क्षेत्र 
कौशल् रंडळे आणण उ�ाेगसरू्ांिी 
चालवलेल्ा संस्ा रूल्ांकि आणण 
प्रराणित्रासाठी रदतशील असणाऱ्ा 
िाठक्रराची प्रसशक्षणासोबत सांगड 
घालूि देत आ्ेत. गरीब ववद्ार्ायंिा 
कौशल् ववकास का्माक्ररात स्भागी 
्ोण्ासाठी कौशल् कजमा देण्ाचा 
शासिािे िुढाकार घेतला आ्े. 

आवश्क धोरणे आणण का्माक्ररांचा 
हदखावा ककती्ी जोरकस असला तरी 
खरी गरज आ्े ती ् ुवाशकतीला ककती 
प्रराणात लाभ ्ोतो ्े िा्ण्ाची 
आणण ्ोग् कुशलतिेे आर्माक 
ववकासाची कास धरण्ाची. िुढील 
भागात ्ुवा शकतीला उदधारासाठी 
आखलेल्ा धोरणाचे 11 र्तवाचे 
रुददे ववसतारािे िा्ू्ा.

1. युवकांचया आकांक्ािा सरजूि 
घेणे- तरुणांच्ा रचछा आकांक्षांिा 
सरजूि घेण्ाचा प्र्ति करणे 
म्णजे शाशवत कौशल् ववकासाची 
गुरुककलली ्ो्. ज्ाचा ्ेट फा्दा 
साराजार्माक सरावेशिाचा अभ्ास 
करण्ासाठी ककंवा रोजगाराच्ा 
अद््ावत संधी िुरवण्ासाठी ्ोतो. 
र्ुएस 2011-12 ्ा प्रसशक्षणा्मा 
उिलबध रह्तीचे ववशलेषण िुढील 
आकडवेारी रांडतःे 22.3% ग्ारीण 
तरुण (िुरुष) वा्ि चालि आणण 
्ांबत्रकी काराचे व्ावसान्क सशक्षण 
घेत ्ोत,े26.3% श्री िुरुष 
संगणक व्ािारात व्सत ्ोत.े  
त्ाचप्रराणे 32.2% ग्ारीण जसत्र्ा 
ह्ा वसत्रो�ाेग आणण कौशल्कारात 
व्ग् असूि श्री जसत्र्ांिकैी 30.4  
टकके संगणकी् कारांत आ्े. 
रात्र ्ा राषट्ी् कौशल् ववकास 
कािपोरेशिचा ‘जसकल गॅि’ अ्वाल 

म्णतो तवे्ा प्रसशक्षणाची गरज 
आणण प्रसशक्षणाचे साध् ्ांरध्े 
तफावत आ्े. ्ा अ्वालािुसार 
रोजगार निसरमातीचा उचचदर असणारी 
क्षेत्र े कुशल कारगारांचा ओघ स्ि 
करतात, ्े खरेतर आव्ािच आ्े. 
द जसकल गॅि ररिोटमा िुसार कौशल् 
रांडणीचे िररसशषट 1 उिरोकत 
ववधािाला दजुोरा देत ेवा ् ुवाजितचे्ा 
आशाआकांक्षांिा सरजूि घेण्ाची 
ववलक्षण गरज असल्ाचे अधोरेणखत 
करत.े रांडणीरध्े सराववषट राह्ती 
्ेच सांगत े की, ब्ुतांश राज्ांत 
बांधकार, दळणवळण  आणण 
वा्तूक, कृषी आणण संबंरधत उिक्रर 
(अनि प्रकक्र्ा उ�ाेग) ्ास रोठी 
रागणी आ्े रात्र ककत्ेक राज्ांत 
्ा व्वसा्धंद्ांिा व रोजगाराला 
जरा्ी रागणी िा्ी.

्े असंतुलि भरुि काढणे 
आणण अ्माव्वस्ेची गरज सरजूि 
घेणे ्ासाठी ्ुवाकांक्षांिा सरजूि 
घेणे खूिच गंभीर गोषट आ्े. ्ा 
कौशल्ांिा सरळालेली सवत:ची 

ओळख आणण त्ातील प्राववण्ाबददल 
सरळालेला िुरसकार  तरुणांिा 
कौशल् प्रसशक्षणासाठी खूि उरेद 
देतो, पे्ररणा देतो. ल्ाििणािासूिच 
श्ररांबददलचा आदर रिात आकारास 
आला की, कारगारिेशाबददलचे 
सरज बदलण्ात रदत ्ोत.े 
कौशल् का्माक्रर प्रससधदीस आणे 
आणण आशचेे अकूंर फोडण्ासाठी 
निराळी ्ंत्रणा राबवली िाह्जे. 
ज्ारुळे गनतशीलता प्रापत ्ोईल.

2. गतीशीलता राषट्ी् कौशल् 
ववकास आणण उदद्ोजकता धोरण 
2015च्ा म्णण्ािुसार 2022 
सालाि्यंत भारताला 110 दशलक्ष 
लोकांिी कौशल् प्रापत करा्ला 
्वे तर 290  दशलक्ष लोकांसाठी 
िूणमाकौशल् ककंवा कौशल्ांत वाढ 
करणे गरजेचे आ्े. ्े फार रोठे 
आव्ाि असूि ्ाकररता वव�ार्ायंिी 
गतीशील ्ोणे गरजेचे आ्े. 
त्ाचबरोबर प्रांताप्रांतातील तरुणांिी 
कौशल् प्रापत करुि घेणे गरजेचे 
आ्े. आिण तरुणांिा कशाप्रकारे 
गतीशील करु शकतो ्ावर कौशल् 
प्रसशक्षणाचा का्माक्रर अवलंबूि आ्े. 
आजच्ा घडीला असे रचत्र आ्े 
की, प्रसशक्षा्षीचे गतीराि ्ोणे ्े , 
प्रसशक्षकाच्ा ्ाती आ्े.

व्ावसान्क कोसमाची राह्ती 
िसणे आणण रोजगाराच्ा ्ेऊ 
घातलेल्ा संधी ्ांच्ाबददलची 
अिसभज्ञता ्ारुळे ्ुवक 
गतीशील ्ोत िा्ीत. त्ाचबरोबर 
स्लांतराबददल अिुतसुक असणे 
आणण कालबाह् कौशल्े ् ी कारणे्ी 
ववचारात घ्ा्ला ्वीत. 

आजच्ा घडीची गरज ्ी की, 
खास धोरणातरक प्रसशक्षण सरळणे.द 
जसकल सखी रॉडले अ्ामात आदशमा 
कुशल रह्ला ्ा र्ाराषट् शासिाचा 
असभिव प्र्ोग आ्े. ्ा अतंगमात 
रह्लांिा गतीशील ्ोण्ाकररता 
प्रसशक्षण देण्ात ्ेत.े स्ानिक 

2022 सालापयांत भारताला 
110 दशलक् लोकांिी करौशलय 
प्रापत करायला ्वे तर 290  
दशलक् लोकांसाठी पूणमाकरौशलय 
ककंवा करौशलयांत वाढ करणे 
गरजेचे आ्े. ्े फार रोठे 
आव्ाि असूि याकररता 
वव�ारयाांिी गतीशील ्ोणे 
गरजेचे आ्े. तयाचबरोबर 
प्रांताप्रांतातील तरुणांिी करौशलय 
प्रापत करुि घेणे गरजेचे आ्े. 
आपण तरुणांिा कशाप्रकारे 
गतीशील करु शकतो यावर 
करौशलय प्ररशक्णाचा कायमाक्रर 
अवलंबूि आ्े. आजचया घडीला 
असे गचत् आ्े ककी, प्ररशक्ा्षीचे 
गतीराि ्ोणे ्े , प्ररशक्काचया 
्ाती आ्े.
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िातळीवरील रह्लांचा कौशल् 
ववकास का्माक्रर स्भाग वाढावा ्ा 
्ारध्े ् ेतू आ्े. स्ानिक रह्लांिा 
कौशल् ववकासात िुढे घेऊि जाण्ाचा 
्ा एक रागमा आ्े. स्ानिक रंडळे 
सक्री् ्ोऊि ्ा का्माक्रर राबवू 
शकतात. ् ारधील तरुण तरुणी संिूणमा 
राह्ती अद््ावत करुि त्ांिा 
रोजगारासभरुख बिवूि त्ांच्ातील 
उ�ाेजक जागवूि प्रोतसा्ि देऊि 
आिण आिले उददीषट् गाठू शकू. 
वर उललेखलेली राह्ती ्ा तरुण 
तरुणींच्ा आधार खात्ाशी तसेच 
बँक खात्ांशी जोडूि एसएसडीएर 
्ा शासकी् िोटमालवर अिलोड 
करता ्ेईल. ्ातील का्मारत रंडळी 
दारोदारी जावूि ्ाचा प्रसार करु 
शकतात. तरुण तरुणींच्ा िालकांशी 
संवाद साधू शकतात. त्ाचप्रराणे 
बेरोजगारांच्ा व््ा ऐकणे व त्ािा 
कौशल् ववकासाचे र्तव सांगणे ्े 
उललेखिी् ठरेल.

राषट्ी् जागतृी रोह्र  अतंगमात, 
शाळा, र्ाववद्ाल्े, तसेच शकै्षणणक 
संस्ा ्ांच्ाशी संवाद साधण्ाचा 
का्माक्रर राबवूि, प्रसशक्षण देणाऱ्ा 
का्माकत्ायंिी ्ा क्षेत्रातील ्ेऊ 
घातलेल्ा रोजगाराच्ा संधींबददल 
जागतृ करणे र्तवाचे आ्े.

3. रोजगारांतील ववववधता-

भारतारध्े रोजगाराच्ा संधींचा 
ववचार करता क्षेत्रनि्ा्, सलगंनि्ा् 
्ाचप्रराणे ववशषे ववववधता हदसूि 
्ेत.े भारती् रोजगाराच्ा संधीकड े
ि्ाता 93% रोजगार अिौिचाररक 
क्षेत्रात तर केवळ 8% रोजगार 
औिचाररक क्षेत्रात आ्े. दोन्ींच्ा 
प्रसशक्षणात बदल आ्ेत. अिौिचाररक 
रोजगाराच्ा संधीरध्े असे 
हदसूि ्ेत े की, श्ररववभागणीरुळे 
कौशल्ाचा अभाव आ्े त्ाच 
प्रराणे उतिादकतरेध्े घट ्ेत.े ्ा 
क्षेत्रात अलिसाक्षरता तसेच अकुशल 

कारगार हदसूि ्ेतात. राषट्ी् 
औ�ाेरगक प्रसशक्षण का्माक्रराअंतगमात 
अरधकारधक कौशल् प्रापत करता 
्ेऊ शकत.े 

आिल्ा एकूण लोकसंख्ेचा 
ववचार करता 48% रह्लांचा 
स्भाग आ्े रात्र रोजगाराच्ा 
संदभामात रात्र ्ेच प्रराण 22% 
रतके आ्े. िंतप्रधािांिी असे म्टले 

आ्े की, ‘रह्लांची क्षरता वाढवूि 
त्ांिा जर ववकास कारांशी निगडीत 
केले तर कोणत्ा्ी देशाचा ववकास 
गनतशील ्ोऊ शकतो.‘

्ा कररता आिल्ाला 
िजशचर आणण दक्क्षण ववभागात 
उ�ाेगाची वातावरण निसरमाती करावी 
लागेल. सो्ी सुववधा िुरवाव्ा 

भारतीय रोजगाराचया संधीकड े
प्ाता 93% रोजगार 
अिरौपचाररक क्ेत्ात तर केवळ 
8% रोजगार औपचाररक क्ेत्ात 
आ्े. दोन्ींचया प्ररशक्णात 
बदल आ्ेत. अिरौपचाररक 
रोजगाराचया संधीरधये असे 
टदसूि येत ेककी, श्ररववभागणीरुळे 
करौशलयाचा अभाव आ्े तयाच 
प्रराणे उतपादकतरेधये घ्ट येत.े 
या क्ेत्ात अलपसाक्रता तसेच 
अकुशल कारगार टदसूि येतात. 
राषट्ीय औ�ागेगक प्ररशक्ण 
कायमाक्रराअंतगमात अगधकागधक 
करौशलय प्रापत करता येऊ शकत.े 
आपलया एकूण लोकसंखयेचा 
ववचार करता 48% रट्लांचा 
स्भाग आ्े रात् रोजगाराचया 
संदभामात रात् ्ेच प्रराण 22% 
इतके आ्े. पंतप्रधािांिी असे 
म््टले आ्े ककी, ‘रट्लांची 
क्रता वाढवूि तयांिा जर 
ववकास कारांशी निगडीत केले 
तर कोणतया्ी देशाचा ववकास 
गनतशील ्ोऊ शकतो.‘

लागतील. त्ांचे कौशल् त्ांिा 
त े अ�ा्ावत करावे लागेल. ्ाचे 
कारण रोजगाराच्ा निसरत्ािे त्ांचे 
स्लांतर झालेले आ्े. रोजगाराच्ा 
संधी उिलबध असल्ािे त े आलेले 
आ्ेत. खाजगी उ�ाेग जगताची रदत 
्ा हठकाणी ्ोऊ शकत.े त्ांच्ा 
साराजजक जबाबदारी ् ा राध्रातूि 
ककंवा त्ांचा वातावरण निसरमातीत 
सरळ स्भाग करुि कार करत 
असतािा प्रसशक्षण देणे, औ�ाेरगक 
वव�ावेति, प्रसशक्षकांसाठी प्रसशक्षण, 
कार करत असतािाच प्रसशक्षण 
देणे, अजसततवात असलेल्ा ज्ञािाचा 
उि्ोग भववष्कालीि रोजगारासाठी 
करुि ठेवणे. र. ्े उिक्रर राबवता 
्ेतील.

4. करौशलयावर भर तसेच 
पूवमारशक्णाची दखल.

राध्सरक सशक्षण ि�णमा ्ोण्ाआधीच 
फार रोठ्ा प्रराणात रुलांची गळती 
्ोत.े 12 व्ा िंचवावषमाक ् ोजिेप्रराणे 
47% रुलांची गळती त ेराध्सरक 
सशक्षण िूणमा करण्ाआधीच ्ोत.े
सा्ाजजकच ्ी रुले जेव्ा रोजगार 
सरळववण्ासाठी जातात तवे्ा 
त्ांच्ाकड े अलिकौशल् असत े
आणण त्ांिा करी िशैाच्ा 
रोजगारावर कार करावे लागत.े 
्ाकररता त्ांच्ा कौशल्ात  वाढ 
करणे, त्ांिा अरधक प्रसशक्षीत करणे 
गरजेचे आ्े. त्ांच्ात चांगली 
क्षरता निरामाण करणे गरजेचे आ्े. 
राज् तसेच कें द् शासिाकड े् ाकररता 
उत्रोत्र का्माक्रर आ्े. रोजगारक्षर 
असे का्माक्रर आ्ेत. िरंतु राषट्ी् 
धोरणािुसार आिल्ाला उददीषट् 
गाठण्ाकररता कौशल्, िूणमाकौशल् 
आणण वाढीव कौशल् ्ारध्े 
सिषटता असा्ला ् वी. अशा तऱ्ेच्ा 
कारारगरांिा शोधणे ्ेच एक आव्ाि 
आ्े.  ‘सकील गॅि अिॅॅलेससस‘ ्ी्ी 
एक गरज बिली आ्े. कौशल् 
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परररशष्ट

जिबा्ुलयाचा फायदा 
घेणारी राजये

क्ेत्नि्ाय रिुषयबळाची 
रांगणी

युवाशकतीचया र्तवाकांक्ा

जासत सरासरी करी

उत्र प्रदेश गृ् बांधणी, स्ावर 
रालरत्ा, ‘संघहटत ररटेल 
क्षेत्र‘ तसेच बँकींग, ववरा 
क्षेत्र

राह्ती तंत्रज्ञाि, संघहटत 
ररटेल क्षेत्र तसेच प्रसारराध्रे 
आणण रिोरंजि

बीएफएस आ्, आरोग् क्षेत्र 
त्ाचप्रराणे अनि प्रक्री्ा

गृ् निरामाण, बांधकार, 
वा्तूक, शतेी 
वसत्रो�ाेग, रतर 
उतिादि क्षेत्र आणण 
औषधे. 

हदलली जरंटेल, बांधकार वा्तूक, 
गृ् ोि्ोगी, रदत, राह्ती 
तंत्रज्ञाि, आरोग्सेवा, 
सशक्षण बँकींग, अ्मासेवा 
ववरा. 

जरंटेल, राह्ती तंत्रज्ञाि, 
बीिीओ, सशक्षण, वा्िाधाररत 
सावमाजनिक व्वस्ािि, 
वीज, उिकरणे, वसत्रो�ाेग, 
रलेकट्ाॅनिक तसेच ्ाडमावेअर.

बांधकार वा्तूक,  
आदरानतर्
बीएफएसआ्, वा्ि 
देखरेख, आरोग्, 
प्रसारराध्रे, रिोरंजि, 
धातू उतिादिे, छािखािे, 
अनिप्रकक्र्ा तसेच रसा्ि 
उ�ाेग

घरगूती रदत, सुरक्षा 
करमाचारी, घाऊक 
व्ािार, लाकूड 
व्वसा्, रर्ल 
रसटेट

झारखंड गृ् निरामाण, ि्माटि, 
आदरानतर्, व्ािार, 
प्रवास, अनि प्रक्री्ा, 
बँकींग, असभ्ांबत्रकी, 
वा्तूक, रालिुरवठा 

अनि प्रक्री्ा, बँकींग, 
असभ्ांबत्रकी, वसत्रो�ाेग, 
त्ार किड,े प्रवासी वा्तूक, 
आरोग्सेवा, सशक्षण, कौशल् 
ववकास तसेच राह्ती 
तंत्रज्ञाि.

ि्माटि, आदरानतर्, प्रवास 
व व्ािार, ररअल रसटेट 
व वाणणज् प्रसार राध्रे, 
दळणवळण, वीज गॅस व 
िाणीिुरवठा

गृ् निरामाण, व 
बांधकार, खाण 
व्वस्ािि, ्सतराग 
तसेच संघहटत 
व्ािार क्षेत्र , चारड,े 
चारड्ाच्ा वसतू, 
रसा्ि व औषधे.

रध्प्रदेश बांधकार, ररटेल शतेी व 
िुरक व्वसा्,वसत्रो�ाेग, 
रालवा्तूक, खाण उ�ाेग

राह्ती तंत्रज्ञाि, आरोग्सेवा, 
सशक्षण आणण कौशल् 
ववकास, रोटारगाड्ांचे 
सुटे भाग, प्रसार राध्रे, 
रिोरंजि

आदरानतर्, बँकींग तसेच 
आर्माक सेवा, खाण उ�ाेग, 
वसत्रो�ाेग, रालवा्तूक

बांधकार व्वसा्, 
ररटेल, कृषी व 
कृषीिूरक,वसत्रो�ाेग, 
रालवा्तूक, खाण 
उ�ाेग

राजस्ाि वीजकारागीर, संगणक 
आधाररत लेखाशासत्र, 
राह्ती व तंत्रज्ञाि, 
भ्ररणधविी दरुुसती, घरगुती 
दरुुसती, कुररअर ववतरण, 
वा्ि तंत्रज्ञाि, ववक्री व 
िणि ह्रे दारगिे तसेच 
्सत व्वसा्.

वीज कारागीर ्सतकौशल् आणण 
्सतकला

रोबारल दरुुसती, 
संगण ्ंकाधाररत 
लेखाशासत्र, राह्ती 
व तंत्रज्ञाि, वा्ररगं, 
ररिेअरींग, कुररअर 
ववतरण, ववक्री व 
िणि, ह्रे दारगिे.

िजशचर बंगाल बांधकार, ररटेल, 
कृषी आणण कृषी 
िूरक, एरएसएरर, 
ज्ूट, वसत्रो�ाेग, कृषी 
अनिप्रकक्र्ा.

राह्ती तंत्रज्ञाि, आरोग्सेवा, 
बँकींग, ररिेअसमा , रेंटेिनस, 
आसभ्ांबत्रकी वा्िासंबंधी 
सशक्षण  वा प्रसशक्षण, ह्रे 
दागदारगिे

ि्माटि, प्रवास, आदरानतर्, 
वा्तूक व रालवा्तूक, 
संिकमा शासत्र, रबर व 
पलॅजसटक, रलेकट्ॉनिक व 
्ाडमावेअर

बांधकार, ररटेल, कृषी 
व िूरक, एर एस एर 
र, ज्ूट वसत्रो�ाेग, 
अनि प्रकक्र्ा

र्ाराषट् राह्ती तंत्रज्ञाि, संघहटत 
ररटेल, बांधकार, कृषी व 
कृषीआधाररत व्वसा्, 
रसा्ि वा औषधे, ह्रे, 
दागदारगिे

राह्ती व तंत्रज्ञाि संघहटत 
ररटेल, ि्माटि आणण प्रवास 
आदरानतर् अनिप्रकक्र्ा, 
वा्िो�ाेग वा्िांचे सुटे 
भाग

प्रसारराध्रे, रिोरंजि, 
बीएफएसआ्, वा्तूक, 
रालवा्तूक सशक्षण कौशल् 
ववकास, वसत्रो�ाेग

गृ् निरामाण, बांधकार, 
रतर उतिादि 
क्षेत्र, शतेी व िूरक 
व्वसा्, रसा्ि, 
औषधे, ह्रे दारगिे.

तासरळिाडू बांधकार,् ररटेल आणण 
प्रवास, आदरानतर्- ि्माटि 
आणण प्रवास, बीएफएसआ्, 
वा्िो�ाेग

वा्िो�ाेग, राह्ती तंत्रज्ञाि, 
ि्माटि, प्रवास, आदरानतर्, 
ररटेल, बीएफएसआ्, 
रलेकट्ॉनिकस, ्ाडमावेअर, 
सशक्षण.

वसत्रो�ाेग, प्रसारराध्रे 
व रिोरंजि, वा्तूक व 
रालवा्तूक आरोग्सेवा, 
ररअल रसटेट.

चरपो�ाेग बांधकार 
अनिप्रकक्र्ा, ह्रे 
दागदारगिे रसा्िे, 
औषधे, फनिमाचर, शतेी, 
्सतकला.

सत्रोत एिएसडीसी सकील गॅि ररिोटमा - 2012, 

डॉ. सखी खुरािा, िीती आ्ोग ्ांिी संकसलत केली आ्े.
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धोरणाबददल उतावळेिणा िसावा. 
रतर अिेक गोषटींबरोबर आरिीएल 
चे ्श त्ाच्ा जागतृीरध्ेच 
लिलेले आ्े. प्रभावी व्वसा् 
रागमादशमाि, सेवा सललारसलत ्ा्ी 
बाबी र्तवाच्ा आ्ेत. एकाजतरक 
धोरण, सशक्षण तसेच प्रसशक्षण 
्ाकररता का्द्ाच्ा तसेच 
नि्सरततचेी चौकट, ्ात स्भागी 
असणाऱ्ांचा सक्री् स्भाग, प्रभावी 
संस्ातरक चौकट ्ाचा अतंभामाव 
आरिीएल रध्े आ्े. व्वसा्ातील 
दजामा सांभाळणे आणण िदव्ांचा दजामा 
(एका ववसशषट   सतरावर ्ाचा 
ताळरेळ घाला्ला ्वा) ववसशषट 
गटांसाठी, त्ांच्ा काररगरीचे 
रूल्रािि करण्ाची िररणारकारक 
आणण प्रभावी ्त्ारे आरिीएलच्ा 
खचामात भागीदारी तसेच शाशवत 
अ्मा िुरवठ्ाची सो्, त्ाचप्रराणे, 
कौशल्ारध्े सातत्ािे संधी शोधूि 
अद््ावत करणे ्े आरिीएल रध्े 
अिेक्क्षत आ्े.

5. स्स्तयंतराचे सवषेक्ण – शाळांचा 
स्भाग (SWTS)

15 त े29 व्ोरािातील ्ुवकासाठी 
श्रसरक बाजाराच्ा राह्तीचा दजामा 
आणण संख्ा वाढवणे ्ी आत्ंनतक 
र्तवाची गोषट आ्े. ्ी सवचेक्षणे 
रोजगार, बेरोजगारी आणण रिुष्बळ 
्ांबाबत राह्ती देतात. ज्ातूि 
बेरोजगारीचे प्रराण, रोजगाराची 
जस्ती आणण क्षेत्री् रोजगार 
उिलबधता ्े निकष निघतात. 
रात्र ्ी सवचेक्षणे का्मासंक्ररणाच्ा 
का्माशाळािासूि सरळणारे सराधाि, 
सुलभता ककंवा काहठण् ्ावर जरा्ी 
भाष् करत िा्ीत. ववसशषट कारे ् ी 
तरुण रुले वा रुलींिा आव्ािातरक 
भासतात, त्ांचा िरारशमा घेण्ासाठी 
राषट्ी् रोजगार का्माक्रर आढावा घेत 
असतात. ्ा का्माक्ररांची रचिा वा 
अरंलबजावणीचे धोरण ठरवण्ासाठी 

ववकासाकररता कौशल्ांतगमात बाबींचा 
ववकास, आणण स्ूल िातळीवर 
कार करता असतािा प्रसशक्षण 
देणे ्ा्ी जसकल गॅि अिॅॅसलसससचा 
भाग आ्े. खूि िरखडिणे कौशल् 
प्रसशक्षण सरजूि  घेऊि िृ् करण 
करुि ्ासाठी खचमा केलेल्ा िशैाचा 
उत्रोतर ववनि्ोग करणे आणण 
रोजगाराच्ा चांगल्ा संधी सरळवणे, 
चांगला रोजगार चांगली उतिादकता 
आणण शवेटी जीविराि उंचावणे 
अिेक्क्षत आ्े.

्ाहठकाणी आणखी एका बाबीची 
दखल घेणे गरजेचे आ्े. खास करुि 
िूवमा सशक्षण घेतलेल्ांची. ्ी रंडळी 
रोजगाराच्ा शोधात ल्ाि व्ातच 
काराला लागतात, अिुभव सरळवतात 
िण प्रराणित्र िसत.े विढ्ािरिढ्ा 
्े चालू आ्े. ववशषेकरुि ्सतकला 
कारागारींसाठी ्ी सरस्ा जासत 
प्रराणात भेडसावत.े रोजगार क्षरता 
वाढववण्ासाठी िूवमा सशक्षणाची दखल 
अ्ामात आर िी एल ला प्रचंड वाव 
आ्े. त्ाचप्रराणे गनतशीलता, 
आ्ुष्भराचे सशक्षण, साराजजक 
सररसता आणण सवासभराि ्ा्ी 
गोषटी आ्ेत. भारतारध्े 298.5 
दशलक्ष कारगारांिा कौशल् देण्ाची 
गरज आ्े. त्ांच्ा कौशल्ात वाढ 
करणे आवश्क आ्े. कौशल् ववकास 
रंत्राल्ाच्ा राषट्ी् धोरणारध्े 
्ावर प्रकाश टाकण्ात आलेला आ्े. 
आणण असे्ी प्र्ति चालू आ्ेत की, 
्े आव्ाि जसवकारुि आरिीएलला 
रदत करता ्ेईल. 

कोणत्ा्ी एकाच जस्तीत 
आणण कोणत्ा्ी एका िात्रतते 
्शसवी ठरेल असे आरिीएल 
रॉडले िा्ी. ववशषेत: वेगवेगळी 
क्षेत्र वेगवेगळ्ा आरिीएल राॅडलेला 
प्रोतसा्ि देतात. स्ानिक िातळीवर 
आरिीएल ्शसवी ्ोण्ाकररता 
धाेरण आतरसात करा्ला ्वे. 

SWTS ्ोग् आणण संदसभमात 
राह्तीचा िुरवठा करत.े सराजातील 
संवेदिशील घटकांिा शोधूि त्ांिा 
्ोग् ती रदत िो्चावी ्ाकररता 
धोरणकत्ायंिा रदत ्ोत.े राषट्ी् 
कररअर सेवेला ्ी सवचेक्षणे स्ाय्क 
ठरतात. ज्ारुळे तरुण उरेदवारांिा 
सराधािी आणण सुरक्क्षत कारे 
शोधण्ात सुलभता ्ेत.े श्रसरक 
बाजारातील ववववधता आणण 
शासिाच्ा दृषटीिे करमाचाऱ्ांसाठी 
प्रसशक्षणाच्ा ्ोग् जागा शोधूि 
देणे, वंरचतांिा लाभ देणे ्ा गोषटी्ी 
साध् ्ोतात. औ�ाेरगक क्रांती 4.0 
रुळे ्ेणारी भववष्ातील आव्ािे 
सोिी ्ोतात.

निषकषमा ्ाच की, गनतराि 
आर्माक बदल आणण ्ेत्ा 
काळातील रोजगाराच्ा संधी तरुण 
रुलारुलींसाठी आव्ािे आणण संधी 
सोबतच घेऊि ् ेईल. रोजगारक्षरतचेी 
वधृदी काराबाबतीत सुरक्क्षतता 
आणण प्रगतीचा रागमा खुला करेल. 
ज्ारुळे ्ुवकांचा आर्माक प्रगतीला, 
ववकासाला ्ातभार लागेल. बरेच 
का्माक्रर आणण िुढाकार शासिातफचे  
कौशल्ववकासासाठी घेतले जाऊ 
शकतात. त्ांची िुिरावतृ्ी सवमा 
राज्ांत झाल्ास ्ुवक ्ा बदलाचा 
अग्दतू रािला जाईल  ्े निसंश्.

nnn

लेजखका निती आ्ोगारध्े 
सललागार िदी का्मारत आ्ेत. 
email : sunita sanghi1960@gmail.com
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डाॅ. राकेश के. वतस / डॉ. रीिू वतस 

रशक्णाचया राधयरातूि तरुणांचे सक्रीकरण

पायाभरणी

जगातील दसुऱ््ा क्ररांकाच्ा 
लोकसंख्ेचा देश 

असलेल्ा भारतात अगदी ताज्ा 
रोजणीिुसार 60 कोटी म्णजे एकूण 
लोकसंख्ेच्ा 50 टकके लोक ् े 25 
वषचे व्ाच्ा आतील असूि आणखी 
दोि वषायंतच भारत जगातील सवामात 
तरुण देश ् ोईल ज्ात तीि चतु्ायंश 
लोकसंख्ा ्ी 25 व वषचे व्ाच्ा 
आतील असेल. आरच्ा लोकसंख्ेची 
सोन्ाची खाण आणण भारताच्ा 
34 टकके सकल राषट्ी् उतिनिास 
जबाबदार असलेला ्ा भाग ्ोग् 
शकै्षणणक िा्ाभूत सुववधा, ्ोग् 
कौशल्ाचा ववकास आणण रोजगार 
सरळवण्ासाठी अ्वा आिल्ा 
वै्जकतक, साराजजक आणण देशाच्ा 
ववकासासाठी व्वसा् करण्ासाठी 
िुरेशा संधी ्ांची निजशचतच रागणी 
करणार आ्े. 

लोकसंख्ेचा लाभांश ्ा 
कोणत्ा्ी राषट्ावर कधी्ी बोजा 
िसतो तर संधीची णखडकी असत.े 
अशा वेगवेगळय़ा लोकसंख्ेच्ा 
लाटा ज्ाला लोकसंख्ी् लाभांश 
असे म्टले जात े त्ािे अिेक िूवमा 
आसश्ाई देशांत जसे की कोरर्ि 
प्रजासत्ाक, असलकडच्ा काळात 
आर्माक ववकासाला चालिा हदली 
असूि आरच्ा बाबतीत्ी जर त्ांचे 
रजबुतीकरण आणण सक्षरीकरण केले 
तर ्ेच ससदध ्ोईल. सक्षरीकरण 
म्णजे रूल्े अगंी बाणवण्ाची 

प्रकक्र्ा असूि ती रूल्े आतरसात 
करणाऱ्ा व्कती म्णूि सराजािे  
बाळगलेली रूल्े आणण आदशायंिुसार 
सराधािकारक आ्ुष् जगणे 
शक् ्ोईल. ववशषेतः भारती् 
िररजस्तीत ्ुवकांचे सक्षरीकरण 
केवळ राषट्ाच्ाच िव्े तर वै् जकतक 
ववकासाकरता्ी आवश्क असूि 
्ुवकांच्ा ्ककांिा प्रोतसा्ि, ्ुवक 
उिक्रर आणण त्ांचा सारुदान्क 
निणम्ा ातील सक्री् स्भाग ्ादवारे 
त्ाचा िाठिुरावा करता ्ेईल. 

्ुवक सक्षरीकरणाची गुरूककलली 
्ी त्ांिा सशक्क्षत करुि रोजगारक्षर 
बिवणे ्ी आ्े. कोणत्ा्ी देशातील 
्ुवकांचे सक्री् ्ात आणण रेंदचू्ा 
भूसरकेसशवा् आिण त्ा देशाच्ा 
शाशवत ववकासाबाबत बोलू शकत 
िा्ी. संधीचा अभाव म्णजे त्ांिा 
सराजाच्ा सरासाच्ा बा्ेर 
बसवण्ासारखे असूि जी गाडी 
कधीच ्ेणार िा्ी त्ा गाडीसाठी 
रुळांवर वाट ि्ा्ला लावण्ासारखे 
आ्े. 

युवक सक्रीकरणाचे आधारसतंभ

 भारतातील तरुणांचे शाशवत 
सक्षरीकरण रूलतः खालील चार 
सतंभांवर जस्र राखता ्ेईल.

-सशक्षण

-कौशल् आणण रोजगार

-सवभावात रूलगारी बदल

लोकसंखयेचा लाभांश ्ा कोणतया्ी 
राषट्ावर कधी्ी बोजा िसतो 
तर संधीची णखडककी असत.े अशा 
वेगवेगळय़ा लोकसंखयेचया ला्टा 
जयाला लोकसंखयीय लाभांश असे 
म््टले जात े तयािे अिेक पूवमा 
आरशयाई देशांत जसे ककी कोररयि 
प्रजासत्ताक, अरलकडचया काळात 
आग्माक ववकासाला चालिा टदली 
असूि आरचया बाबतीत्ी जर तयांचे 
रजबुतीकरण आणण सक्रीकरण 
केले तर ्ेच रसदध ्ोईल.
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-सरकारी धोरणे आणण िुढाकार

िररवतमािशील भारताचा दृषटीकोि 
केवळ रिुष्बळ आणण ववकास 
(MHRD) रंत्राल्ाच्ा सवायंसाठी 
दजचेदार सशक्षण ्ा बोधवाक्ािेच 
साकार ्ोणार असूि आिल्ा 
सशक्षण व्वस्ेत कोणत्ा्ी सशक्षण 
व्वस्ेचे रूलभूत गुणधरमा जसे की 
उिलबधता, सरािता आणण दजामाच्ा 
रागोराग बुदधीरत्ा आणण कौशल् 
चालिा ्ांचा ्ोग् सरावेश असेल 
तर आिल्ा  ववकसिशील राषट्ाला 
िव्ािे आकार देता ्ेईल.

 सध्ाच्ा िररजस्तीत 
उचच सशक्षणातील (HE)भारतातील 
िाविोंदणीचा दर खूिच खाली म्णजे 
जागनतक 28 टकके दराच्ा तुलिेत  
अवघा 22 टकके असूि चीि (28 
टकके), ब्राझील (36टकके), रंगलंड 
(59टकके) ्ा रतर ववकसिशील 
देशांच्ा तुलिेत्ी खूि करी आ्े. 
आणखी दोि वषायंत म्णजे 2020 
रध्े जेव्ा देशाची लोकसंख्ा (25 
वषायंच्ा आतील) जगातील सवपोचच 
असेल तवे्ा आिला जीईआर फकत 
30 टकके रतका वाढवण्ाचा 
आिला उददेश्  असूि उचच सशक्षण 
उिलबध करुि देणाऱ्ा ततृी् 
सशक्षणाच्ा सध्ाच्ा संस्ांची 
संख्ा ककराि दपुिट केल्ासच 
साध् ्ोऊ शकतो. आिले सवपि 
साकार करण्ास ्ी जी तफावत 
आ्े ती खरोखर त्रसत करणारी आ्े. 
खासगी असभ्ांबत्रकी संस्ा आणण 
ववद्ािीठांची संख्ा भूछत्राप्रराणे 
वाढत असतािा्ी देशातील वजै्ञानिक 
आणण असभ्ंत्ांची घिता रात्र 
जगातील सवामात खाली आ्े. दजचेदार 
सशक्षणाचे उदहदषट केवळ सवायंसाठी 
सशक्षण ्ाच रागामािे साध् करता 
्ेणार आ्े. 

 भारत धरमानिरिेक्ष आणण 
लोकशा्ी देश असल्ािे जात, सलगं, 
प्रांत, व् आदी रुद्ांवर तुकड ेिडले 

असूि त्ारुळे सवमा िागररकांिा 
उिलबध सशक्षण सत्रोतांची संधी 
सरािररत्ा सरळण्ास अड्ळा ् ोतो 
आणण व्वस्ेला त्ाची रजचछत 
फलप्रापती ्ोऊ देत िा्ी. दजचेदार 
सशक्षणाबाबत आम्ी बोलण्ािूवषी ्े 
खडड ेबुजवण्ाची गरज आ्े. दसुऱ्ा 
बाजूिे्ी असरािता आ्े. जेव्ा 
उचच सशक्षण घेणाऱ्ा ववद्ार्ायंकडूि   
ववष्ांची निवड केली जात.े सवामारधक 
रागणी असलेले ववष् म्णजे कला 
व रािवता (सुरारे 35 त े 40 
टकके) असूि त्ाखालोखाल वाणणज् 
व व्वस्ािि (अदंाजे 20 त े25 
टकके) आ्े तर रूलभूत व उि्ोजजत 
ववज्ञािाला (अदंाजे 19 त े21 टकके 

आणण 15-16 टकके) सवामात शवेटी 
प्राधान् हदले जात.े ववद्ार्ायंच्ा 
्ा ववष् निवडीतील ववषरतबेाबत  
चौकशी केल्ावर सरोर आलेली 
कारणे आशच्माकारक आणण सरकार 
तसेच सशक्षण क्षेत्रातील धुरीणांसाठी 
निजशचतच डोळे उघडणारी आ्ेत. 
अभ्ासक्ररातील लवरचकता, 

कौशल् वधमािाची- रग त े सोिे 
असो वा कठीण- संधी, ववद्ार्ायंिा 
कॅमिसरध्े अतंगमात आणण रतर 
कॅमिसरध्े स्ज जाण्ाची सो्, 
काराच्ा जगातील उि्ुकतता व 
सवायंच्ा वर रोजगारक्षरता ्ावर 
ववष्ांचा प्राधान्क्रर आधाररत 
आ्े. 

गेल्ा दोि दशकांत व्ावसान्क 
िदवी घेण्ासाठी देशात लाट आली 
असूि त्ाचा िररणार एआ्सीटीई, 
्ूजीसी आणण रतर नि्ारक 
संस्ांकडूि उदार्सत ेसुरार दजामाचे 
व्ावसान्क सशक्षण िसरवणाऱ्ा 
ररारतींची प्रवेशदवारे बळजबरीिे 
बंद करणाऱ्ा उतिादि प्रनतबंध 
चक्र त्ार ्ोण्ात झाला आ्े. 
तांबत्रक आणण व्ावसान्क संशोधि 
व सजमािशीलता ्ा रागामािे देशाचा 
ववकास घडवण्ासाठी सरकारिे 
घेतलेल्ा  िुढाकारािेच ्ा लाटेला 
सवाभाववकिणेच चालिा देण्ात 
आली ्ोती िरंतु दजचेदार सशक्षणाच्ा 
अभावारुळे देशाला रजचछत उदहदषट 
साध् करण्ास का्ीच रदत झाली 
िा्ी. देशाचा आर्माक ववकास ्ा 
आज रूलतः सेवा क्षेत्रावर आधाररत 
(66.1 टकके)असूि ज्ात सवपोचच 
दजामाचे संभाषण वगैरे सॉफट जसकलची 
(कौशल्) आवश्कता असूि तंत्रज्ञाि 
क्षेत्रातील आगारी ्ोगदािात (9.2 
टकके) सॉफट आणण ्ाडमा अशा दोन्ी 
कौशल्ांची गरज असत ेजे्े आजचे 
्ुवक रालकांचे सराधाि करतील 
रतक्ा आवश्क  कौशल्ािे िररिूणमा 
िा्ीत. एक ततृी्ांशा्ूि करी 
भारती् असभ्ांबत्रकी िदवीधर व 
रूलभूत ववज्ञाि व रतर शाखांरधील 
फकत 5 टकके वव�ा्षी रोजगारक्षर 
आढळले आ्ेत, ्ी गोषट िचिी 
िडण्ास अवघड आ्े. ्ारुळे 
आरच्ा सशक्षणाच्ा दोि प्रनतजषठत 
शाखा आिली चरक घालवूि बसल्ा 
आ्ेत. 

देशाचा आग्माक ववकास ्ा आज 
रूलतः सेवा क्ेत्ावर आधाररत 
(66.1 ्टकके)असूि जयात सववो-
चच दजामाचे संभार्ण वगैरे सॉफ्ट 
स्सकलची (करौशलय) आवशयकता 
असूि तंत्ज्ाि क्ेत्ातील आगारी 
योगदािात (9.2 ्टकके) सॉफ्ट आणण 
्ाडमा अशा दोन्ी करौशलयांची गरज 
असत ेजे्े आजचे युवक रालकांचे 
सराधाि करतील इतकया आव-
शयक  करौशलयािे पररपूणमा िा्ीत. 
एक ततृीयांशा्ूि करी भारतीय 
अरभयांत्त्ककी पदवीधर व रूलभूत 
ववज्ाि व इतर शाखांरधील फकत 
5 ्टकके वव�ा्षी रोजगारक्र 
आढळले आ्ेत, ्ी गोष्ट पचिी 
पडणयास अवघड आ्े.



³eespevee
21petve, 2017 

सशक्षणाि्यंत प्रवेश आणण 
सरािता ्ा दोि प्ररखु सखं्ातरक 
रदु्ांिंतर नतसरा रदुदा सशक्षणाचा 
गणुातरक िलै ू ्ा ्ेतो. आरच्ा 
देशातील सरुार दजामाचे शकै्षणणक रािक 
प्रचसलत असलेल्ा  िररजस्तीचा 
फा्दा उठवण्ासाठी ववकससत 
देशांिी भारती् अ्माव्वस्ाच िव्े 
तर र्ली बदुधीरत्ा्ी िळवूि िेऊि 
आिला सधंीसाधिूणा ससदध केला 
आ्े. दरवषषी दजचेदार सशक्षणाच्ा 
शोधात िरदेशी जाणाऱ्ा भारती् 
वव�ार्ायंची सखं्ा वाढत आ्े. 
वव�राि शकै्षणणक िदधतीत ववसशषट 
सधुारणा करूि ्े रागे कफरवता 
्ेईल. सवामात जिुी आणण ववशाल अशी 
सशक्षण व्वस्ेची  सटेट ऑफ द 
आटमा िदधतीिे फेररचिा करण्ासाठी 
्ोडय़ाशा िावीन्िूणमा सशंोधि व 
सजमािशीलतचेी गरज आ्े. 

भारताची वव�राि सशक्षण 
व्वस्ा अगणणत र्ामादांस् 
अड्ळय़ांची श्मातीत अडकली आ्े. 

सरसया

• दजषेदार व पे्रररत रशक्क 
आणण गुरंचा अभाव ः देशातील 
सवामात जासत निराशादा्क, करी 
वेतिराि असलेले आणण सवामात करी 
रान्ता असलेला व्वसा्

• प्राधयापकांचा अभाव अ्वा 
तातपुरती नियुकती ः देशातील ब्ुतके 
अगदी अग्गण् ससं्ांरध्े्ी 
नि्सरत प्ररखु, ररुबबी प्राध्ािक 
आणण अिभुवी सशंोधकांच्ा खुच्ामा 
ररकाम्ा असिू एक ततृी्ांश 
सशक्षकांची िदे ररकत आ्ेत.

• ववशरे्तः सरकारी संस्ांरधये 
निधीचा अभाव ः ् ी सवामात रोठी त्रटुी 
असूि सांनघक संस्ांरधील एकूण 
जागांिेक्षा्ी अरधक संख्ेिे ्ुवक 
सरकारी संस्ांरध्े िोंदणी करत 
आ्ेत.

• जीडीिीत (3.3 टकके)  
सवामात शवेटी प्राधान्क्रर असलेले 
क्षेत्र असल्ािे जगातील सवामात 
रोठी सशक्षण व्वस्ा म्णजे केवळ 
जासत आवाज करणारे िोकळ ज्ाज 
झाले आ्े.

• राजकी् व िोकरशा्ी 
रचिेचा ्सतक्षेि व ताबा

• -ज्ेषठ सशक्षणतज्ञ आणण 
संशोधकांची आिला दृषटीकोि 
अरंलात आणण्ातील अक्षरता

• कालबाह् आणण बंहदसत 
अभ्ासक्रर, अभ्ासक्ररात 
एकसंधतचेा अभाव, िारंिररक 
अध्ाििशासत्राची  असर्माता 

आजच्ा तंत्रज्ञािसिे्ी ्ुवकांिा 
रागे खेचत,े ववशषेतः रूलभूत 
ववज्ञािात प्र्ोगशाळेवरील ककराि 
आधाररत सशक्षण ्ारुळे सशक्षण 
केवळ काळय़ािांढऱ्ा रंगातील ्ोत े
आणण ्ुवकांचा अशा व्वस्ेत 
सशक्षण घेण्ातील रूळचा रस संितो. 

रूलभूत ववज्ञािातील उचच सशक्षण 
घेण्ाच्ा जीईआररध्े झिाटय़ािे 
घट ्ोण्ाचे ्े रुख् कारण आ्े.

• बंटदसत दृष्टीकोि ः त्ार 
करण्ात आलेल्ा अभ्ासक्ररारुळे 
आजचा ् ुवक साक्षर ् ोतो िरंतु सरग् 
ववकासािे सशक्क्षत ्ोत िा्ी. सशक्षण 
प्रदाि करतािा अतंःववष्ांच्ा 
अभावारुळे अभावारुळे तरुण आिले 
ज्ञाि वासतववक जगात अरलात 
आणण्ास असर्मा ठरतात.

• सांनघक निधीिुरवठा ्ोत 
असलेल्ा संस्ा वगळता उचच 
सशक्षणसंस्ांिा साधिसंित्ीचा अिुरा 
िुरवठा

स्भागाचा अभाव

• करमाचारी व रालकाचा 
स्भागातील अभाव ः अभ्ासक्रर 
त्ार करण्ाचे कार शतकांिासूि 
सुरू असूि त े ज्ेषठ सशक्षणतज्ञ  
अ्वा िोकरश्ा करत असतात 
ज्ांिा सशक्षण व्वस्ेच्ा 
उतिादिांशी का्ी देणेघेणे िा्ी. 
उ�ाेग, प्र्ोगशाळा, वाणणज् आणण 
व्वसा् व कोणत्ा्ी भागधारकाशी 
अभ्ासक्रराची रचिा करतािा 
चचामाववनिर् केला जात िा्ी. ्ाची 
िररणती अरधकारधक रोजगारास 
अक्षर अशा सशक्क्षत तरुणांरध्े 
्ोत े जे देशाची संित्ी ठरण्ाऐवजी 
देशावर बोजा ठरू शकतात. 

वरील सवमा गोंधळाची िररजस्ती 
असतािा्ी ववज्ञाि व तंत्रज्ञाि आणण 
कला व रािवता ् ातील आरचा ् ुवक 
प्रगती करत आ्े. आ्आ्टी, एेमस, 
आ्आ्एसईआर, आ्एरटेक, 
आ्आ्एससी. आ्आ्एमस ्ा 
देशातील सवपोचच संस्ा जगातील 
सवपोचच संस्ा म्णूि क्ररवारी 
सशक्षकांरुळे िव्े तर ववद्ार्ायंरुळे 
राखूि  आ्ेत. 2002 त े2016 ् ा 
काळात देशातील वजै्ञानिक प्रकाशिांची 
संख्ा जवळिास िाच िटींिी वाढली 

आरचया देशातील सरुार दजामाचे 
शकै्णणक रािक प्रचरलत 
असलेलया  पररस्स्तीचा फायदा 
उठवणयासाठी ववकरसत देशांिी 
भारतीय अ्मावयवस्ाच िव्े तर 
इ्ली बदुधीरत्ता्ी पळवूि िेऊि 
आपला सधंीसाधपूणा रसदध केला 
आ्े. दरवर्षी दजषेदार रशक्णाचया 
शोधात परदेशी जाणाऱया भारतीय 
वव�ारयाांची सखंया वाढत आ्े. 
वव�राि शकै्णणक पदधतीत 
ववरशष्ट सधुारणा करि ्े रागे 
कफरवता येईल. सवामात जिुी 
आणण ववशाल अशी रशक्ण 
वयवस्ेची  ‘स्ेट्ट ऑफ द आ्टमा’ 
पदधतीिे फेररचिा करणयासाठी 
्ोडय़ाशा िावीनयपूणमा सशंोधि व 
सजमािशीलतचेी गरज आ्े
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आ्े. अतंराळ संदेशव्ि, आ्टी क्षेत्र, 
संशोधि आणण िाववन्िूणमा शोध, 
औषधीशासत्र आणण रोगनिदािशासत्र 
्ासारख्ा अिेक क्षेत्रांत आिण 
रजबूत िा् रोवूि एतददेश्ी् 
तंत्रज्ञाि प्रस्ावित करत असूि जे्े 
प्रा्सरक ववज्ञािातील रूलभूत ततवे 
अत्ंत र्तविूणमा भूसरका निभावत 
आ्ेत. ववैवध्ािे िटलेल्ा देशाच्ा 
प्रत्ेक कािाकोिऱ्ात असलेल्ा 
तरुणांिा अतंगमात आणण बा्ेरचे 
दजचेदार सशक्षण देऊि रजबूत 
करण्ासाठी सवपोतकृषट शक् धोरणे, 
सुधारणा, िुढाकार, ्ोजिा, रो्ीर 
्ादवारे बदल करण्ास कठीण 
असलेल्ा व्वस्ेची चौकट िुन्ा 
िव्ािे आखण्ात सरकार सक्री् 
भूसरका बजावत आ्े. सवायंिा प्रवेश, 
सरािता आणण दजामा ्ाच तीि 
प्ररुख घटकांवर ववववध उिा््ोजिा 
आधाररत आ्ेत. ्ातील ब्ुसंख् 
उिा््ोजिा रूलभूत ववज्ञाि आणण 
रािवजातीचा अभ्ास  ्ा देशातील 
उचच सशक्षणाच्ा ि्ामावरणी् 
व्वस्ेच्ा प्ररुख घटकांच्ा 
ववद्ार्ायंिा सराि लाभ सरळवूि 
देत आ्े. 

आ्आ्टी, आ्आ्एमस, 
आ्आ्आ्टी, आ्आ्एसईआर, 
एेमस, कें द्ी् ववद्ािीठे, 
र्ाववद्ाल्े आदी िव्ा 
संस्ा आणण संस्ातरक क्षरता 
वाढवण्ाच्ा उिा्ांस् सरकारकडूि 
प्रत्ेक सतरावर ् ुवकांसाठी सशक्षणाचा 
ववसतार ्ाती घेण्ात आला आ्े. 

देशाची वजै्ञानिक आणण तांबत्रक 
क्षरता जागनतक सतरावरील 
सवपोतकृषटतचे्ा बरोबरीिे 
वाढवण्ासाठी देशाच्ा सध्ाच्ा 
शकै्षणणक सत्राेतांरध्े वाढ करण्ाच्ा 
दृषटीिे गलोबल रनिसशएहटव् 
ऑफ ऍकेडसेरक िेटवकसमा (GIAN) 
स्ािि करण्ात आले असूि 
त्ाचा ्ेतू आतंरराषट्ी् वजै्ञानिक 
व व्ावसान्कांच्ा गटांचा देशातील 

उचच सशक्षण संस्ांरध्े स्भाग 
वाढवण्ास प्रोतसा्ि देण्ाचा आ्े. 

संशोधिातील िावीनयपूणमा शोध आणण 
तंत्ज्ािावर प्रभाव (IMPRINT) ः 
देशातील प्ररुख संस्ांरध्े साराजजक 
र्तवाच्ा क्षेत्रांत संशोधिाला हदशा 
देण्ाचा ्ेतू 

उचचतर आववषकार अरभयाि 
(UAY) ः जागनतक बाजारिेठेत 
भारती् उ�ाेगांची सिधामातरकता 
हटकवण्ासाठी उ�ाेगववसशषट 
गरजेवर आधाररत संशोधिास चालिा 
देण्ासाठी सुरू करण्ात आले.

राषट्ीय संस्ातरक क्ररवारी चरौक्ट 

(NIRF) ः उददेश् आणण दजचेदार 
सशक्षणाला प्रोतसा्ि देण्ासाठी 
बदलत्ा निकषांवर आधाररत उचच 
सशक्षण संस्ांची वावषमाक क्ररवारी 
ठरवण्ासाठी

उचच रशक्ण ववत्तपुरवठा संस्ेची 
स्ापिा (HEFA) ः देशात रजबूत 
उचच सशक्षण संस्ा उभारण्ास 
जोरदार चालिा देण्ासाठी भांडवली 
रालरत्ा निरामाण करण्ासाठी 
स्ािि 

राषट्ीय शैक्णणक कोठार (NAD) 
ः शकै्षणणक िुरसकार आणण िदके 
ऑिलाईि िो्च  आणण िुिप्रामापती 
प्रणाली तसेच बिावट प्रराणित्र,े 
गुणित्रके   आदी गैरव्व्ार दरू 
करण्ासाठी आणण प्रराणीकरणाची 
सुववधा सरळण्ासाठी डडजजटल 
कोठार.

सवयंर प्रभा ः 32 डीटीएच 
वाह्न्ांदवारे चोवीस तास उचच 
दजामाचे शकै्षणणक का्माक्रर प्रसाररत 
करण्ासाठी प्रकलि 

सवयंर ः देशाच्ा अगदी दगुमार 
भागातील ववद्ार्ायंिा्ी सवमा 
ववष्ांचा सरावेश असलेले सवपोतकृषट 
दजामाचे सशक्षण िुरवण्ासाठी व्ािक 
प्रराणावर ऑिलाईि अभ्ासक्रर 
सशकवणारे एतददेश्ी् बिावटीचे 
आ्टी व्ासिीठ. 

राषट्ीय डडस्ज्टल गं््ालय ः 

िुसतके, ई-सशक्षण साह्त्, 
ज्ञािकोश, नि्तकासलके, प्रबंध, 
ररह्ूज, संशोधि का्मा, लेख आदी 
संदभामात ज्ञािाचे भांडार ववद्ा्षी, 
व्ावसान्क, सकॉलसमा आणण 
रतर रस असलेल्ा लोकांि्यंत 
िो्चवण्ासाठी राषट्ी् रालरत्ा 
उभारणे.

करॅ मपस किेक्ट ः 

ववद्ािीठ िररसरात 1 जीबीिीएस 
किेजकटजव्टी आणण र्ाववद्ाल्ांत 
10 एरबीिीएस किेजकटजव्टी िुरवूि 
कॅमिस िररसर वा्फा् सुववधेिे 
सजज करणे

उचच रशक्णावरील अणखल भारतीय 
सवषेक्ण (AISHE) ः 

देशातील सवमा उचच सशक्षण संस्ांिा 
सराववषट करूि खात्रीला्क 
धोरणातरक निणम्ा  आणण संशोधि 
करण्ासाठी सवचेक्षण केले जात.े

रचिातरक शोधासाठी राषट्ीय 
पुढाकार ः सशक्षणाचा आराखडा आणण 

अभयासक्रर तयार करणयाचे कार 
शतकांपासूि सुर असूि त ेजयेषठ 
रशक्णतज्  अ्वा िोकरश्ा करत 
असतात जयांिा रशक्ण वयवस्ेचया 
उतपादिांशी का्ी देणेघेणे िा्ी. 
उ�ाेग, प्रयोगशाळा, वाणणजय 
आणण वयवसाय व कोणतया्ी 
भागधारकाशी अभयासक्रराची 
रचिा करतािा चचामाववनिरय 
केला जात िा्ी. याची पररणती 
अगधकागधक रोजगारास अक्र 
अशा रशक्क्त तरुणांरधये ्ोत े जे 
देशाची संपत्ती ठरणयाऐवजी देशावर 
बोजा ठर शकतात. 
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िदधती जासतीत जासत लोकांि्यंत 
िो्चाव्ात ्ासाठी अभ्ासक्रराचा 
रंटरिेटदवारे रोफत प्रसार 
पोस्ट डॉक्टरल फेलोरशपस ः ववज्ञाि 
आणण रािवजात अभ्ास ववष्ांतील 
तरुण संशोधकांिा िवीि कौशल्े 
आतरसात करूि आिले क्क्षतीज 
ववसताररत करतािाच ववववध क्षेत्रांत 
संक्ररण करुि शकै्षणणक/संशोधि 
कारकीदमा सुरू करण्ासाठी त्ार 
करणे
युजीसी-बीएसआर प्राधयापक फेलोरशप 
कायमाक्रर ः निवतृ्ीकड े झुकलेल्ा 
बुदधीराि ववज्ञाि व तंत्रज्ञाि 
सशक्षकांिी आिले संशोधिातील 
्ोगदाि का्र राखण्ासाठी संधी 
म्णूि ववद्ािीठातील रूलभूत 
ववज्ञाि संशोधि रजबूत करणे
ववदयापीठ आणण र्ाववदयालयांरधये 
ववज्ािाधाररत उचच रशक्ण व 
संशोधि रजबूत करणयासाठी योजिा 
ः संशोधि का्माक्ररांिा बळकटी 
देऊि उचच सशक्षणातील संशोधिात 
सवपोतकृषटतलेा प्रोतसा्ि देण्ाचा 
उददेश् 
स्सकल इंडडया ः आरच्ा िंतप्रधािांची 
्ी अत्ंत सुरेख ्ोजिा असूि 
बेरोजगार ्ुवक, उिेक्क्षत रह्ला 
आणण ग्ारीण लोकांिा रोजगाराच्ा 
संधीची शक्ता िडताळूि त्ांचे 
जीविराि उंचावण्ासाठी शाशवत 
उिजीववकेची साधिे िुरवण्ाच्ा 
दृषटीिे ्ोग् त ेकौशल् िुरवण्ात 
्ेत.े 
राषट्ीय उचचतर रशक्ा अरभयाि 
(RUSA) ः सशक्षण ्ी राज् 
सरकारची जबाबदारी असली तरी्ी 
राज्ाच्ा शकै्षणणक व्वस्ेत दजचेदार 
सशक्षणाला प्रोतसा्ि देण्ासाठी 
RUSA अतंगमात सांनघक निधीिुरवठा 
करण्ात ्ेतो.िाररतोवषक व सशक्षा 
्ा ततवािुसार त ेकार करत.े
पयामाय आधाररत कजमावयवस्ा 
(CBCS) ः अभ्ासक्रराची फेररचिा 
करण्ाकड े िा्ण्ाचा  अत्ंत 
उतकृषट असा दृषटीकोि असूि 

ववद्ा्षीकें हद्त असा असेल तसेच ववद्ार्ायंिा राज्, देश आणण जगाच्ा 
सशक्षण व्वस्ेत ब्ुहदशातरक ि्ामा् निवडीस् अतंःववष्ांसाठी भरिूर 
संधी उिलबध करूि देण्ात ्ेणार आ्े. तसेच ्ा सशक्षण व्वस्ेची रदत 
रूल्ांकि आणण रोजगारक्षरतचेे अड्ळे दरू करण्ास्ी ्ोणार आ्े. 

भारतीय युवक सक्रीकरणाचे चार सूत्ी रॉडले

्ावरुि ्ुवक आणण सशक्षण व्वस्ा ववशषेतः रूलभूत ववज्ञाि आणण 
रािवजातीचा अभ्ास ्ा ववष्ांसाठी गणिातरक सुधारणांची गरज आ्े, 
असे हदसत.े ववकसिशील देशाच्ा र्ामाहदत साधिसंित्ीच्ा अतंगमात सध्ाची 
व्वस्ा आणण धोरणांचे ् ोग् सरश्रण केल्ास आशच्माकारक िररणार हदसूि 
्ेणार आ्ेत. ववद्ा्षीकें हद्त सशक्षण व्वस्ा (CBCS), , रालकांच्ा 
गरजांवर आधाररत अभ्ासक्रर(NBCS),  आिली धोरणे आणण का्माक्ररांच्ा 
राध्रातूि सरकारिे देऊ केलेला रदतीचा ्ात तसेच अशा प्रसशक्क्षत व 
बुदधीराि तरुणांचा सराज आणण काराच्ा जगािे केलेला सवीकार ्ा 
चार सूत्री सकारातरक िववत्रा तरुण व देशाला सक्षर करू शकतो.आिल्ा 
सवपोतकृषट बुदधीरते्स्  भारती् ् ुवकांच्ा सक्षरीकरणासाठी त्ार केलेल्ा 
चार सूत्री रॉडलेिे आम्ी सरारोि करत आ्ोत.
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लेखक राकेश वतस चंहदगड िॅशिल रजनसटट्टू आफॅ टेकिीकल हटचसमा 
टे्निगं अणॅड ररसचमा ्े्े प्राध्ािक आ्ेत. 

रीि ूवतस ् ा चंहदगड ् े्ील िंजाब वव�ािीठाच्ा डीेएव्ी र्ावव�ाल्ात 
स्ाय्क प्राध्ािक आ्ेत.  
email : rakeshwats@gmail.com
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्ुवा सबलीकरण ्ी प्रकक्र्ा 
आ्े, ज्ात बालक आणण 

तरुण आिल्ा आ्ुष्ाची हदशा 
ठरवतात. िररजस्ती ्ाताळूि, 
आिल्ा स्ोतांचा ्ोग् वािर 
करुि, रुल्े, श्रदधा आणण वतमाणूक 
्ावर आधाररत ्ी प्रकक्र्ा आ्े. 
जीविरािाचा दजामा उंचावणे ्े ्ुवा 
सबलीकरणाचे ध्े् आ्े. ्ुवा 
सबलीकरण का्माक्ररांरध्े ् ुवकांच्ा 
जासतीत जासत स्भागािे ्ुवा 
सबलीकरण शक् आ्े.   

्ुवा सबलीकरण आणण ्ुवा 
ववकास ्ात फरक आ्े. ्ुवा 
ववकास ्ा व्कतीकें द्ी आ्े, तर 
सबलीकरण ्ी व्ािक प्रकक्र्ा आ्े. 
्ुवा सबलीकरणाकड े ढोबळरािािे 
तीि टपप्ात िा्ता ्ेईल. 
वै्जकतक सबलीकरण, संघटिातरक 
सबलीकरण आणण सारुदान्क 
सबलीकरण.  

1. वयैस्कतक सबलीकरण: जेंव्ा 
एखादा ्ुवक सिधामातरक आ्ुष्ात 
आिले कौशल् वदृधींगत करतो, 
्ारुळे आिसूकच संस्ा आणण 
सरुदा्ांचा ववकास ्ोतो. 

2. संस्ातरक सबलीकरण: तरुणांिा 
आवश्क त ेकौशल् िुरवणाऱ्ा संस्ा 
त्ांिा आ्ुष्ावर नि्ंत्रणासाठी 
उि्ुकत रागमादशमाि करतात. ि्ामा् 
शोधण्ास सशकवतात, तसेच 
धोरणातरक ्ोजिांवर िररणार 
करणारे निणम्ा  घेण्ास सशकवतात. 

3. सारुदानयक सबलीकरण: 
सरुदा्ाचा ववकास करण्ासाठी 

प्र्तिरत असणे, गुणातरक 
आ्ुष्ासाठी प्र्ति करणे, स्ानिक, 
राज् आणण राषट्ी् िातळीवर 
िागररकांचा स्भाग वाढवणे. 

युवकांचया आरोगयावर पररणार 
करणारे घ्टक

प्रापत िुराव्ांवरुि हदसूि ्ेत े
की, तरुण अिेक प्रकारच्ा आरोग् 
सरस्ेला बळी िडतात. ्ात 
वै्जकतक आवडी-निवडी, ि्ामावरणी् 
आणण दैिंहदि आ्ुष्ातील घटिांचा 
सरावेश आ्े. ्ात संसगमाजन् 
आणण असंसगमाजन् रोगांचा सरावेश 
आ्े. ्ुवकांच्ा सरस्ा केवळ 
साराजजक आणण आर्माक िा्ीत तर 
रािससक सुदधा आ्ेत. िातसेंबंध, 
एकाकीिणा, ड्रगस आणण रद् ्ाचा 
िररणार. तर, रतर रुद्ांरध्े 
स्काऱ्ांचा दबाव, कौटंुबबक दान्तव 
आणण काराचा ताण आ्े. ्ोग् 
सरुिदेशिा अभावी ्ुवक आिले 
आ्ुष् संिवतािा हदसतात. 

युवकांरधये आढळूि येणाऱया 
सरसया:

• अिावश्क वजि आणण लठठिणा 
• तणाव
• रचतंा आणण िैराश्
• ह्संक वतृ्ी
• आतर्त्ेची प्रवतृ्ी
• तंबाखूजन् िदा्ायंचा वािर
• रद् आणण ड्रगजचे व्सि
• असंसगमाजन् रोग
युवा सबलीकरणासाठी योग

आसिे आणण प्राणा्र शारररीक 

युवा सबलीकरण आणण योग
ईशवर व्ी बसवारेडडी

युवा सबलीकरण आणण युवा ववकास 

यात फरक आ्े. युवा ववकास ्ा 

वयकतीकें द्ी आ्े, तर सबलीकरण 

्ी वयापक प्रकक्रया आ्े. युवा 

सबलीकरणाकड े ढोबळरािािे तीि 

्टपपयात पा्ता येईल. वयैस्कतक 

सबलीकरण, संघ्टिातरक सबलीकरण 

आणण सारुदानयक सबलीकरण.

तंत्-रंत्
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आणण रािससक आरोग्ावर िररणार 
करतात. शारररीक ताकद वाढत,े 
शरीरातील ववषारी िदा्ायंचा निचरा 
्ोतो, शरीराला आरार सरळतो, ताण-
तणाव करी ् ोतात आणण चेतासंस्ेवर 
िररणार ्ोऊि संसगमाजन् रोगांचा 
प्रादभुामाव करी ्ोतो. म्णूि आसिे 
आणण प्राणा्ार केल्ािे रतर्ी 
रदत ्ोत ेती अशी  

• तणाव आणण रचतंा करी ्ोत े
• सकारातरक ऊजामा आणण रिजस्ती 

प्रापत ्ोते
• रकतदाब सुरळीत रा्तो
• िचिक्री्ा व्वजस्त रा्ते
• शांत आणण प्रसनितचेी भाविा 

वाढीस लागत े
• तणावाच्ा प्रसंगी शांत रा्ण्ासाठी 

शरीर त्ार ्ोते
• ह्रद्ाच्ा ठोक्ांचा वेग करी 

करुि शवसिावर नि्ंत्रण ठेवता 
्ेत े

• ऑजकसजिचा अरधक प्रभावीिणे 
वािर करता ्ेतो

• रूत्रविडंाच्ा ग्ं्ी कॉहटमासॉल ्े 
संपे्ररक निरामाण करतात

• रोगप्रनतकारक क्षरता वाढते
तणाव दरू करणयासाठी योग

िॅराससमिॅ्ेटीक (अनिचछावतषी 
सिा्ूंवर नि्ंत्रण ठेवणाऱ्ा 
रजजातंतूंच्ा संदेशािंतर त्ा 
सिा्ूंकडूि कार करूि घेणारे 
रजजातंतू) ्ांच्ा करतरतरेुळे 
रजजातंतूवर िररणार ्ोऊि तणाव 
निरामाण ्ोत.े एखादी रागणी िूणमा 
करण्ाची एखाद्ाची क्षरता िसणे 
म्णजे तणाव. ्ात भावनिक आणण 
रािससक प्रनतसादाचा सरावेश 
्ोतो. जर एखादी व्कती का्र 
तणावात रा्त असेल रग तो तणाव 
वासतववक असो वा रािलेला, त्ाची 
रजजासंस्ा तवेढी िररणारकारक 
रा्त िा्ी.  

्ोगासिारुळे रजजासंस्ा 
तंदरुुसत ठेवली जात.े आिल्ा 
शरीरावर सकारातरक वा िकारातरक 
दोन्ी तणावांचा िररणार ् ोतो. ् ाचा 
िररणार शरीरातील रकतप्रवा्ावर 
्ोतो. ्ाला शासत्री् भाषते 
व्ासोकोिसट्कशि असे म्णतात. 
्ोगासिारुळे शारररीक आणण 
रािससक दोन्ीच्ा राध्रातूि 
रजजासंस्ा नि्ंबत्रत ठेवली जात.े 
त्ाला ्ा्िो्लेॅसरक-िीट्ुरी-
ऍडरिल ऍजकसस (एचिीए) असे 
म्णतात. ्ोगारुळे दीघमा शवसि 
आतरसात करुि रि शांत ठेवले 
जात.े तसेच रकतदाब करी ्ोतो, 
िलस रेट आणण रेजसिरेटरी रेट 
करी ्ोतो त्ारुळे शरीर तणावाला 
शांतिणे सरोर जात.े   

वयसिरुकतीसाठी योग

एखादे व्सि सोडवण्ासाठी 
्ोग अत्ंत र्तवाची उिचारिदधती 

Subscription Coupon
[For New Membership / Renewal / Change of Address]

I want to subscribe to :
Yojana : 1 Yr. Rs. 230/-;  2 Yrs. Rs. 430/-;  3 Yrs. Rs. 610/-

(Circle the period of subscription)

DD / MO No.  date 

 Name (in block letters)  :  

	 Subscriber	profile		 	 :		 Student	/	Academician	/	Institution	/	Others
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 Phone No. / email  : __________________________________________________

 PIN   :       
Please	allow	us	4	to	6	weeks	to	the	despatch	of	the	first	issue.
P.S. : For Renewal / change in address, please quote your subscription number. 
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(्ेरेिी) आ्े. ्ोगासिारुळे शरीर 
सुदृढ तर ्ोतचे सशवा् अध्ाजतरक 
जागतृी निरामाण ्ोत,े तणाव निवारण 
्ोत,े शवसिाच्ा ्ोग् िदधतींची 
राह्ती सरळत,े दृढशकती वाढत,े 
शरीर-रि सरतोल राखला जातो.   

लठठपणा दरू करणयासाठी योग

्ोगासिासाठी ्ोग् आ्ार 
आवश्क आ्े. ्ोग् आ्ारासोबतच 
्ोग् सराव आणण शवसिावर 
नि्ंत्रणाच्ा िदधती सशकवल्ा 
जातात. ्ोगारुळे शकती आणण 
लवरचकता वाढत.े ्ोगारुळे 
सरतोल साधला जातो. सू्मािरसकार 
्ा िूणमा व्ा्ार आ्े. कारण 
सू्मािरसकारारुळे अतंःस्ावी ग्ं्ी 
आणण रजजासंस्ेवर सकारातरक 
िररणार ्ोतो. लठठिणा दरू 
करण्ासाठी भसस्का, किालभाती 
आणण सू्माभेदिा ्े प्राणा्ाराचे 
प्रकार सांरगतले जातात.  

असंसगमाजनय रोग आणण युवक

बालिण आणण प्रोढतव ्ारधला 
काळ म्णजे तरुण. देखावा, 
ताजेिणा, जोर, उतसा् ् ी तरुणाईची 
लक्षणे सांरगतली जातात. 

एकूणच वतमाि आणण जीविशलैी 
्ावर असंगमाजन् रोगाचा प्रभाव 
अवलंबूि आ्े. भारतात, तरुणांरध्े 
आ्ारातील बदल घडूि ्ेतािा ्ा 
प्रकार आढळूि ्ेतो. ्ारुळे उचच 
रकतदाब, ताण, रधुरे् आणण 
फुपफुसाचे रोग आढळूि ्ेतात. 
असंसगमाजनय रोगाचा प्रादभुामाव 
्टाळणयासाठी योग

असंसगमाजन् रोगासाठी 
प्रारुख्ािे बदलती जीविशलैी 
का्मारत आ्े. तंबाखूजन् िदा्ायंचा 
वािर, सुसत जीविशलैी, नि्सरत 
व्ा्ाराचा अभाव, असवसर् 
आ्ार, तीव्र रािससकतरेुळे निरामाण 
्ोणारा तणाव. ्ोगारुळे ्ा सवमा 

िररणारांवर ववज् सरळवला जातो. 
िूकत्ा झालेल्ा संशोधिािूसार 
असे हदसूि आले आ्े की, ्ोगारुळे 
शरीर अिेक बाबतीत सकारातरक 
रा्त.े रकतातील गलुकोजचे प्रराण 
नि्ंबत्रत ठेवण्ािासूि त े रािससक 
जस्तीवर नि्ंत्रण सरळवण्ाबाबत 
्ोग उि्ुकत आ्े. ्ोगारुळे दक्षता 
वाढत.े  

्ोगारुळे जीविातील अिेक 
आव्ािांिा ्शसवीररत्ा सारोरे 
जाता ् ेत.े आजच्ा व्स् जगातील 
तणाव बाजूला सारुि असंसगमाजन् 
रोगांचा प्रादभुामाव टाळा्चा असेल तर 
्ोगासिासारखे उत्र का्ी िा्ी.
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सौरभ सन्ाल / डॉ. रंजीत रे्ता 

िवाे�ाेगः आव्ािे व भववषयातील वा्टचाल 

दृष्टीक्ेप

स्वशरे् लेख

भारताला दरवषषी एक कोटी 
रोजगारांची आवश्कता 

आ्े आणण जागनतक सवचेक्षण 
अ्वालातूि असे निररक्षण िोंदवण्ात 
आले आ्े की, कोणत्ा्ी देशात 
रोठ्ा उ�ाेगांिेक्षा िव्ािे स्ािि 
झालेल्ा सटाटमा-अि व्वसा्ांतूि 
सवामारधक िवीि रोजगारनिसरमाती 
्ोत.े कोणत्ा्ी अ्माव्वस्ेत सटाटमा 
अपस ्ी िवनिसरमातीची व 
रोजगारसंधींची कें द् रािली जातात. 
भारतात सटाटमाअपसच्ा राध्रातूि 
उ�ाेजकतलेा चालिा देण्ासाठी 
आवश्क वातावरणनिसरमाती आणण 
त्ाबरोबरच िवउ�ाेजकांिा प्रोतसा्ि 
देण्ासाठी िंतप्रधाि िरेंद् रोदी ् ांिी 
16 जािेवारी 2016 रोजी ववज्ञाि 
भवि, िवी हदलली ्े्ूि "सटाटमा-अि 
रंडड्ा" उिक्रराची घोषणा केली. ्ा 
्ोजिेचे प्ररुख उदहदषट भारताला 
रोजगारनिसरमाती करणारे राषट् बिवणे 
्े आ्े. सटाटमाअि रंडड्ािे भारतातील 
उ�ाेजकांरधे सकारातरकता निरामाण 
केली आ्े. सद्िररजस्तीत्ी सटाटमा 
अपसच्ा संख्ेत भारताचा जगात 
नतसरा क्ररांक लागतो. त्ारुळे 
जागनतक सतरावरच्ा उ�ाेग 
जगताला्ी भारती् सटाटमाअपस कडूि 
खूि अिेक्षा आ्ेत. देशाच्ा आर्माक 
प्रगतीसाठी िवकलििांिा चालिा 
देणे व त्ासाठी िूरक वातावरण 

निसरमाती करणे ् ा दोि बाबी अनतश् 
र्तवाच्ा असूि ्ासाठी आिल्ा 
देशाला अजूि बराच रोठा िलला 
गाठा्चा आ्े. सटाटमा अि रंडड्ा 
्ोजिेच्ा िुढाकारातूि भारत 
सरकारिे देशाला िवनिसरमाती, 
िवकलििा व उ�ाेजकतचेे प्ररुख कें द् 
बिवण्ाच्ा वचििूतषीच्ा हदशिेे 
एक र्तवाचे िाउल टाकले आ्े. 

सटाटमा अि व्वसा् म्णजे 
असा व्वसा् जो िुकताच सुरू 
झाला आ्े. ्ी एक अशी कंििी आ्े 
जीला सुरूवातीचे भांडवल 

स्संस्ािकच देतात. ्े असे 
व्वसा् आ्ेत, जे बाजारात 
स्जिणे उिलबध िसलेल्ा िण 
जरूरी असलेल्ा उत्र प्रतीच्ा सेवा 
देऊ करतात. सटाटमा अि व्वसान्कांिा 
सुरूवातीच्ा काळातील खचमा ्ा 
त्ांच्ा एकूण उतििां्ूि अरधक 
असतो. त्ारुळे सटाटमाअपसिा सतत 
निधीची आवश्कता भासत.े 
िारंिाररक व्ावसान्क बँक 

भारतात स्टा्टमाअपसचया राधयरातूि 
उ�ाेजकतलेा चालिा देणयासाठी 
आवशयक वातावरणनिररमाती आणण 
तयाबरोबरच िवउ�ाेजकांिा प्रोतसा्ि 
देणयासाठी पंतप्रधाि िरेंद् रोदी यांिी 
16 जािेवारी 2016 रोजी ववज्ाि 
भवि, िवी टदलली ये्ूि "स्टा्टमा-अप 
इंडडया" उपक्रराची घोर्णा केली. या 
योजिेचे प्ररुख उदटदष्ट भारताला 
रोजगारनिररमाती करणारे राषट् बिवणे 
्े आ्े. स्टा्टमाअप इंडडयािे भारतातील 
उ�ाेजकांरधे सकारातरकता निरामाण 
केली आ्े. सदयपररस्स्तीत्ी स्टा्टमा 
अपसचया संखयेत भारताचा जगात 
नतसरा क्ररांक लागतो.
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कजम्ा ोजिा र.कडूि सटाटमा अपस 
निधीची सो् करतात. सटाटमा अपस ्े 
सवमासाधारणिणे दोि प्रकारचे आ्ेत. 
एक प्रकार म्णजे अनतश् 
िाववन्िूणमा व उि्ुकत कलििेवर 
आधाररत व्वसा्. तर दसुऱ्ा 
प्रकारचे सटाटमा अि जुन्ाच कलििेला 
िुढे चालू ठेऊि व्वसा् वधृदीसाठी 
कार करतात. सटाटमा अि ्ी आिल्ा 
देशासाठी एक िवीि संकलििा आ्े. 
प्रारंभीच्ा काळात अिेक देशांत 
सटाटमा अपसदवारे लाभ सरळण्ाएेवजी  
आव्ािे व अि्शच र.चाच खूि 
फटका बसला. सटाटमा अि 
व्ावसान्कांिी अि्श िचवण्ाच्ा  
रािससकतिेेच व्वसा्ात उतरणे 
आवश्क ठरत.े एक सटाटमाअि म्णूि 
व्वसान्काकड े स्संस्ािक 
व्ावसान्क सा्ीदार असतील, 
िरंतु, जरूरी िा्ी की ताे सटाटमा अि 
व्वसा् करण्ाचे, तो व्वसा् िुढे 
न्ा्चे र. कौशल्े असतीलच. 
तसेच िवीि व्वसा्ाची उत्र 
कलििा वेगळी व प्रत्क्षात त्ा 
कलििेवर आधाररत व्वसा् 
चालवणे व तो व्वसा् ्शसवी 
करणे ्ा वेगळ्ा  बाबी आ्ेत. 
्ासाठी सटाटमा अपसिा तज्ञ व 
अिुभवी अशा व्वसा् रागमादशमाकांची 
गरज असत.े

भारतातील स्टा्टमाअपससरोरील 
वयवसायनिधी उभारणीबाबत 
उदभवणारी प्ररुख आव्ािे

आताची विढी ्ी भारतातील 
सटाटमा अपसची िह्लीवह्ली विढी 
आ्े. सटाटमा अि रंडड्ा ्ा ्ोजिे 
अतंगमात सरकारिे देऊ केलेल्ा 
ववववध प्रकारच्ा प्रोतसा्िांचे ्ा 
विढीिे आिंदािे सवागत केले आ्े. 
तरर्ी व्वसा् निधी उभारणी, िेटंट 
बिवणे व बौजधदक संिदा अरधकार 
र.सारख्ा बाबतीतील आव्ािे सटाटमा 

अपस सरोर आ्ेतच. ्ासशवा् 
िेटनट िोंदणी, संशोधि व ववकास 

का्ामासाठी आर्माक स्ाय्ता निधीची 
करतरता र.रुळे अिेक सटाटमा अपसिा 
िरदेशस् व े्ंचर कॅविटलरधूि 
व्वसा् निधी प्रापत ् ोत आ्े. एका 
अभ्ासातूि असा निषकषमा काढण्ात 
आला की, 90 टकक्ां्ूि जासत 
व्वसा् ्े त्ा व्वसा्ांच्ा 
िह्ल्ा वषामातच बंद िडतात. ्ाचे 
प्ररुख कारण निधीची करतरता ्े 

्ो्. कारण कोणता्ी व्वसा् चालू 
ठेवण्ासाठी तसेच व्वसा्ाच्ा 
ववववध टपप्ांत अखंड ववत् 
िुरवठ्ाची आवक असणे  ्ी एक 

अत्ावश्क गरज आ्े. तसेच 
भांडवलासशवा् कोणत्ा्ी 
व्वसा्ाची सुरूवातच ्ोऊ शकत 
िा्ी. निधी व्वसा् निधीचे व 
निधी उभारणीच्ा अिेक ि्ामा्ी 
िधदती  भारतात अजसततवात आ्ेत. 
व्वसा्ाच्ा सुरुवातीच्ा काळात 
िुढे हदलेले का्ी फंडडगं ि्ामा् आ्ेत 
जे त्ांिा त्ांच्ा व्वसा्ासाठी 
भांडवल उभारण्ास स्ा्क ठरतात. 

१. प्रधाि रंत्ी रायक्रो युनिटस 
डवे्लपरें्ट अटँड ररफायिानस एजनसी 
रलरर्ेटड (रुद्ा) – देशातील लघु 
उ�ाेगांिा स्ज कजमा िुरवठा व्ावा, 
्ा उददेशािे िंतप्रधाि िरेंद् रोदी 
्ांिी 8 एवप्रल 2015 रोजी 
20,000 करोड रुि्े भांडवल 
असलेली ‘रा्क्रो ् ुनिटस डवे्लिरेंट 
अडँ ररफा्िानस एजनसी’ अ्ामात 
रुद्ा बँकेचे उदघाटि केले. ् ा बँकेतूि 
लघु उ�ाेजकांिा 10 लाखांि्यंतचं 
कजमा स्ज उिलबध ्ोण्ाची सो् 
आ्े. ्ासाठी सरकारिे एकूण 20 
्जार कोटींची तरतूद केली आ्े. ्ा 
बँकेच्ा रध्रातूि लघु उ�ाेगांिा 
कजमा देण्ासाठी देशातील रतर बँकांिा 
प्रोतसा्ि्ी देण्ात आले आ्े.  ्ा 
्ोजिेचा लाभ घेण्ासाठी उ�ाेजकांिा 
प्र्र आिल्ा व्वसा् ्ोजिेचा 
प्रसताव रुद्ा बँकेकड े सादर करावा 
लागतो. ्ा प्रसताव रंजूर झाल्ास, 
त्ासाठी लागणारे कजम्ा ी रंजूर केले 
जात.े िंतर रुद्ा बँकेकडूि उ�ाेजकाला 
एक रुद्ा काडमा सरळत,े जे के्रडडट 
काडमासारखे असत.े ्ा काडामाचा वािर 
व्ावसान्क त्ाच्ा व्वसा्ासाठी 
आवश्क कचचा राल, रतर खचमा 
रत्ादी खरेदी करण्ासाठी करू 
शकतो. ्ा ्ोजिेअतंगमात सशशू, 
ककशोर आणण तरुण ्े तीि प्रकारची 
कजचे उिलबध आ्ेत.

एका अभयासातूि असा निषकर्मा 
काढणयात आला ककी, 90 
्टककयां्ूि जासत वयवसाय ्े 
तया वयवसायांचया पट्लया 
वर्ामातच बंद पडतात. याचे प्ररुख 
कारण निधीची करतरता ्े 
्ोय. कारण कोणता्ी वयवसाय 
चालू ठेवणयासाठी तसेच 
वयवसायाचया ववववध ्टपपयांत 
अखंड ववत्त पुरवठयाची आवक 
असणे  ्ी एक अतयावशयक 
गरज आ्े. तसेच भांडवलारशवाय 
कोणतया्ी वयवसायाची 
सुरवातच ्ोऊ शकत िा्ी. 
निधी वयवसाय निधीचे व निधी 
उभारणीचया अिेक पयामायी 
पधदती  भारतात अस्सततवात 
आ्ेत.

28
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२. बू्टसट्रॅवपगं ककंवा सेलफ 
फायिांरसगं - खासकरुि जेव्ा 
व्ावसान्क एकट्ािे आिला 
सवतंत्र व्वसा् सुरू करतो तवे्ाच्ा 
सुरूवातीच्ा टपप्ांत बूटसटॅ्विगं 
ककंवा सेलफ फा्िांससगं, निधीची 
जरवाजरव करतो. ्ा प्रारंसभक 
ववत्िुरवठ्ाचा एक प्रभावी रागमा 
आ्े. िव�ाेजकांिा बाह् सत्रोतांकडूि  
त्ांच्ा व्वसा्ाच्ा संभाव् 
्शाची ्ोजिा दशमाववल्ासशवा् 
निधी सरळववण्ास त्रास ्ोतो. 
त्ारुळे सवतः जवळचे भांडवल 
गुंतवतात.

३. क्राउड फंडडगं- ्ा प्रकारचा 
निधी एकाच वेळी एकािेक्षा अरधक 
व्कतींरधूि कजमा, िूवमा-रागणी, 
्ोगदाि ककंवा गुंतवणूक ्ा रूिात 
घेतला जातो.  ्ारध्े एका ववसशषट 
फंडडगं पलॅटफॉरमावर एक सटाटमाअि 
त्ाच्ा व्वसा्ाचे ववसततृ वणमाि 
करूि जसे, व्वसा्ातील उदहदषटे, 
िफा सरळववण्ाच्ा ् ोजिा, निधीची 
गरज व कारणे रत्ादी राह्तीतूि 
ग्ा्कांिा त्ाच्ा व्वसा्ाबददल 
ओळख करूि देतो. ग्ा्कांिा त्ाची 
कलििा आवडल्ास त े त्ांचे िसेै 
सटाटमाअिच्ा व्वसा्ात गंुतवतात. 
भारतातील का्ी लोकवप्र् क्राउड 
फंडडगं सारटरध्े Indeigogo, 
wishberry, ketto, fundlined 
रत्ादींचा सरावेश ्ोतो.

४. एंजेल इिवेस्टरें्ट - एंजेल 
रिव्ेसटसमा म्णजे अशा व्कती 
ककंवा संस्ा ज्ांच्ाजवळ अनतररकत 
रककर असूि त ेती रककर िवीि 
उ�ाेगांत ककंवा आगारी सटाटमा 
अिरध्े गुंतवण्ात रचछूक आ्ेत. 
तसेच त्ासाठी सवतः्ूि िुढाकार 
घेऊि तसा प्रसताव त ेसटाटमाअपसिा 
देतात. असा प्रसताव देण्ािूवषी तीि-
चार गुंतवणूकदारांच्ा गटांत एकत्र 

्ेऊि सटाटमाअिच्ा व्वसा्ाच्ा 
प्रसतावाचे बारकाईिे िररक्षण करतात. 
आर्माक गुंतवणूकीबरोबरच त े
सटाटमाअपसिा व्ावसान्क व आर्माक 
सललागार म्णूि्ी स्ाय्ता 
करतात. एंजेल रनव्ेसटसमािी आजवर  
Google, Yahoo आणण Alibaba 
्ांस् अिेक प्ररुख कंिन्ा सुरू 
करण्ासाठी रदत केली आ्े. 
गुंतवणूकीचा ्ा ि्ामा् सारान्तः 
व्वसा्ाच्ा वाढीच्ा  प्रारंसभक 
टपप्ारध्े ्ोतो आणण एंजेल 
रनव्ेसटसमािा त्ांिी गुंतवणूक 

केलेल्ा सटाटमाअि रधूि 30 टकके 
ि्यंतची रजकवटी सरळण्ाची अिेक्षा 
असत.े त े उचच िरताव्ासाठी 

गुंतवणुकीरध्े अरधक जोखीर 
घेण्ास प्राधान् देतात.

५. व े्ंचर करॅ वप्टल- व े्ंचर 
कॅविटलस व्ावसान्कररत्ा 
व्वस्ावित केलेल्ा  निधी ि्ामा् 
देणाऱ्ा गुंतवणूकदार संस्ा असतात. 
्ा प्रकारचे गुंतवणूकदार अशाच 
कंिन्ांरध्े गंुतवणूक करतात 
ज्ांच्ात प्रचंड वाढीची क्षरता 
असत.े त े साधारणिणे एका 
व्वसा्ात रजकवटीच्ा ववरोधात 
गुंतवणूक करतात आणण आ्िीओ 
ककंवा प्रापतीिंतर बा्ेर िडतात. ्े 
गुंतवणूकदार तज्ञ रागमादशमािास् 
वेगवेगळ्ा िररजस्तीचे ्ोग् 
रूल्रािि करूि व्वसा् 
जस्रतबेाबत ् ोग् बदल करण्ासाठी 
सललागार म्णूि्ी स्ाय् करतात. 

६. वयवसाय इनकयूबे्टसमा आणण 
एकसीलरे्टसमा- िव�ाेजकांसाठी ्ा 
निधी उभारणीचा एक उत्र ि्ामा् 
आ्े. ्ा प्रकारची व्वसा् निधी 
उभारणीसाठी स्ाय् करणारी 
्ोजिा जवळजवळ प्रत्ेक र्त्वाच्ा 
श्रारध्े अजसततवात आ्े. ्ा 
प्रकारच्ा ्ोजिेतूि दरवषषी शकेडो 
िवीि व्वसा् चालववण्ास रदत 
्ोत.े रनक्ूबेटसमा एखाद्ा रुलासाठी 
आईवडडलांप्रराणे असतात, जे 
व्वसा्ांिा आश्र्स्ािे िुरववतात 
आणण एखाद्ा व्वसा्ासाठी 
प्रसशक्षण आणण िेटवककींग र.बाबत 
रागमादशमाि देतात. रनक्ुबेटर उभारणी 
व व्वसा् जस्रतसेाठी रदत देतात 
तर एकसीलरेटसमा व्वसा्ात एखादा 
र्तवाची झिे घेण्ात प्रोतसाह्त 
करतात. 

७. अलपपत पुरवठादार ककंवा 
एिबीएफसी – अलिित ककंवा 
रा्क्रोफा्िानस ्ी सेवा ज्ांिा 
िारंिाररक बँकींग सेवांचा लाभ सरळू 

अलपपत ककंवा रायक्रोफायिानस 
्ी सेवा जयांिा पारंपाररक बटँककींग 
सेवांचा लाभ ररळू शकत िा्ी 
अशा उ�ाजेकांसाठी आ्े. ्ी 
सेवा जयांचया गरजा रयामाटदत 
आ्ेत आणण बटँकांकडूि अपेक्क्त 
असलेले के्रडड्ट रेट्टगं बटँकांकडूि 
सवीकारले जात िा्ीत, 
अशा वयावसानयकांिा ववशरे् 
सोईची ठरत.े तयाचप्रराणे, 
एिबीएफसी म्णजे िॉि-बटँककंग 
फायिास्नशअल कॉरपोरेशि 
अशा पतसंस्ा आ्ेत जया 
सवमाप्रकारचया पारंपाररक बटँककींग 
सेवा पुरवतात परंतु जयांचे सवरप 
कायदेशीरररतया सवमासारानय 
बटँकांप्रराणे िसत.े
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शकत िा्ी अशा उ�ाेजकांसाठी आ्े. 
्ी सेवा ज्ांच्ा गरजा र्ामाहदत 
आ्ेत आणण बँकांकडूि अिेक्क्षत 
असलेले के्रडडट रेहटगं बँकांकडूि 
सवीकारले जात िा्ीत, अशां 
व्ावसान्कांिा ववशषे सोईची ठरत.े 
त्ाचप्रराणे, एिबीएफसी म्णजे 
िॉि-बँककंग फा्िाजनशअल 
कॉरिोरेशि अशा ितसंस्ा आ्ेत 
ज्ा सवमाप्रकारच्ा िारंिाररक बँकींग 
सेवा िुरवतात िरंतु ज्ांचे सवरूि 
का्देशीरररत्ा सवमासारान् 
बँकांप्रराणे िसत.े 

स्टा्टमाअप उ�ाेगजगतलेा 
प्रोतसा्ि देणयासाठी भारत सरकारचा 
पुढाकार:

सटाटमा-अि कृती ्ोजिेत 
सटाटमाअि उ�ाेगांशी संबंरधत ववववध 
बाबींचा अतंभामाव ्ोईल अशी एकूण 
19 कलरे त्ार करण्ात आली 
आ्ेत. ्ारध्े कारगार आणण 
ि्ामावरणववष्क नि्रांचे िालि 
करण्ाकररता सेलफ सहटमाकफकेशि 
कंमपला्नसची सुववधा, बौजधदक 
संित्ी संबंधी अजमा व िेटनट 
करण्ासाठीच्ा प्रकक्र्ेत तज्ञ 
व्कतींकडूि रागमादशमाि, बी-बब्ाणे 
खरेदीच्ा निधीवर कर सूट, भांडवली 
लाभ आणण तीि वषायंची  आ्कर 
सवलत तसेच चार वषायंसाठी ववशषे 
सरकारी निधीतूि 10,000 कोटी 
रुि्ांचे आर्माक स्ाय् र.चा 
सरावेश आ्े. 

भारताची 19 कलरी कृती योजिा 
पुढीलप्रराणे :

1. सव्ं प्रराणणत रान्ता ककंवा 
सेलफ सहटमाकफकेशि कंमिा्नस

2. सटाटमाअि रंडड्ा ्बच्ा 
राध्रातूि कें हद्् संिकमा  आणण 
स्ा्क कक्ष

3. िोंदणीसाठी, िोंदणी करण्ाबददल 

आणण  राह्ती सरळवण्ासाठी 
रोबाईल अपॅस आणण िोटमाल 
सेवांराफमा त प्रकक्र्ा सुलभ करणे

4. का्देशीर रदत, सिोटमा, फासट 
टॅ्ककंग व िेटंट िोंदणी फी रध्े 
80 टकके सवलत

5. सावमाजनिक खरेदीच्ा नि्रांत 
सूट

6. सोिे आणण जलद निगमारि
7. 10000 कोटी रुि्ांच्ा ववशषे 

निधीच्ा राध्रातूि आवश्क 
भांडवलाची उिलबधता 

8. के्रडडट गॅरंटी फंडडगं
9. भांडवली िफ्ावर कर सूट
10. तीि वषायंसाठी आ्करात सूट
11. बाजार ्री भावाच्ा 

गुंतवणूकीवर कर सूट.
12. राषट्ी् आणण आंतरराषट्ी् 

सतरावर वावषमाक सटाटमाअि रेळावे 
13. अटल रिोव्ेशि सरशि 

(एआ्एर) अतंगमात वलडमा कलास 
रिोव्ेशि ्बची सुरूवात.

14. देशव्ािी रनक्ूबेटर िेटवकमा  
त्ार करण्ावर भर

15. रिोव्ेशि सेंटरच्ा राध्ारातूि 

रिक्ूबेशि आणण संशोधि 
ववकासावर भर

16. िवकलििा उते्जि देण्ासाठी 
संशोधि उद्ािे

17. जवैतंत्रज्ञाि रध्े उ�ाेजकता 
वाढवणे

18. ववद्ार्ायंसाठी िवीि कलििा 
रांडण्ासाठी ववशषे रागमादशमाि 
का्माक्रर

19. वावषमाक रिक्ूबेटर गँ्ड चॅलेंज 
सिधामा

1. सव प्रराणि – Self certification
नि्ारक दान्तवे करी 

करण्ासाठी सटाटमा-अि सव्ं-
प्रराणाचा लाभ घेऊ शकतात. 
गॅ्च्ुरटी, श्रसरक करार, प्रॉजव्डटं 
फंड व्वस्ािि, जल आणण वा्ू 
प्रदषूण र. संबंधीच्ा का्�ाबाबत 
सव्ंप्रराणि लागू ्ोईल.

2. स्टा्टमाअप इंडडया ्ब
अणखल भारती् सतरावर एक 

सटाटमा-अि ्बची स्ाििा करण्ात 
्ेईल. देशभरातल्ा सवमा सटाटमा  
अपससाठी रध्वतषी संिकमा  व स्ा्क 
कें द् म्णूि कार िाह्ल. तसेच 
िवीि उ�ाेजकांिा राह्तीचे 
आदािप्रदाि व आर्माक रदत 
सरळवण्ासाठी ्ा कें द्ादवारे ववशषे 
रदत केली जाईल.

3. रोबाईल अरॅपदवारे िोंदणी 
रोबाईल ऍपलीकेशनसच्ा 

सवरूिात असणाऱ्ा ऑिलारि 
िोटमालची सेवा िुकतीच सुरू करण्ात 
आली. ्ा िोटमाल दवारे सटाटमा-अपसिा 
व्वसा्ाची ऑिलाईि िोंदणी 
करण्ाची सो् उिलबध करूि 
देण्ात आली आ्े.

4. पे्ंट्ट संरक्ण
कें द् सरकार करी खचामात िेटंट 

िररक्षणाच्ा जलदगती प्रणाली 

आगारी स्टा्टमाअप एं्टरप्रायझसेला 
पाटठंबा देणयासाठी सरकार 
2500 को्टी रुपयांचया 
प्रारंरभक निधीस् चार वर्ाांत 
10000 को्टी रुपयांचा निधी 
उभारणार आ्े. भारतीय जीवि 
ववरा निगर या कॉपमासचया 
ववकासारधये र्त्वाची 
भूररका बजावेल. स्टा्टमा-अप 
इंडसट्ीतूि निवडलेलया खाजगी 
वयावसानयकांचया एका ग्टावर या 
निधीचया योगय वयवस्ापिाची 
जबाबदारी असेल.
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ववकससत करण्ावर कार कररत 
आ्े. ्ा प्रणालीदवारे सटाटमाअि 
फाउंडशेिच्ा स््ोगातूि बौदरधक 
संित्ी अरधकारांबाबत जागरूकता 
निरामाण करण्ावर भर हदला जाईल.  

5. द्ा ्जार को्टी रपयांचया ववशरे् 
निधीची तरतूद 
आगारी सटाटमाअि एंटरप्रा्झसेला 

िाहठंबा देण्ासाठी सरकार 2500 
कोटी रुि्ांच्ा प्रारंसभक निधीस् 
चार वषायंत 10000 कोटी रुि्ांचा 
निधी उभारणार आ्े. भारती् जीवि 
ववरा निगर ्ा कॉिमासच्ा 
ववकासारध्े र्त्वाची भूसरका 
बजावेल. सटाटमा-अि रंडसट्ीतूि 
निवडलेल्ा खाजगी व्ावसान्कांच्ा 
एका गटावर ्ा निधीच्ा ्ोग् 
व्वस्ाििाची जबाबदारी असेल. 

6. राषट्ीय के्रडड्ट गरॅरं्टी ट्स्ट कंपिी
सटाटमा अपसिा निधीची करतरता 

भासू ि्े ्ासाठी िॅशिल के्रडडट 
गॅरंटी ट्सट कंििी ्ा संकलििेवर 
कार सुरू आ्े. िुढील चार वषायंकररता 
दरवषषी 500 कोटी रूि्ांची आर्माक 
तरतूद ्ात करण्ात आली आ्े.  

7. भांडवली िफयावर कर सू्ट
सध्ा, व े्ंचर कॅविटल फंडांदवारे 

केलेल्ावरील भांडवली सरळकतीवर 
कर लागू ्ोत िा्ी. ्ेच सराि 
धोरण सटाटमा- प्रारंभ-अपसच्ा 
प्रा्सरक-सतरातील गुंतवणुकीवर 
लागू करण्ात आले आ्े. 

8. तीि वर्ाांसाठी आयकरात सू्ट
 सटाटमा-अपसिा िह्ल्ा तीि 
वषायंसाठी आ्करात 100 टकके सूट 
देण्ात आली आ्े. ्े धोरण 
भववष्ात सटाटमाअपसची संख्ा 
वाढण्ात उि्ुकत ठरेल, असा 
शासिाला ववशवास आ्े. .
9. उचच रूलयाचया गंुतवणुककीवर कर 

सवलत
बाजारातील ककंरतीिेक्षा जासत 

रूल्ाच्ा गुंतवणूकीवर सटाटमाअपसिा 
कर सवलत देण्ात ्ेईल.

10. उ�ाेजकता प्रोतसा्ि
देशभरातल्ा िाच लाख 

शाळांरधील ववद्ार्ायंसाठी 
सटाटमाअिसंबंधी जागरूकता व 
प्रा्सरक ज्ञाि िोचवण्ासाठी िवीि  
उिक्रर संबंरधत ववशषे अभ्ासक्रराची 
रांडणी करण्ाची सरकारची ्ोजिा  
आ्े. ्ासशवा्, जागनतक दजामाचे 
रनक्ूबेटसमा ववकससत करण्ासाठी 
वावषमाक रिक्ूबेटर गँ्ड चॅलेंज ्ी 
सिधामा ्ी आ्ोजजत करण्ात ्ेईल. 

11. अ्टल अरभिव ररशि
सटाटमाअि संबंधी िवीि कलििांिा 

वाव सरळण्ासाठी आणण प्रनतभावाि 
्ुवकांिा प्रोतसाह्त करण्ासाठी 
अटल असभिव रोह्रेचा शुभारंभ 
केला जाईल.

12. स्टा्टमा अप इिकयूबे्टसमाची 
स्ापिा  
देसभरात 35 िवीि रनक्ुबेटसमा 

व 31 िवोिक्रर कें द्ांसाठी खासगी-
सावमाजनिक भागीदारी रॉडलेचा ववचार 
केला जात आ्े.

13. ररसचमा पाकमा
रंडड्ि रंसटीट्ूट ऑफ 

टेकिॉलॉजी कॅमिसरध्े स्ा आणण 
रंडड्ि रंसटीट्ुट ऑफ सा्नस 
कॅमिसरध्े प्रत्ेकी एक अशी 100 
कोटी रुि्ांच्ा गुंतवणुकीस् सात 
िवीि संशोधि कें द्ािे उभारण्ाची 
सरकारची ्ोजिा आ्े.

14. जैवतंत्ज्ाि रधये उ�ाेजकतलेा 
प्रोतसा्ि
सरकार देशाभरात िाच िवीि 

बा्ोटेक कलसटसमाची स्ाििा करणार 
आ्े. त्ाबरोबरच 50 िवीि जवै 

रनक्ुबेटसमा, 150 तंत्रज्ञाि ् सतांतरण 
का्ामाल्े आणण 20 जवै-किेकट 
का्ामाल्े्ी स्ािि केली जातील.

15.शाळांरधये स्टा्टमाअपसंबंधी ववशरे् 
रागमादशमाि कायमाक्रर
देशभरातील िाच लाखा्ूि 

अरधक शाळांरध्े ववद्ार्ायंसाठी 
िवीि उिक्ररांशी संबंरधत 
रागमादशमाििर का्माक्रर सादर केले 
जातील.

16. कायदेशीर स्ायय
तज्ञांच्ा एका ववशषे गटाराफमा त 

िेटंट ऍजपलकेशनस आणण अन् 
अरधकृत कागदित्र ेसादर करण्ाच्ा 
प्रकक्र्ेत का्देशीर रागमादशमाि व 
स्ाय् िुरवण्ात ्ेईल.

17. सवलत
िेटंटच्ा अजमा दाखल करणाऱ्ा 
उ�ाेजकांिा एकूण रूल्ावर 80 
टकके सवलत देऊ केली जाईल.
18. नियरांचे सुलभीकरण

सटाटमाअिसाठी सावमाजनिक खरेदी 
आणण व्ािारासंबंधीचे नि्र सुलभ 
करण्ात आले आ्ेत.

19. जलद निगमारि
सटाटमा-अि अि्शी ठरल्ास, 

सरकार अशा उ�ाेजकांिा त्ांच्ा 
सरस्ांचे ्ोग् निराकरण 
करण्ासाठी सवमातोिरी रदत करेल. 
जर त े िुन्ा अ्शसवी झाले तर 
सरकार राफमा तच अशा उ�ाेगांिा बंद 
करण्ाची सोिी प्रकक्र्ा उिलबध 
करूि हदली जाईल. 

भारतात सटटमा अि ्ोजिे अतंगमात 
2016 ्ावषामातील िह्ल्ा व 
शवेटच्ा नतराईत सुरारे 3.5 अबज 
रूि्ांचे  व े्ंचर कॅविटल 815 
व्व्ारांत गुंतवण्ात आले ्ोत.े जे 
रागील वषामातील ्ाच कालावधीतील 
गुंतवलेल्ा एकूण रूल्ािेक्षा फार 
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रदत ् ोण्ाबरोबरच देशाच्ा आर्माक 
प्रगती व ववकास प्रकक्र्ेला गती 
लाभेल. सटाटमा अपसची व्ापती रोह्र 
्शसवी ्ेाऊि त्ाची व्ापती सवमा 
क्षेत्रांि्यंत िो्चल्ास  देशाच्ा 

आर्माक व्वस्ेला संिनिता प्रदाि 
्ोईल असा सरकारला दृढ ववशवास 

आ्े.

देशातील अिेक उद्री ् ुवकांिा 
आिला सवतःचा व्वसा् स्ािि 
करण्ाची तीव्र रचछा असत े िरंतु 
त्ांच्ाजवळ व्वसा्ासाठी 
आवश्क संसाधिे िसतात. िररणारी 
त्ांच्ा व्वसा् कलििा, कौशल् 
व क्षरता अव्कत रा्तात 

करी आ्े. ्ुवर सटोरी ररसचमािुसार, 
जािेवारी त ेसपटेंबर 2015 दरम्ाि, 
7.3 अबज डॉलर एवढे 639 व े्ंचर 
कॅविटल 639 व्ािारी सौद्ात 
गुंतवण्ात आले ्ोत.े ्ा वषषी, 
व्ािारी व्व्ारांच्ा संख्ेत 27 
टकके वाढ झाली आ्े, िरंतु, करार 
रूल् रात्र करी आ्े. 

निषकर्मा

कोणत्ा्ी अ्माव्वस्ेला 
चालिा देण्ासाठी सिधामातरकता व 
गनतशीलता ्ा दोि घटकांची 
प्ररुख्ािे गरज असत.े सटाटमा अपस 
देशाच्ा आर्माक प्रणालीरध्े िव्ािे 
अनतररकत सिधामातरक चतैन् व 
आवेग प्रदाि करणाऱ्ा औ�ाेरगक 
संस्ा आ्ेत. सटाटमा अपस आर्माक 
बदलाचे उतपे्ररक बिूि साखळी 
िधदतीिे औ�ाेरगक बदलाला संिूणमा 
अ्माव्वस्ेत रूजवतात. एकदा 
उ�ाेगाची स्ाििा झाली की, 
औ�ाेगीकरणाच्ा प्रकक्र्ेला गती  
प्रापत ्ोत.े औ�ाेरगकीकरणाच्ा 
प्रकक्र्ेत रोजणाऱ्ा सवमा उिक्ररांरुळे्ी 
त्ासंबंधी िूरक अशा उ�ाेगांची गरज 
उदभवत.े साखळी िधदतीिे ्ी गरज 
रागणीत रूिांतररत ्ोऊि त्ाचे 
िररणारसवरूि अरधक िव्ा 
उ�ाेगांची स्ाििा ्ोत.े अशा प्रकारे 
अ्माव्वस्ेतील प्रत्ेक क्षेत्राचा 
ववकास ्ाेण्ास ्ातभार लागतो. ्ा 
बरोबरीिे ववववध उ�ाेगांत िविव्ा 
िोकरीच्ा संधी्ी त्ार ् ोत जातात. 

स्ानिक सटाटमा अपस अनतश् 
चांगल्ा प्रतीच्ा व वाजवी दरात 
सेवा िुरवतात त्ारुळे िागररकांिा 
त्ांच्ा गरजांसाठी देशाबा्ेरील 
उ�ाेगांच्ा सेवांवर अवलंबूि र्ावे 
लागणार िा्ी. वसतू व सेवांच्ा 
स्ज उिलबधतिेे देशातील 
िागररकांचे जीविराि उंचावण्ास 

स्ानिक स्टा्टमा अपस अनतशय 
चांगलया प्रतीचया व वाजवी दरात 
सेवा पुरवतात तयारुळे िागररकांिा 
तयांचया गरजांसाठी देशाबा्ेरील 
उ�ाेगांचया सेवांवर अवलंबूि र्ावे 
लागणार िा्ी. वसतू व सेवांचया 
स्ज उपलबधतिेे देशातील 
िागररकांचे जीविराि उंचावणयास 
रदत ्ोणयाबरोबरच देशाचया 
आग्माक प्रगती व ववकास प्रकक्रयेला 
गती लाभेल. स्टा्टमा अपसची वयापती 
रोट्र यशसवी ्ेाऊि तयाची 
वयापती सवमा क्ेत्ांपयांत पो्चलयास  
देशाचया आग्माक वयवस्ेला 
संपनिता प्रदाि ्ोईल असा 
सरकारला दृढ ववशवास आ्े.

त्ाबरोबरच देश्ी आर्माक वाढ व 
रोजगार निसरमातीच्ा संधीिासूि 
दरूावतो.  

सटाटमा अि रंडड्ा ्ी ्ोजिा 
उ�ाेगकतलेा प्रोतसा्ि देणे व 
देशाच्ा सवायंरगण आर्माक ववकासाला 
चालिा देणे ्ा प्ररुख उदहदषटांवर 
आधाररत आ्े. िवउ�ाेजकांिा 
त्ांच्ा व्वसा् स्ाििेच्ा िवीि 
कलििांिा वाव देण्ासाठी सवमा 
सतरांवर सकक्र् स्ाय् व आर्माक 
सवलती प्रदाि करूि सटाटमा अपसचा 
भववष्ातील रागमा सुकर करण्ासाठी 
सरकार कहटबधद आ्े.  

    nnn

सौरभ सन्ाल ्े संरक्षक दले 
आणण कॉिपोरेट ्ा क्षेत्रांत 33 वषायंचा 
प्रहदघमा अिभुव असलेले तज्ञ आ्े. त े
असभ्ंता असिू भारती् तंत्रज्ञाि 
संस्ा रद्ास ्े्ील िदव्तु्र 
िदवीधारक आ्ेत. रणजीत रे्ता 
िीएचडी, चेंबर ऑफ कॉरसमा एणड 
रंडसट्ी ्े्े सररचटणीस म्णिू 
का्मारत आ्ेत.
email : saurabh.sanyal@phdcci.in
ranjeet mehta@gmail.com
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्ुिेसकोिे ्ुवक ्ा संज्ञेची 
व्ाख्ा केली आ्े. 

त्ािुसार ्ुवक का्ी निजशचत 
व्ोगटाशी संबंरधत िा्ी. 
बालिणातील अवलंबबतव, 
प्रौढिणातील सवतंत्रता व सराजातील 
एक घटक म्णूि सवतंत्रतचेी जाणीव 
असे जस्त्ंतराचे रुददे त्ात ् ेतात. 
्ुवक कारकाज व क्रीडा रंत्राल्ाच्ा 
२०१६-१७ च्ा वावषमाक अ्वालािुसार 
्ुवक ्ा प्रशासिातील एक उतसा्ी 
घटक आ्े. त्ांच्ा गतीशील व 
ब्ुआ्ारी दृजषटकोिातूि िाह्ले तर 
भारत ्ा तरूणांचा देश आ्े कारण 
िसतीशीच्ा आतील ्ुवकांची संख्ा 
६५ टकक्ांच्ा जवळिास आ्े. 
रंत्राल्ाच्ा २०१६-१७ च्ा वावषमाक 
अ्वालािुसार २०२० ि्यंत भारताचे 
सरासरी व् ्े २८ वषचे असेल जे 
दक्क्षण आसश्ा्ी देश व चीिरध्े 
३८ असणार आ्े. भारती् लोकसंख्ा 
१५-२९ ्ा व्ोगटातील असेल व 
्ुवकांचे एकूण लोकसंख्ेतील प्रराण 
२७.५ टकके रा्ील. त्ारुळे 
लोकसंख्ेचा लाभांश जासत सरळेल. 
त्ासाठी ्ुवकांिा देशाच्ा 
उतिादिशीलतते भर टाकणारे 
का्ीतरी असभिव करण्ास भाग 
िाडावे लागेल. ककंब्ुिा त्ांिी तसे 
करणे अिेक्क्षत आ्े. त्ांच्ाकडूि 
सकारातरक कलििांवर आधाररत 

ए. के. दबेु

भारतीय युवकः उदयोनरुख शकती

िवक्रांती

गोषटी झाल्ा िाह्जेत. ्ुवकांरध्े 
जगात भारताला रोठे स्ाि सरळूि 
देण्ाची ताकद आ्े िण त्ाला तशा 
अिुकूल धोरणाची जोड हदली िाह्जे. 
्ुवक ्े का्ी त्ार प्र्ोगशाळा 
िा्ी की, जज्े सरकारिे प्र्ोग 
करीत बसावे, त्ाउलट ्ुवकांचा 
वािर िवीि संधी त्ार करण्ासाठी 
करता ्ेईल. त्ांच्ा सरकालीि 
कौशल्ांचा वािर देशासाठी करूि 
घेता ्ेईल. रा्केल ग्ीि ्ांिी ‘्ु् 
अजॅ अकॅटीव् एजंटस ऑफ सोशल 
चेंज’ ्ा शोधनिबंधात असे म्टले 
्ोत ेकी सकारातरक ् ुवक ववकासाची 
प्रभावशाली व ववसतारणारी चळवळ 
्ी आिल्ातील उणणवा दरू 
करण्ासाठी व प्रशिांची उकल 
करण्ासाठी आवश्क आ्े. 
साराजजक, राजकी् व िागरी 
चळवळींचा ववचार केला तर ्ुवक ्े 
्ा चळवळींचे कें द् आ्ेत. रह्लांिा 
सराि ्ककांच्ा चळवळी तसेच 
ि्ामावरणािासूि रािवी ्ककांि्यंत 
्ुवकांिी अिेक चळवळीत भाग 
घेतला आ्े, सावमाजनिक जीविातील 
ब्ुिेडी क्षेत्रात त ेसक्षरिणे वावरत 
आ्ेत. एक चांगला दबाव गट 
म्णूि्ी त े कार करीत आ्ेत. 
त्ांिा ववववध बाबीत रस आ्े व तो 
वाढतोच आ्े. िवराध्रांचा वािर 
त ेसतत व जासत प्रराणात करीत 

 युवक कारकाज व क्रकीडा रंत्ालयाचया 
२०१६-१७ चया वावर्माक अ्वालािुसार 
युवक ्ा प्रशासिातील एक उतसा्ी 
घ्टक आ्े. तयांचया गतीशील व 
ब्ुआयारी दृस्ष्टकोिातूि पाट्ले तर 
भारत ्ा तरणांचा देश आ्े कारण 
पसतीशीचया आतील युवकांची संखया 
६५ ्टककयांचया जवळपास आ्े. 
रंत्ालयाचया २०१६-१७ चया वावर्माक 
अ्वालािुसार २०२० पयांत भारताचे 
सरासरी वय ्े २८ वर्षे असेल जे 
दक्क्ण आरशयायी देश व चीिरधये 
३८ असणार आ्े.
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आ्ेत. ्ा राध्रांरधूि का्ी चचामा, 
रत ेिुढे िेली जातात. त्ातूि का्ी 
संकलििा त्ार ्ोतात. त्ांतूि ्ा 
संकलििांच्ा रूतमा रूिासाठी स्का्मा 
व राह्तीची देवाणघेवाण ्ोत.े त्ा 
संकलििांिा सराजात व्ािाक 
रान्ता सरळत.े सराजातील 
गतीशील बदल आतरसात करण्ाची 
क्षरता ्ुवकांरध्े असल्ािे त्ांिा 
आर्माक व साराजजक धोरणे व 
कृतींरध्े कें द्स्ाि हदले िाह्जे. 
्ुवक ्े दोि विढ्ांिा जोडणारा सेत� 
म्णूि कार करीत आ्ेत. त्ांच्ा 
ववकास व वाढीत स्जता व 
लवरचकता असली िाह्जे. ती 
्ुवकांिा सरजूि हदली तर त े
आतरसात करू शकतात. 
संकलिािातरक ताठरता व िाजशचरात् 
संसकृतीचे अधंािुकरण ्ा दोि 
टोकाच्ा गोषटी आ्ेत, त्ाचा 
देशावर प्रदीघमा काळात सकारातरक 
िररणार ्ोणार िा्ी. आजचा ्ुवक 
्ा ्े सरजूि घेणारा आ्े की, केवळ 
सवा्त्ता म्णजे सगळ्ा प्रशिांची 
उत्रे सरळवण्ाचे ्ुकरी साधि 
िा्ी. त्ासाठी अशा का्ी गोषटींची 
गुंफण करावी लागेल ज्ा एकबत्रतिणे 
सरस्ा सोडवू शकतील. िवीि 
साराजजक ववचार, आर्माक ववकास व 
राजकी् कृतीशीलता ्ात ्ुवक ्े 
रुख्तवेकरूि उतपे्ररकासारखे आ्ेत. 
भारती् लोकशा्ीच्ा चौकटीत 
रा्ूि ववववधतलेा धकका ि लावता 
एखाद्ा अिुभवाचा ् ोग् अ्मा ् ुवक 
लावू शकतात. ताठर सराजव्वस्ेच्ा 
सभतंीवर जी गोषट सतत आघात 
झलेत आ्े ती म्णजे तकमा , ् ुकतीवाद 
व शोध. ्ा तीि्ी बाबींचा वािर 
्ुवक करीत आ्ेत. आजचे ्ुवक ्े 
ताठर िा्ीत त्ांिा आतंर जाती् 
वववा् चालतात. त ेिंकतीप्रिंच करीत 
िा्ीत. आजूबाजूच्ा सराजातील 
लोकांचा जात, वंश, सलगं ्ाबाबतचा 

जो असंवेदिशील दृजषटकोि आ्े 
त्ाला त ेआव्ाि देत आ्ेत. त्ाचे 
प्रराण फार रोठे िसले तरी सराजाला 
्ोग् हदशा देण्ाची ताकद त्ांच्ात 
आ्े. तंत्रज्ञािाच्ा वािरात ्ुवकांिा 
त्ांचे रूळ सािडत आ्े. सरकारिे 
डडजजटला्झशेिचा िुरसकार केला 
तवे्ा रोखवव्ीि अ्माव्वस्ेचा रुददा 
िुढे आला, डडजजटल रंडड्ाचे एक 
सवपि साकारू लागले. आर्माक 
क्षेत्रातील प्रशिांवर तंत्रज्ञािाच्ा 
राध्रातूि उकल करण्ाचे प्र्ति 
झाले.तंत्रज्ञाि आता आिल्ा रोजच्ा 

जीविात सकारातरक बदल घडववत 
आ्े, अिेक अशक् गोषटी त्ातूि 
शक् झाल्ा आ्ेत. रोज आिण 
एकेक रलैाचा दगड िार करीत 
आ्ोत. लोकांच्ा कल्ाणासाठी 
तंत्रज्ञािाचा वािर ्ोत आ्े, 
ववकसिशील देशात ्े प्रराण अरधक 
आ्े. भारतात डडजजटल क्षेत्रातील 
वातावरण आता भारलेले आ्े, 
्ुवकांचे त्ातूि सक्षरीकरण अरधक 
जोरकसिणे ्ोत आ्े. त्ातूि 
दळणवळण, चटकि ज्ञािाजमाि, दोि 

लांबवरच्ा हठकाणी असलेल्ा 
लोकांचा संवाद शक् झाला आ्े. 
सरववचारी रिांच्ा संकलििा, 
सरस्ांवर उकल व त्ाची 
फलनिषित्ी ्ाला र्तव आले आ्े. 
एका जकलकवर आिण संकलििांची 
देवाणघेवाण करू शकतो, एकरेकांशी 
सललरासलत, स्का्मा व कृती ्े 
सगळं शक् झाले आ्े. ववद्ार्ायंिा 
आता बरीच साधिे रंटरिेटरुळे 
उिलबध आ्ेत. त ेचांगल्ा कें द्ांरध्े 
प्रवेशासाठी अजमा करू शकतात. 
तंत्रज्ञािािे सराि संधी निरामाण 
केल्ा. ककराि साधिांच्ा 
उिलबधतते तरी कुणी रागे रा्त 
िा्ी. आजच्ा ् ुवकांची सशकण्ाची. 
िवीि तंत्रज्ञाि आतरसात करण्ाची 
रचछा खूि आ्े. य़ुवक व तंत्रज्ञाि 
्ांच्ा स््ोगातूि िवीि सटाटमा अि 
्ेत आ्ेत, ्ुवक जोरािे कार 
करीत आ्ेत. ववसशषट कौशल्े 
आतरसात केली जात आ्ेत. उ�ाेगात 
िुढाकार सुरू आ्े. सेवा क्षेत्रात्ी 
्ुवक रागे िा्ीत. तंत्रज्ञािाची जोड 
सरळाल्ािे ्ुवक उद्रशील बिले 
आ्ेत. सरकारचे ्ुवक कारकाज व 
क्रीडा रंत्राल् भारती् ्ुवकांची 
प्रगती व ववकास ्ावर लक्ष ठेवत 
आ्े. त्ाचे िररशीलि वेळोवेळी 
करूि अ्वाल हदले जात आ्ेत. 
्ुवकांिा कुठली नि्सरक कौशल्े 
्वी आ्ेत व जीविशैली व िेततृवाची 
कुठली कौशल्े ्वी आ्ेत ्ाचा 
ववचार केला जात आ्े. २०१६-१७ 
च्ा अ्वालािुसार २०१४ रधील 
राषट्ी् ् ुवक धोरण ् े संिूणमा देशातील 
्ुवकांच्ा सवायंगीण ववकासास 
बांधील आ्े, कारण त्ारुळे 
देशउभारणीच्ा प्रकक्र्ेत ्ुवकांचा 
स्भाग अरधक चांगल्ा िदधतीिे 
शक् आ्े. 

िवीि सारास्जक ववचार, आग्माक 
ववकास व राजककीय कृतीशीलता 
यात युवक ्े रुखयतवेकरि 
उतपे्ररकासारखे आ्ेत. भारतीय 
लोकशा्ीचया चरौक्टीत रा्ूि 
ववववधतलेा धकका ि लावता 
एखादया अिुभवाचा योगय अ्मा 
युवक लावू शकतात. ताठर 
सराजवयवस्ेचया रभतंीवर जी 
गोष्ट सतत आघात झलेत आ्े 
ती म्णजे तकमा , युकतीवाद व 
शोध. या तीि्ी बाबींचा वापर 
युवक करीत आ्ेत. आजचे 
युवक ्े ताठर िा्ीत तयांिा 
आतंर जातीय वववा् चालतात.
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२०१४ रधील ्ुवा धोरणाची 
का्ी वैसशषट्े सांगता ्ेतील ती 
खालीलप्रराणे आ्ेत.

अ) देशाचया आग्माक ववकासात 
शाशवत योगदाि देऊ शकेल असे 
सक्र रिुषयबळ तयार करणयास 
प्राधानय आ्े, तयातील र्तवाचे 
घ्टक खाली टदले आ्ेत

१. सशक्षण, 
२. उ�रशीलता , 
३. रोजगार व कौशल्ववकास 

ब) आगारी वपढया सक्र करणारे 
बलशाली व आरोगयवाि तरण 
घडवणे
१) आरोग् व जीविशैली
२) क्रीडा

क) सारास्जक रूलये रजवतािा 
सराजसेवेला प्राधानय देणे 
तयातूि वववेककी िेततृव तयार 
करणे
१) साराजजक रूल्ांिा 

प्रोतसा्ि
२) साराजजक का्माक्रर 

ड) िागरी कायमाक्ररात स्भाग 
वाढवणे व प्रशासिाचया सवमा 
कें द्ांरधये तयाचा अवलंब करणे.
१) राजकारण व प्रशासिात 

स्भाग
२) ्ुवकांचे स्का्मा

इ) जोखरीचया काळात युवकांिा 
प्रोतसाट्त करि वंगचतांिा 
सराि संधी उपलबध करणे
१) सवमासरावेशकता
२) साराजजक न्ा्
सध्ाच्ा सरकारिे ववववधांगी 

का्माक्रर ्ाती घेतले असूि 
्ुवकांच्ा सवायंगीण ववकासासाठी 
प्र्ति सुरू आ्ेत. िे्रू ्ुवा कें द् 
संघटि ्ांच्ा वतीिे ्ुवकांिा 
देशउभारणीच्ा काराचे धड े हदले 
जातात व ‘द िॅशिल सजव म्ास सकीर’ 
म्णजे एिएसएसच्ा राध्रातूि 
िैनतकता व रािवतावादी व्कतीरतवे 

घडवूि सव्ंसेवी साराजजक का्मा 
केले जात.े राषट्ी् ्ुवक व प्रौढ 
ववकास का्माक्रर सध्ा सुरु आ्ेत. 
त्ाला राषट्ी् ्ुवा र्ोतसव व 
िुरसकार ्ांची जोड आ्े. त्ातूि 
्ुवकांिा उते्जि सरळत आ्े. २०११ 
च्ा जिगणिेिुसार ४१ टकके ्ुवक 
्े ववशीच्ा आतील आ्ेत. व् ्े 
व्कतीरतव ववकासात र्तवाचे 
असत.े त्ात ्ोग् रागमादशमाि, हदशा 
्वी असत.े आजचे ्ुवक वेगािे 
वाढणाऱ्ा श्री संसकृतीला बळी 
िडत आ्ेत. का्ीवेळा त ेगुन्ेगारीत 
ओढले जात आ्ेत. ्ा िकारातरक 
बाबींचे कारण असरािता ्े आ्े. 

उिलबधता असणे व एखादी गोषट 
प्रत्क्षात सरळणे ्ात फरक आ्े 
त्ारुळे िकारातरकता वाढीस 
लागत.े सरकारिे ्ा सरस्ांच्ा 
निराकरणासाठी अिेक का्माक्रर 
राबवले आ्ेत िण प्रत्ेक वेळी 
्ोग् िदधतीचा अवलंब करण्ाचे 
ज्ञाि ्ुवकांिा असतचे असे िा्ी. 
आर्माक अडचणी व साराजजक रचिा 
्ारुळे ्ा भेदभाव त्ार ्ोतो. 
सशक्षणतज्ञांच्ा िातळीवर व्ािक 

ववचार ्ोत िसल्ािे ्ुवकांच्ा 
सरस्ा कशा सोडवाव्ात ्ाबाबत 
अिसभज्ञता आ्े. सशक्षण क्षेत्रातील 
लोक ्े िूणमा संवेदिशील िा्ीत व 
्ुवकांच्ा अजसरतचेा, वेगळी ओळख 
निरामाण करण्ाचा प्रशि त्ांिी 
ववचारात घ्ा्ला ्वा. खरेतर 
सशक्षण तज्ञ ् े करू शकतात. त्ारुळे 
आतंरवव�ाशाखी् दृजषटकोि व रतर 
सुधारणातूि बदल करता ्ेईल. 
्ुवक जे कार करतात त्ाचे ्ोग् 
नत्े कौतुक झाले िाह्जे. आिली 
ताठर व कठोर रािससकता बाजूला 
ठेवूि कौतुक करण्ाचा उदारिणा 
दाखवला िाह्जे. एिएसएस व 
एिवा्केएस ्ा ्ोजिातूि अिेक 
प्रशिांवर तोडगा काढण्ात ्श आले 
आ्े. २०१६-१७ च्ा अ्वालािुसार 
राषट्ी् ् ुवा धोरण २०१४ ची ् शसवी 
अरंलबजावणी करण्ाकररता अग्क्रर 
ठरवले िाह्जेत.
१) ्ात कुठल्ा्ी व्वस्ेची 

क्षरता व सशक्षणाचा दजामा 
सुधारणे

२) ्ुवकांशी दरूसंिकमा  ठेवूि 
त्ांच्ात जागतृी वाढवणे, 
रोजगार व कौशल् ववकासाला 
प्राधान् देणे. 

३) उ�ाेजकतसेाठी ववसशषट 
गरजािुसार त्ार केलेले 
का्माक्रर राबवणे

४) आरोग् क्षेत्रातील सेवा सुधारणे
आरवा्एसकेचा उददेश अरधक 

सवमाकष ववकास साधणे ्ा आ्े. 
त्ात ववभागनि्ा् दृजषटकोि ि 
ठेवता आतंरशाखी् प्र्ति गरजेचे 
आ्ेत. ्ात सरकारचे का्ी उिक्रर 
खालीलप्रराणे आ्ेत.

अ) करौशलय सुधारणा कायमाक्रर 
(एसयू्टीपी)- ्ात व्वसा् प्रसशक्षण 
कौशल्े हदली जातात. जादा उतिनि 
करावण्ाची क्षरता व आतरववशवास 
निरामाण केला जातो. स्ानिक गरजा 
लक्षात घेऊि प्रसशक्षण हदले जात.े

रशक्णतज्ांचया पातळीवर 
वयापक ववचार ्ोत िसलयािे 
युवकांचया सरसया कशा 
सोडवावयात याबाबत अिरभज्ता 
आ्े. रशक्ण क्ेत्ातील लोक 
्े पूणमा संवेदिशील िा्ीत व 
युवकांचया अस्सरतचेा, वेगळी 
ओळख निरामाण करणयाचा 
प्रशि तयांिी ववचारात घयायला 
्वा. खरेतर रशक्ण तज् 
्े कर शकतात. तयारुळे 
आतंरवव�ाशाखीय दृस्ष्टकोि व 
इतर सुधारणातूि बदल करता 
येईल. युवक जे कार करतात 
तयाचे योगय नत्े करौतुक झाले 
पाट्जे.
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ब) लोककला, संसकृती व युवा 
ककीतषी यांिा प्राधानय- िवी विढी 
िाजशचरात् जगाकड े बघत े आ्े 
त्ारुळे आताच्ा काळात ग्ारीण 
्ुवकांिा त्ांची कला, संसकृती 
जोिासण्ाची हदशा हदली िाह्जे.

क) र्ातरा गांधी युवा सवच्छता 
अरभयाि व श्ररदाि कायमाक्रर- ्ात 
्ुवकांिा सवचछता व जलसंवधमािाच्ा 
कारात स्भागी केले जात.े अिुरा 
स्भाग ्ी एक सरस्ा ्ात आ्े 
सरकारचे चांगले ्ेतू , सवमासरावेशक 
ववकास धोरण ्ांची राह्ती 
्ुवकांि्यंत िो्ोचवणे गरजेचे आ्े.

ड) प्ररौढांसाठी जीवि करौशलय 
प्ररशक्ण- ्ुवकांची रािससक घसरण 
रोखणे ्ात र्तवाचे आ्े. आरोग्, 
जीविशलैी व रोजचे ताणतणाव 
्ांचे व्वस्ािि करण्ाचे कौशल् 
त्ांिा ् ात सशकवले जात.े आरोग्ाचे 
चांगले ि्ामा् निवडण्ाची क्षरता 
निरामाण केली जात.े ्ुवक व प्रौढांिा 
लैंरगक सशक्षण हदले जात.े 

भौगोसलक व साराजजक अड्ळे 
सोडूि दोि का्माक्रर राबवले जात 
आ्ेत त ेखालीलप्रराणे

१) आटदवासी युवक आदािप्रदाि 
कायमाक्रर- ् ात आहदवासी सराजातील 
िक्षलवादाकड े झुकणाऱ्ा तरूणांिा 
निवडूि त्ांिा देशाच्ा रतर भागाचे 
दशमाि घडवणे र्तवाचे रािले 
आ्े व त्ात त्ांच्ा स्ानिक 
ववचारसरणीला धकका ि लावता 
त्ांची रिोवतृ्ी राषट्ी् दृजषटकोिात 
िररवनतमात करणे आवश्क आ्े. 
्ात अिुभवातूि सशक्षण हदले जात.े 
ववकास, िा्ाभूत ववकास व कौशल् 
ववकासाचे फा्दे सांरगतले जातात.

२) ईशानय युवक आदािप्रदाि 
कायमाक्रर- 

िे्रू ्ुवा कें द् संघटि ्े 
्ुवक कारकाज व गृ्  कारकाज 
रंत्राल्ाच्ा स्का्ामािे ईशान्ेकडील 
्ुवकांिा रदत करीत आ्े. ्ात 
ईशान्ेकडील ्ुवक व र्ाराषट्ातील 
्ुवक ्ांचे स्का्मा केले जात े
आ्े व त्ातूि साराजजक आर्माक 
प्रगती साधतािाच सांसकृनतकदृषट्ा 
वेगळ्ा जीविशलैींचे संवधमाि केले 
जात आ्े. ्ात तासरळिाडूत 

श्रीिेरूमबदरू ्े्े एक संस्ा ्ुवक व 
क्रीडा कारकाज रंत्राल्ाच्ा अतंगमात 
स्ािि करण्ात आली. २०१२ रधील 
का्�ाच्ा अरंलबजावणीिंतर राजीव 
गांधी िॅशिल रजनसटट्ूट ऑफ 
्ू् डवे्लिरेंट ्ी संस्ा स्ािि 
करण्ात आली. त्ाचा ्ेतू जगात 
रान्ता असलेले उतकृषट ् ुवा सशक्षण 

कें द् निरामाण करणे ्ा आ्े . ्ात 
एरएससी िदव्ुत्र िदवी, रािससक 
सरुिदेशिात एरए, साराजजक 
िवकलििा व उ�ाेजकततेील 
िदव्ुत्र िदवी, सलगंभेद अभ्ासात 
एरए, धोरण ववकास व वािर ्ात 
एरए िदवी अशा सुववधा ् ात हदल्ा 
आ्ेत. आतंरवव�ाशाखी् डॉकटरेट्ी 
ते् े करता ्ेत.े आर्माक िातळीवर 
सु्ोग्, साराजजक िातळीवर 
ववशवासा म्ा व स्ज उिलबध ्ा 
उददेशािे सरकार ्ुवक वसतीगृ् े 
श्रात उिलबध करूि देत आ्े. 
ि्माटि कें दे्, एेनत्ाससक व सांसकृनतक 
र्तव असलेल्ा हठकाणी्ी ्ी 
सुववधा हदली आ्े. देशिातळीवर 
ब्ुववध संसकृतीचा अिुभव 
घेण्ासाठी, रा्ण्ासाठी व्वस्ा 
केली जात आ्े. ्ुवकांची क्षरता 
िूणमािणे वािरण्ासाठी सरकार प्र्ति 
करीत आ्े त्ातूि व्कतीरतव 
ववकास ्ोत असतािाच जागनतक 
िातळीवर भारती् ्ुवकांचा आवाज 
बुलंद ्ोत आ्े. ्े ्ुवक संवेदिशील 
व ववचारशील तसेच सुसंवादी जगात 
आिले प्रनतनिरधतव करणार आ्ेत. 
्ुवक व त्ांची अर्ामाद शकती ् ावर 
सवारी वववेकािंदांचा ववशवास ्ोता.
त ेम्णतात की, उठा, जागे व्ा व 
उदहदषट साध् ्ोईि्यंत ्ांबू िका.

nnn

लेखक भारत सरकारच्ा ्वुक 
कल्ाण आणण क्रीडा खात्ाचे सरचव 
आ्ेत. 

email : sec-ya@nic.in

२०१२ रधील काय�ाचया 
अरंलबजावणीिंतर राजीव गांधी 
िरॅशिल इस्नस्टटयू्ट ऑफ यू् 
डवे्लपरें्ट ्ी संस्ा स्ापि 
करणयात आली. तयाचा ्ेतू 
जगात रानयता असलेले उतकृष्ट 
युवा रशक्ण कें द् निरामाण करणे 
्ा आ्े. यात एरएससी पदवयुत्तर 
पदवी, रािरसक सरुपदेशिात 
एरए, सारास्जक िवकलपिा व 
उ�ाेजकततेील पदवयुत्तर पदवी, 
रलगंभेद अभयासात एरए, 
धोरण ववकास व वापर यात 
एरए पदवी अशा सुववधा यात 
टदलया आ्ेत.  आतंरवव�ाशाखीय 
डॉक्टरे्ट्ी ते् े करता येत.े
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डॉ. ईशवर एि. आचा्मा / डॉ राजीव रसतोगी.

युवावपढीचया आरोगयदायी, तणावरुकत जीविासाठी योगाभयास

रागमाक्ररण

निरोगी व तंदरुूसत जीवि 
जगण्ासाठी जगभरात 

ज्ा ववववध प्रकारच्ा रचककतसा, 
व्ा्ारशलैी तसेच शासत्रांचा अवलंब 
केला जातो, त्ारध्े सवामात लोकवप्र् 
व जगनरान्तिेे सवीकारली गेलेली 
आरोग्िधदती म्णजे ्ोग. 
भारताच्ा प्राचीि शासत्रांिकैी प्ररुख 
शासत्र असलेल्ा ्ोगशासत्राची 
रूळ संकलििा रािवाला शरीर 
तंदरुूसतीबरोबरच रि व आतरज्ञािाचे 
एक जस्र अरधषठाि सरळवूि देण्ावर 
आधाररत आ्े. दसुऱ्ा शबदांत 
सांगा्चे झाले तर, ् ोग म्णजे एक 
प्रकारचे आध्ाजतरक अिुशासि आ्े 
ज्ादवारे शरीर व रिाचे ् ोग् संतुलि 
साधण्ाची कला आतरसात करण्ाचे 
कौशल् साधले जात.े भारतात 
ऋषीरुिींच्ा काळात ्ोगाभ्ासाचे 
ववववध िलैू ववकसीत झाले. आज 
एकववसाव्ा शतकात प्रदेश, धरमा, 
जात, िं् आणण राषट्ी्ता अशा सवमा 
प्रकारच्ा सीरांच्ा र्ामादा ओलांडूि 
्ोगाभ्ासाचे ववववध प्रकार, शलैी 
तसेच ्ोगाभ्ासाचे र्तव जगाच्ा 
कािाकोिऱ्ाि्यंत जाऊि िो्चले 
आ्े. निरोगी आ्ुष् सरळवूि 
देण्ाबरोबरच ववववध आजारांिा 
प्रनतबंध करणे तसेच प्रभावी िदधतीिे 
जीविशलैी संबंरधत ववकारांवर ठोस 
उिचारातरक उिा् देणारे शासत्र 
म्णूि ्ोगाभ्ासाला जगभरात 

रान्ता लाभली आ्े. 

सध्ाच्ा आधुनिक काळात 
ववववध क्षेत्रांतील तंत्रज्ञािाच्ा 
प्रगतीरुळे रािवी जीवि तांबत्रक 
सतरावर आरारदा्ी बिले आ्े. 
िरंतु त्ाबरोबरच चुकीची जीविशलैी, 
गुंतागुंतीची व निसगमानि्रांच्ाववरूधद 
जाणारी आधुनिक का्मा संसकृती, 
वाढत ेि्ामावरणी् असंतुलि, प्रदषूण, 
र.रुळे िसैरगमाक सतरावर रात्र जीवि 
अरधकारधक असह् व जहटल बिले 
आ्े. म्णजेच रािवाच्ा शाररररक, 
रािससक, बौदरधक, भावनिक, 
साराजजक आणण अध्ाजतरक अशा 
सवमाच िलैूंवर सातत्ािे प्रनतकूल 
िररणार ्ोतो आ्े. ्ोगशासत्र 
रािवी जीविाच्ा सवमा गुंतागुंतीच्ा 
सरस्ांवर प्रभावी उिा् सरळवूि 
देण्ात, ववशषेतः जीविाच्ा भौनतक 
व  रािससक सतरावर सरतोल 
साधूि जीविाला ् ोग् हदशा देण्ाची 
भूसरका बजावत.े ् ोगशासत्राचे वसैशषट् 
असे की, रतर सवमा प्रकारच्ा आरोग् 
रचककतसा प्रणालींत ्ोगाभ्ास ्ी 
एक िूरक रचककतसा िधदती ठरत.े 
त्ारुळे रतर आरोग् िधदतींचे तज्ञ 
रचककतसक्ी रुगणांिा औषधांबरोबरच 
नि्सरत ्ोगाभ्ास करण्ाची 
सशफारस करतात.

२७ सपटेंबर २०१४ रोजी ६९ 
व्ा सं्ुकत राषट्ाच्ा र्ासभेतील 

भारताचया प्राचीि शासत्ांपकैकी प्ररुख 
शासत् असलेलया योगशासत्ाची 
रूळ संकलपिा रािवाला शरीर 
तंदरुसतीबरोबरच रि व आतरज्ािाचे 
एक स्स्र अगधषठाि ररळवूि 
देणयावर आधाररत आ्े. दसुऱया 
शबदांत सांगायचे झाले तर, योग 
म्णजे एक प्रकारचे आधयास्तरक 
अिुशासि आ्े जयादवारे शरीर व 
रिाचे योगय संतुलि साधणयाची 
कला आतरसात करणयाचे करौशलय 
साधले जात.े भारतात ऋर्ीरुिींचया 
काळात योगाभयासाचे ववववध पलैू 
ववकसीत झाले.

फोकस
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आिल्ा भाषणादरम्ाि, भारताचे 
िंतप्रधाि िरेंद् रोदी ्ांिी 
्ोगशासत्राबाबत अनतश् सुंदर 
शबदांत भाष् केले. िंतप्रधाि 
म्णाले की, ्ोगशासत्र ्ी भारताच्ा 
प्राचीि िरंिरेकडूि जगाला सरळालेली 
ब्ुरोल देणगी आ्े. ्ोगशासत्राची 
रूळ संकलििा उलगडूि सांगतािा 
िंतप्रधाि म्णाले की,रि आणण 
शरीर; ववचार, भावभाविा आणण 
कृतींत सं्र आणण िूतमातचेा ्ोग् 
सरलाफ साधत रिुष् जीवि आणण 
निसगामा दरम्ाि एक अिोखा 
सारंजस्िूणमा आ्ार देऊ करणारे 
शासत्र म्णजे ्ोगशासत्र. िंतप्रधाि 
असे्ी म्णाले की, ्ोगशासत्र 
म्णजे कोणता व्ा्ार प्रकार िसूि 
्े शरीर व रिाचे संतुलि साधत 
सवतःशी, सभोवतालच्ा भौनतक 
जगाशी व निसगामाशी तादातर ककंवा 
एकरूिता साधण्ाचे एक स्जसोिे 
िण नततकेच अिोखे असे शासत्र आ्े. 
नि्सरतिणे ्ोगाभ्ासाच्ा ववववध 
शलैी आतरसात करूि आिण सवायंिी 
आिआिल्ा जीवििधदती ्ोग् 
करण्ाबरोबर आिल्ातील साराजजक 
जाणीवांच्ा कक्षा रंूदावल्ास आिण 
सवमा जागनतक ् वाराि बदलासारख्ा 
गंभीर सरस्ेवर्ी रात करू शकू, 
असा ववशवास्ी िंतप्रधािांिी व्कत 
केला.  संिूणमा जगात ्ोगशासत्राची 
उि्ुकतता अरधक चांगल्ा प्रकारे 
वािरता ्ेण्ाची गरज सिषट 
करत, ्ोगशासत्राचे र्तव ्ेणाऱ्ा 
काळात्ी जागनतक सतरावर 
रूजवण्ासाठी दरवषषी आतंरराषट्ी् 
्ोग हदवस साजरा करण्ात ्ावा 
असा र्तवाचा प्रसताव िंतप्रधािांिी 
्ा भाषणात रांडला.  

 ्ा प्रसतावाचा सवीकार करत 
११७ देशांच्ा संरतीिे सं्कत 
राषट् संघटिेिे २१ जूि ्ा हदवस 
आतंरराषट्ी् ् ोग हदि म्णूि घोवषत 
केला. 

त्ािुसार संिूणमा जगात ्ा 
हदवस अनतश् उतसा्ािे साजरा 
केला गेला.  भारतारध्े आ्ुष 
रंत्राल्ावर  देशभरात ् ोग् िदधतीिे 
आतंरराषट्ी् ्ोग हदवस साजरा 
करण्ाची जबाबदारी सोिवण्ात 
आली आ्े. ्ंदा आतंरराषट्ी् ्ोग 
हदवसाचे नतसरे वषमा आ्े. 

योग म्णजे काय?

्ोग ्े प्राचीि भारती् ऋषीरुिींिी 
ववकसीत केलेले एक आध्ाजतरक 
शासत्र आ्े. ्ोगशासत्राची 
िाळेरुळे प्राचीि भारती् िरंिरा 
व ततकालीि जीविशलैीत खोलवर 
रूजलेली असल्ाची िोंद आधुनिक 
संशोधि अ्वालांत आढळत.े 
एकाप्रकारे ्ोगशासत्र सरग् सजीव 
जीविव्वस्ेशीच जोडलेले आ्े. 
भारती् ऋषी-रुिींिी ्जाराे 
वषायंिूवषी ्ोगशासत्र ववकससत केले. 
भारतातल्ा जवळजवळ सवमा प्राचीि 
ग्ं्ांरध्े ्ोरगक साह्त् सािडले 
आ्े. ्ोगशासत्राबाबतच्ा अिरोल 

राह्तीचा सत्रोत रध्कालीि, 
आधुनिक आणण सरकालीि 
साह्त्ांत्ी सािडला आ्े. 
्ारध्े ववशषेतः र.स.िू. ४०० 
रध्े सल्ले गेलेल्ा िातंजली ्ा 
ग्ं् व त्ात हदलेल्ा ्ोगसूत्रांच्ा 
सववसतर राह्तीचा जगभरातल्ा 
अिेक ्ोगगुरू व ्ोगप्रचारकांिी 
तिशीलवार अभ्ास करूि त्ाबाबत 
अरधक ववसतारािे लेखि व हटपिणी 
केली आ्े. िातंजली ्ोगग्ं्ात 
रांडलेली अषटांग ्ोग ्ा िावािे 
ओळखली जाणारी आठ ्ोगसूत्र े
रािवी जीविाच्ा सवमा टपप्ांशी 
संबंरधत आ्ेत. 

्ोग ्ी औषधावविा असलेली 
एक अशी रचककतसा िधदती आ्े 
जजचे का्ी ववसशषट नि्र व 
संकलििा आ्ेत. ्ोगनि्रांचे  
काटेकोर िालि करूि ्ोगसाधिा 
केल्ास अिेक तऱ्ेचे आजार िूणमािणे 
बरे ्ोऊ शकतात व व्कती निरोगी 
आ्ुष् जगू शकत.े ्ोगसाधिेच्ा 
रूळ संकलििेत रािवी आरोग्ाच्ा 
सवमा घटकांचा अतंभामाव करण्ात 
आला आ्े. ्ोगसाधिा जीविाच्ा 
शारीररक, रािससक, िैनतक, 
साराजजक, भावनिक आणण 
आध्ाजतरक अशा ववववध िलैूंवर 
आधारलेली आ्े. ्ोगसाधिेत 
दैिंहदि जीविात स्जिणे करता 
्ेतील अशा िधदती सांरगतलेल्ा 
आ्ेत. ज्ांच्ा नि्सरत सरावारुळे 
तब्ेत चांगली रा्ूि रोगांिा 
प्रनतबंध करणे स्ज शक् ठरत.े 
आजच्ा धकाधकीच्ा जीविशलैीत 
सातत्ािे बदलत जाणाऱ्ा 
आरोग्ववष्क उिचारिधदती 
व गरजांची िूतमाता करण्ासाठी 
जगभरातल्ा आरोग्संशोधकांिी 
नि्सरत ्ोगसाधिेला िूरक अशा 
निसगपोिचारासारख्ा रतर का्ी िूरक 
उिचार िधदतींवर्ी प्रहदघमा संशोधि 
करूि त्ा अरधक प्रभावी प्रकारे 

योग ्ी और्धावविा असलेली 
एक अशी गचककतसा पधदती आ्े 
स्जचे का्ी ववरशष्ट नियर व 
संकलपिा आ्ेत. योगनियरांचे  
का्ेटकोर पालि करि योगसाधिा 
केलयास अिेक तऱ्ेचे आजार 
पूणमापणे बरे ्ोऊ शकतात व 
वयकती निरोगी आयुषय जगू 
शकत.े योगसाधिेचया रूळ 
संकलपिेत रािवी आरोगयाचया 
सवमा घ्टकांचा अतंभामाव करणयात 
आला आ्े. योगसाधिा 
जीविाचया शारीररक, रािरसक, 
िैनतक, सारास्जक, भावनिक 
आणण आधयास्तरक अशा ववववध 
पलैूंवर आधारलेली आ्े.
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उि्ोगात आणण्ास सुरूवात केली 
आ्े. आज ्ोगसाधिेला जागनतक 
सतरावर रान्ता लाभली आ्े. 
ववववध देशांतल्ा सवमा  सतरांतील 
व्कतींरध्े्ी नि्सरत ्ोगाभ्ास 
करण्ाबाबत जागरुकता निरामाण 
झाली असूि केवळ आरोग्ासाठीच 
िव्े तर व्िरतवे भववष्ात 
उदभवू शकणाऱ्ा रोगांवर ककंवा 
शारररीक व्ाधींवर अनतश् प्रभावी 
ठरणारी जीविशलैीिधदती ्ा रूिात 
्ोगशासत्राचा जगभरातील अिेक 
व्कतीं अरंगकार, प्रसार व प्रचार 
करत आ्ेत. सिधामातरक जगातले 
ताणतणाव व रािससक आरोग्ाच्ा 
सवासर्ासंबंधी ववववध तक्रारी 
असणाऱ्ांसाठी अिेक ्ोगगुरू तसेच 
वदै्कक् व्ावसान्क ्ोगसाधिा 
रागमादशमाक सशबबरे, सारूदान्क 
्ोगसाधिा सत्र र. चे आ्ोजि 
करूि ्ोगाचा प्रभावी िधदतीिे 
जागनतक सतरावर प्रसार व प्रचार 
कररत आ्ेत.  

्ोरगक िधदतींच्ा नि्सरत 
सरावारुळे चांगल्ा आरोग्ाची 
वाढ ्ोत,े रोगांिा प्रनतबंध घालता 
्ेतो तसेच अिेक गंुतागुंतीच्ा 
रिोववकारांवर्ी प्रभावीिणे रात 
करता ्ेत.े 

ववववध ्ोगसाधिा िधदती ्ा 
व्कतीच्ा सवायंरगण आरोग्ाशी 
संबंरधत असूि व्कतीला संिूणमािणे 
निरोगी करण्ावर ्ा िधदतींत भर 
हदला जातो. ्ोगाच्ा लोकवप्र् 
िदधतींरध्े शुदधी-कक्र्ा, सू्मा 
िरसकार, ्ोगासिे, प्राणा्ार, 
ववश्रांती तंत्र, बंध आणण रुद्ा, 
ध्ािधारणा रत्ादींचा सरावेश आ्े.

सूयमा िरसकार:

सू्मा िरसकार ्ा ्ोरगक 
व्ा्ारातील एक सवायंगसुंदर 

अत्ंत उि्ुकत आणण लोकवप्र् 
प्रकार आ्े. सू्मािरसकारात १२ 
प्रकारच्ा शरीरजस्ती केल्ा 
जातात. सवमासाधारणिणे सकाळी 
सू्मा उगवा्च्ावेळी िूवमा हदशाेला 
तोंड करूि सू्मािरसकार केले 
जातात. सू्ामाच्ा १२ िावांबरोबर 
बीजरंत्र उचचारणास् ककराि १२ 
सू्मािरसकार तरी दररोज घातल्ास 
आरोग्ास अिेक लाभ ्ोतात. 
वैज्ञानिक संशोधिातूि ्े सप्रराण 
ससधद झाले आ्े की, नि्सरत 
सू्मािरसकार केल्ािे रािवी 
रेंदचू्ा ववववध गं््ींची का्माक्षरता 
वाढण्ास रदत ्ोते तसेच रेंदचू्ा 
िेशी व कोसशकांिा उत्र प्रकारे 

रकतिुरवठा व ऑकसीजि सरळूि 
त्ांचे का्मा सुरळीत ् ोते व िररणारी 
संिूणमा शरीराच्ा अंतगमात प्रणालीचा 
सरतोल राखला जाउि रािससक 
व बौजधदक क्षरतांचा ्ोग् ववकास 
्ोतो. 

योगासिे- (शारीररक आसि):

शरीराच्ा एका ववसशषट जस्तीतूि 
सं्िणे शवासोचछवास करत दसुरी 
शारररीक जस्ती करण्ाची कक्र्ा 
ववववध प्रकारच्ा ्ोगासिांतूि केली 
जात.े रि आणण शरीराचे सरनव् 
साधा्ची ककर्ा ्ोगासिांच्ा 
राध्रांतूि अनतश् स्जसोप्ा 
िधदतीिे साधली जात.े शरीराच्ा 
ववववध अव्वांिा स्जिणे ताण 
देऊि अनतश् सं्िणे ्ोगासिे 
केली जातात. ्ोगासिांरुळे 
रुख्तः शरीरीतील सवमा  सिां्ूंिा 
लवरचकता प्रापत ्ोत ेतसेच शरीराचे 
जडतव करी ्ोण्ास रदत ्ोत.े 
नि्सरतिणे ्ोगासिे करण्ाचे 
अिेक लाभ आ्ेत. रि शरीर व 
रेंदचूी का्माक्षरता वाढण्ासाठी 
्ोगासिे खूि उि्ुकत ठरतात. 
्ोगासिे अनतश् स्जतिेे केली 
िाह्जेत व अनंतर आसिजस्तीत 
का्ी काळ जस्र रा्ूि रंद शवसि 
करणे ् े ् ोगासिे करण्ाचे प्रा्सरक 
तंत्र आ्े. 

प्राणायार:

प्राणा्ाराचे ववववध प्रकार व  िदधती 
आ्ेत. सोप्ा शबदांत सांगा्चे झाले 
तर प्राणा्ार म्णजे शवसिाच्ा 
आवेगांवर नि्ंत्रण आणण्ाचे ततं्र. 
सं्  गतीिे शवास घेणे त्ािंतर 
का्ी काळासाठी ्ा शवास रोखूि 
धरणे व ितंर एकसं्  ल्ीत शवास 
सोडणे ्ा तीि कक्र्ांचा अतंभामाव 
प्राणा्ाराच्ा प्रा्सरक प्रकारात 
्ोतो. प्राणा्ाराचा रखु् उददेश 
व्कतीच्ा सवा्त् रजजाससं्ेवर 
नि्ंत्रण सरळविू त्ादवारे 
व्कतीच्ा रािससक अवस्ेच्ा 
का्ामाचे नि्ंत्रण व नि्रि करणे ्ा 
्ो्. ध्ािधारणेसारख्ा उचच ्ोग 
िदधतींरध्े प्राणा्ाराचा्ी अतंभामाव 
असतो. 

शरीराचया ववववध अवयवांिा 
स्जपणे ताण देऊि अनतशय 
सं्पणे योगासिे केली जातात. 
योगासिांरुळे रुखयतः शरीरीतील 
सवमा  सिांयंूिा लवगचकता प्रापत 
्ोत े तसेच शरीराचे जडतव 
करी ्ोणयास रदत ्ोत.े 
नियररतपणे योगासिे करणयाचे 
अिेक लाभ आ्ेत. रि शरीर व 
रेंदचूी कायमाक्रता वाढणयासाठी 
योगासिे खूप उपयुकत ठरतात. 
योगासिे अनतशय स्जतिेे 
केली पाट्जेत व अनंतर 
आसिस्स्तीत का्ी काळ 
स्स्र रा्ूि रंद शवसि करणे 
्े योगासिे करणयाचे प्रा्ररक 
तंत् आ्े. 
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धयाि (गचतंि):

ध्ाि करणे म्णजे शरीराबरोबरच 
रिाची एकाग्ता साधणे. ध्ाि 
म्णजे रिातल्ा सवमा ववचारांचा 
प्रवा् ्ांबवूि रि शांत करूि 
एकजस्र करणे ् ो्. ध्ाि करण्ाचे 
रूलभूत तत्व ्े अतंगमात जागरूकता 
ववकससत करण्ावर आधाररत आ्े. 
ध्ाि करतािा बाह् वातावरण 
ववसरूि अतंरमािाशी एकरूि ्ोत 
आिल्ा रािससक का्ायंवर नि्ंत्रण 
सरळवण्ाचे कसब साधले जात.े 
ध्ाि ्ी एक अशी प्रकक्र्ा आ्े, 
ज्ारध्े व्कती आिले संिूणमा रचत् 
अिुभवांवर जस्र करत आतरज्ञािाची 
अिोखी अिुभूती घेत.े ध्ािधारणेच्ा 
नि्सरत सरावािे, रिाची एकाग्ता 
वाढूि व्कतीच्ा रािससक शकती 
वधृदींगत ्ोण्ास रदत ्ोत.े तसेच 
व्कतीच्ा शारीररक ऊजामा, रािससक 
का्माक्षरता, सजमािशीलता, रिःशांती, 
सररणशकती आणण अतंज्ञामािाच्ा 
क्षरतांचा्ी िररिूणमा ववकास साधला 
जातो. 

आरोगय म्णजे काय?

आरोग्ाच्ा अिेक िररभाषा आ्ेत, 
िरंतु जागनतक आरोग् संघटिेच्ा  
घटिेत िोंदवण्ात आलेली व 
जगात सवमात्र वािरली जाणारी अशी 
आरोग्ाची आधुनिक िररभाषा १९ 
त े २२ जूि १९४६ रध्े भरलेल्ा 
आतंरराषट्ी् आरोग् िररषदेिे ६१ 
प्रनतनिधी देशांच्ा संरतीिे  रान् 
केली. (संदभमा- जागनतक आरोग् 
संघटिेचा अरधकृत अ्वाल २, िषृठ 
क्र. १०० चा ) ्ा िररभाषिेुसार 
आरोग् म्णजे केवळ शारररीक रोग 
व दबुमालता िसणे िसूि आरोग् 
म्णजे- व्कतीची संिूणमा शारीररक, 
रािससक तसेच साराजजक सतरावरील 
निरार् जस्ती.'

युवावपढीसाठी योगाभयासाचे र्त्व :

निरोगी जीविशलैीचे आचरण करण्ास 
प्रोतसा्ि देणारे शासत्र व निरार् 
आ्ुष् जगण्ाची कला म्णजे 
्ोगसाधिा, जी  तंदरुूसत आणण 
आजारिणािासूि दरू रा्ू रजचछणाऱ्ा 
प्रत्ेकासाठी आ्े. वासतववकिणे 
्ोगशासत्र ्ी एक अशी स्जसुंदर 
कला आ्े जीच्ा राध्रातूि व्कती 
आिल्ातील आतंररक कौशल्े आणण 
आतरववशवास वाढवूि आरोग्संिनि 
जीविराि प्रापत करू शकत.े त्ारुळे 
्ोगशासत्रातील सवमा सूत्रांचा अरंगकार 
करणे म्णजे एकाप्रकारे आिल्ा 
जीविशलैीत िररिूणमा बदल घडवणे 
्ो्.

लोकसंख्ेच्ा बाबतीत १२५ 
कोटी्ूि अरधक लोकसंख्ा 
असणारा भारत एक रोठा देश 
आ्े. देशाचा ववकास ्ा देशातील 
िागररकांच्ा आरोग्ावर अवलंबूि 
असतो. िागररकांचे आरोग् जर 
करकुवत असेल तर देशाचा ववकास 
रंदावतो. भारताच्ा बाबतीत एकूण 
लोकसंख्ेत सवामारधक लोक तरूण 

वगामात रोडतात. ्ी तरूण विढीच 
भारताच्ा सवायंरगण ववकासाचा 
आधारसतंभ आ्े. त्ारुळे जर ्ुवा 
विढीचे आरोग् चांगले िसेल तर 
्ी बाब देशाच्ा प्रगतीला बाधक 
ठरत.े सशकत, का्माक्षर व उतसा्ी 
्ुवाविढीला त्ांचे आ्ुरारोग् 
जिण्ासाठी ्ोगसाधिेची नितांत 
आवश्कता आ्े. आजच्ा घडीला 
जगभरातील ्ुवाविढी त्ांच्ा 
आरोग्ववष्क अिेक सरस्ांवर 
प्रभावी उिा् म्णूि ्ोगशासत्राचा 
आधार घेत आ्े. सध्ाच्ा 
सिधामातरक ्ुगात तरूणवगामाला 
िोकरी सशक्षण व रतर्ी बाबतीत 
अिेक आव्ािांिा सारोरे जावे लागत े
आ्े. ्ोगाभ्ासाच्ा स्जसोप्ा 
िधदतींच्ा नि्सरत सरावातूि प्रत्ेक 
्ुवा सवतःच्ा शारररीक, रािससक, 
बौजधदक व साराजजक क्षरतांचा 
ववकास करूि दैिंहदि जीविातील 
सरस्ा, ताणतणाव र. वर रात 
करू शकण्ात ्शसवी ्ोऊ शकतो. 
्ोगाच्ा सरावारुळे ्ुवकांच्ा 
व्जकतरतवातील चांगल्ा िलैूंचा 
ववकास ् ोतो. दसुऱ्ा शबदांत सांगा्चे 
झाले तर ् ोगाच्ा अरंगकारातूि ् ुवा 
विढीच्ा संिूणमा जीविशैलीत तसेच 
एकूणच व्जकतरतवात अरूलाग् 
बदल घडूि ्ेऊि शांत सं्री, 
ववचारी व जस्तप्रज्ञ असे ्ोगी गुण 
त्ांिा प्रापत ्ोतात. अशी शारररीक 
व रािससकदृषट्ा सशकत ्ुवाविढी 
देशाची खरी रािवसंित्ी ठरत.े 

्ोग ्े रूलत: एक आध्ाजतरक 
ववज्ञाि व निरार् आ्ुष् 
जगण्ाचे शासत्र आ्े.  ् ोगशासत्राच्ा 
नि्सरत सरावातूि ववववध आजार 
तसेच रोगांिा प्रनतबंध घालता ्ेतो. 
त्ाबरोबरच चांगले आरोग् अबारधत 
राह्ल अशी जीविशलैी्ी स्ज 
अरंगकारता ्ेत.े ्ोगसाधिेच्ा 
िररिूणमा आचरणातूि जीविाच्ा 

सधयाचया सपधामातरक युगात 
तरणवगामाला िोकरी रशक्ण 
व इतर्ी बाबतीत अिेक 
आव्ािांिा सारोरे जावे 
लागत े आ्े. योगाभयासाचया 
स्जसोपया पधदतींचया नियररत 
सरावातूि प्रतयेक युवा सवतःचया 
शारीरीक, रािरसक, बरौस्धदक 
व सारास्जक क्रतांचा ववकास 
करि दैिंटदि जीविातील 
सरसया, ताणतणाव इ. वर रात 
कर शकणयात यशसवी ्ोऊ 
शकतो. योगाचया सरावारुळे 
युवकांचया वयस्कतरतवातील 
चांगलया पलैूंचा ववकास ्ोतो. 
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प्रत्ेक बाबतीत सरतोल साधता ् ेतो 
व आिल्ा दैिंहदि आ्ुष्ावर्ी 
सकारातरक प्रभाव हदसूि ्ेतो. 
नि्सरत ्ोगसाधिेरुळे व्कतीच्ा 
वागणूकीस् त्ाचे आचारववचार, 
सारंजस् व जीविाबाबतच्ा 
एकूण दृषटीकोिात्ी साधकबाधक 
वववेकीवतृ्ीचा अतंभामाव वाढीस 
लागतो. तसेच व्कतीचे त्ाच्ा 
कुटंुबब्ांशी, आसिासच्ा लोकांशी, 
कार व व्वसा्ाशी संबंरधत लोकांशी 
असलेले िरसिर संबंध सुधारण्ास 
रदत ्ोत.े  ्ोगाचे उिचारातरक 
लाभ देखील जगभरातील अिेक 
वैज्ञानिक संशोधिादवारे सप्रराण 
ससधद झाले आ्ेत.  आज, शारीररक 
आणण रािससक ववकार असलेल्ा 
व जीविशलैीशी संबंरधत ववकारांच्ा 
प्रनतबंधातरक उिचारिधदतीत 
्ोगसाधिेला अिन्साधारण र्तव 
आ्े. 

योगावरील संशोधि:

वदै्कक् प्र्ोगांतूि ् े सप्रराण ससधद 
झाले आ्े की, ववववध रािससक 
आणण जीविशलैी संबंरधत ववकारांच्ा 
प्रभावी उिचारांत ् ोगशासत्र र्तवाची 
भूसरका बजावत.े असंक्ररणी् 
रोगांच्ा उिचारांसाठी कोणते् ी 
दषुिररणार िसलेली रचककतसािधदती 
म्णूि ्ोरगक उिचारिधदतीकड े
िाह्ले जात.े दैिंहदि जीविशलैीत 
का्ी सकारातरक बदल सवीकारूि 
अिेक प्रकारच्ा रोगांवर नि्ंत्रण 
सरळवता ्ेत.े ्ोरगकिधदती जसे, 
सू्मािरसकार, प्राणा्ार, ध्ाि, 
शतकरमा र.िा निसगपोिचारातील 
उिवास िधदती, आ्ार िधदती, जल 
रचककतसा, रसाज, र.ची जोड देऊि 
व्कती निजशचतिणे रोगरुकत, निरोगी 
आणण सुखी जीवि जगू शकत.े 

 आजकाल ्ुवाविढीला उचच 
रकतदाब, हृद्रोग, रधुरे्, तणाव, 
रचतंा, अनिद्ा रत्ाहद सारख्ा 

जीविशलैीशी निगडीत सरस्ांिी 
घेरले आ्े.  ्ा संदभामात करण्ात 
आलेल्ा एका अभ्ासातूि ्े ससधद 
झाले आ्े नि्सरत ्ोगसाधिेतूि 
्द्रोगासारख्ा व्ाधींवर िूणमािणे 
नि्ंत्रण सरळवता ्ेत.े बा्िास 
सजमारी एजनजओपलासटी सारखे जकलषट 
उिा् टाळूि्ी ्ोगोिचारातूि 
ह्रद्रोग बरा करता ्ेतो. ्ोरगक 
जीविशलैी कोणाला्ी स्ज 
सवीकारता ्ेण्ासारखी असूि उचच 
रकतदाब, ह्रद्रोग तसेच धरन्ांचे 
ववकार असलेल्ा रूगणांसाठी रतर 
आधुनिक रचककतसा िधदतींच्ा 
तुलिेिे ्ोगरचककतसा अरधक प्रभावी 
व करी खरचमाक आ्े. 

्ुवकांच्ा आरोग्ात आ्ाराला 

अिन्ा साधारण र्त्व आ्े. 
'्ोगा: निरोगी व ताणरुकत जीवि' 
्ा संशोधि प्रबंधात आचा्मा आणण 
रसतोगी ्ांिी असे निररक्षण िोंदवले 
की, रोठ्ा प्रराणात आ्ाराच्ा 
चुकीच्ा सव्ींरुळे ्ुवा विढीला 
आरोग्ववषक सरस्ा उदभवतात. 
प्रकक्र्ा केलेले िदा्मा, फासट फूड, 
जंक फूड, उचच कॅलरी आ्ार 

तसेच धूम्रिाि, दारू व, ड्रगसचे 
व्सि आणण ्ोग् ववश्रांती व 
व्ा्ाराचा अभाव र.रुळे  रधुरे्, 
उचच रकतदाब, संरधवात, िाठदखुी 
तसेच रािससक आजारांची संख्ा 
हदवसेंहदवस वाढत आ्े. असे्ी 
निररक्षण रांडण्ात आले आ्े की,  
रोठ्ा संख्ेिे लोक उदासीिता, 
जसकझोफे्नि्ा, अलको्ोल आणण 
ड्रगसचा वािर संबंरधच्ा ववकारांिी 
ग्सत आ्ेत. ्ोरगक उिचारांस् 
आसि, प्राणा्ार, शकतकरमा, सू्मा 
िरसकार, आणण ध्ाि ्ासारख्ा 
ववववध िदधतींचा अवलंब करूि 
शरीर आणण रिाचे प्रभावी संतुलि 
प्रापत करूि अिेक दधुमार व्ाधींवर 
रात करता ्ेणे शक् आ्े. 

म्णूिच ्ुवाविढीला 
्ोगसाधिेच्ा राध्रातूि त्ांच्ा 
आरोग्ाच्ा सरस्ांवर प्रभावीिणे 
रात करूि उत्र का्माक्षरता व 
निरार् आरोग्ास् देशाच्ा 
प्रगतीत आिले ्ोगदाि देणे शक् 
आ्े. ्ोगसाधिेवर आधाररत 
सकारातरक जीविशलैीचा अवलंब 
केल्ािे  ्ुवकांच्ा सकारातरक 
वतृ्ींचा ववकास ्ोण्ास रदत ्ोत.े 
म्णूिच ्ुवाविढीिे, शरीर आणण 
रि उत्र प्रकारे निरोगी व संतुसलत 
राखण्ासाठी ववववध ्ोरगक 
िधदतींच्ा नि्सरत सराव करणे 
अनतश् आवश्क आ्े. 
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लेखक डाॅ. आचा्मा आणण डाॅ. रसतोगी 
्े िवी हदलली ् े्ील सेंट्ल कौजनसल 
फॉर ररसचमा रि ्ोग एनड िॅचरोिॅ्ी, 
्े्े अिकु्ररे संचालक आणण 
स्ाय्क संचालक आ्ेत. 
email:ccryn.goi@gmail.com
rrastogi.2009@gmail.com

नियररत योगसाधिेतूि 
ह्रदयरोगासारखया वयाधींवर 
पूणमापणे नियंत्ण ररळवता येत.े 
बायपास सजमारी एस्नजओपलास्टी 
सारखे स्कलष्ट उपाय ्टाळूि्ी 
योगोपचारातूि ह्रदयरोग बरा 
करता येतो. योगगक जीविशलैी 
कोणाला्ी स्ज सवीकारता 
येणयासारखी असूि उचच 
रकतदाब, ह्रदयरोग तसेच 
धरनयांचे ववकार असलेलया 
रगणांसाठी इतर आधुनिक 
गचककतसा पधदतींचया तुलिेिे 
योगगचककतसा अगधक प्रभावी व 
करी खगचमाक आ्े.
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िनिास वषायंिूवषी, १८  रे 
१९६७  ्ा घातक हदवशी, 

भूसर्ीिांिा जसरिीचे फेरवाटि 
करण्ासाठी सशसत्र संघषमा करण्ाच्ा 
िकसलबारी ्ा खेड्ातल्ा का्ी 
जणांिी सुचवलेल्ा रागामाला, िजशचर 
बंगालरधल्ा सससलगुडी ककसाि 
सभेिे आिला िाहठंबा जा्ीर केला.
सध्ा ज्ाचा िक्षली चळवळ म्णूि 
उललेख केला जातो तो िक्षलवाद 
गेल्ा का्ी वषामात देशाच्ा रतर 
राज्ात िसरला आणण कू्ररता आणण 
ह्संाचाराचे ्ैराि घालत राह्ला.

 अशा बंडखोरीिे ग्ासलेल्ा, 
अशांत प्रदेशातले ्ुवक, असुरक्क्षत 
वातावरणात रा्त असतात, ् े लक्षात 
घेऊि, अशा प्रदेशात, ववकासातरक 
्ोजिा आखणे आणण त्ाची 
अरंलबजावणी करणे ्ावर  कें द् 
सरकारिे ववशषे लक्ष कें हद्त केले.
सीिीआ् (राओवादी) ्ांचे प्राबल् 
असणाऱ्ा ३४  जजलह्ांसशवा् 
भारताच्ा ईशान्ेकडच्ा का्ी 
भागात आणण जमरू काशरीरला्ी 
बंडखोरीच्ा झळा बसत आ्ेत.्ा 
तीि अशांत भागातल्ा ्ुवकांसाठी, 
सरकार राबवत असलेल्ा ्ोजिांची 
ववसततृ राह्ती ्ा लेखात  देण्ात 
आली आ्े. 

 अ - राओवादी कमयुनिस्टांचे प्राबलय 
असणाऱया भागातलया युवकांसाठी 
सरकारचया योजिा 

िक्षल प्रशिाचे गांभी्मा सरकारिे 
खूि आधी जाणले असले तरी 
्ाचा प्रभावी आणण सरग् रुकाबला 
करण्ासाठी गृ्  रंत्राल्ािे २००९ 
रध्े ् ासाठी लेफट ववगं एकसटॅ्सरसट 
एल डबलू र तुकडी स्ािि केली. 
्ा भागात, ववकासातरक कारे 
आणण उिक्रराबाबत राज् आणण 
कें द् सरकारच्ा ववववध ववभागात 
सरनव्ाचे कार्ी ्ा तुकडीकड े
सोिवण्ात आले.  िररणारी गेल्ा 
का्ी वषामात ्ा प्रशि ्ाताळण्ासाठी 
अरधक एकीकृत, निणामा्क आणण 
खंबीर धोरण ववकससत झाले आ्े. 
िव्ा एकीकृत कृती आराखड्ािुसार, 
आहदवासींिा रुख् प्रवा्ात 
आणण्ाबरोबरच, ह्संाचाराचा कठोर 
रुकाबला करण्ाचे  सरकारिे ठरवले 
आ्े.िक्षल ववरोधातल्ा लढ्ात 
अलिावधीचे उदहदषट गाठण्ाचा 
निणम्ा  सरकारिे घेतला आ्े. 
जजल्ावार ववकासाचा दृजषटकोि 
बदलूि आता ववभाग सतरावर 
ववकासाचा आराखडा आखण्ात 
आला आ्े. िक्षलवादाचे प्राबल् 
असणाऱ्ा जजलह्ात ववकास 

 रवी िोखणामा 

बंडखोरीिे ग्ासलेला प्रदेश : युवकांसाठी उपक्रर

उपाय

अशांत प्रदेशातले युवक, असुरक्क्त 
वातावरणात रा्त असतात,्े लक्ात 
घेऊि,अशा प्रदेशात,ववकासातरक 
योजिा आखणे आणण तयाची 
अरंलबजावणी करणे यावर  कें द् 
सरकारिे ववशरे् लक् कें टद्त केले.
सीपीआय (राओवादी) यांचे प्राबलय 
असणाऱया ३४  स्जल्यांरशवाय 
भारताचया ईशानयेकडचया का्ी 
भागात आणण जमरू काशरीरला्ी 
बंडखोरीचया झळा बसत आ्ेत.या 
तीि अशांत भागातलया युवकांसाठी, 
सरकार राबवत असलेलया योजिांची 
ववसततृ राट्ती या लेखात  देणयात 
आली आ्े. 
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कें दे् उभारण्ाचे्ी नि्ोजि आ्े.
िक्षलग्सत भागात ववकासाला चालिा 
देण्ाच्ा आराखड्ािुसार, िंतप्रधाि 
िरेंद् रोदी ्ांिी,राओवाद्ांचा 
बालेककलला रािल्ा जाणाऱ्ा 
दंतवेाडाला भेट हदली. २४००० कोटी 
रुि्ांच्ा ववकासातरक प्रकलिांचे 
उदघाटि करतािा,  खांद्ावर बंदकुा 
िव्े तर िांगर असेल तरच ववकास 
्ोऊ शकतो असे, िंतप्रधाि म्णाले. 
्ारुळे प्रत्ेकजण देशाच्ा रुख् 
प्रवा्ात ्ेईल.ह्संाचाराला भववष् 
िसत.ेशांततािूणमा उिा् ्ेच भववष् 
आ्े, असे िंतप्रधाि म्णतात.्ाच 
अिुषंगािे सरकारिे, िक्षलग्सत 
भागातल्ा ्ुवकांसाठी,अिेक 
उिा््ोजिा  आखल्ा आ्ेत.

िक्षलप्रभावीत भागात, 
्ुवकांसाठी, सशक्षण आणण कौशल् 
ववकासाच्ा क्षेत्रात, सरकारिे 
अिेक उिक्रर ्ाती घेतले आ्ेत. 
एका बाजूिे सरकारिे, ्ा भागात 
आधीिासूि अजसततवात असलेल्ा 
्ोजिांच्ा अरंलबजावणीला गती 
हदली आ्े तर दसुऱ्ा बाजूिे,ववसशषट 
गरजा भागवण्ासाठी, अिेक 
उिा््ोजिा ्ाती घेतल्ा आ्ेत.  
असशक्क्षत आणण बेरोजगार ्ुवक ्े 
्ा बंडखोरांचे  अगदी स्जसाध् 
सावज ठरू शकतात ्े लक्षात घेऊि 
्ा भागातल्ा ्ुवकांिा सशक्षण 
देण्ासाठी सरकारिे एकाजतरक 
आराखडा त्ार केला आ्े. सवमा 
सशक्षा असभ्ािाअतंगमात, सवमा रुलांिा 
निवासी शाळा सुववधा िुरवण्ात 
आली आ्े. कसतुरबा गांधी बासलका 
ववद्ाल्ांराफमा त, िरवडणारे आणण 
दजचेदार प्रा्सरक सशक्षण रुलींिा 
हदले जात आ्े. राषट्ी् राध्सरक 
सशक्षा असभ्ािाअतंगमात राध्सरक 

सशक्षणावर लक्ष िुरवले जात आ्े.
कें द्ी् वव�ाल् आणण िवोद् शाळा 
उघडल्ा जात आ्ेत. 

प्रधािरंत्री कौशल् ववकास 
्ोजिेदवारे, िक्षल प्रभाववत ३४ 
जजलह्ांिैकी प्रत्ेक जजलह्ात १६० 
्ुवकांिा कौशल् ववकास रंत्राल्, 
प्रसशक्षण देत आ्े. राज् सरकार्ी 
्ुवकांसाठी,सकारातरक वातावरण 
आणण संधी निरामाण करण्ासाठी 
र्तवाची भूसरका बजावत आ्ेत. 
छत्ीसगड सरकारिे ्ा भागात 
उिजीववकाववष्क र्ावव�ाल्े सुरु 
केली आ्ेत. ्ासशवा्, प्र्ास ्ा 

आिल्ा संस्ेराफमा त, सिधामातरक 
िरीक्षांसाठी ्ुवकांिा घडवले जात 
आ्े. िाच्ी जजलह्ात िक्षलवादाचा 
जोर असलेल्ा बसतर ्ा भागािे 
२०१६ ्ा वषामात आ्आ्टीला २७ 
वव�ा्षी िाठवले. 'िक्षलवादाचा प्रभाव 
असलेल्ा ३४ जजलह्ात कौशल् 
ववकास' ्ा ्ोजिेअतंगमात, िऊ 
राज्ातल्ा ३४ जजलह्ािैकी प्रत्ेक 
जजलह्ात एक आ् टी आ् आणण 
दोि कौशल् ववकास कें दे् का्ामाजनवत 
करण्ासाठी कौशल् ववकास आणण 
उ�ाेजकता रंत्राल् प्र्ति करत 
आ्े.

झारखंड िोसलसांिी, 
िक्षलप्रभावीत िलारू ्ा भागातल्ा 
बालकांसाठी,अनतश् वैसशषट्िूणमा 
उिक्रर ्ाती घेतला आ्े. 'तारे जरी 
िर' असे ्ा उिक्रराचे िाव असूि 
िोलीस, त्ाअतंगमात, िुसतके, वह्ा,  
किड,ेबूट,अशा वसतू िलारू जजलह्ाचे 
रुख्ाल् असलेल्ा दालटोिगंज 
र्ल्ा रह्वाश्ांकडूि गोळा करतात 
आणण वंरचत स्ानिक रुलांिा त्ाचे 
फेर वाटि करतात.  

कौशल् ववकासास् घेतलेले 
सशक्षण ्े रोजगारासाठी आणण 
चररता्ामासाठीच्ा संधींकररता 

 िक्लवादाचा जोर असलेलया 
बसतर या भागािे २०१६ या 
वर्ामात आयआय्टीला २७ वव�ा्षी 
पाठवले. 'िक्लवादाचा प्रभाव 
असलेलया ३४ स्जल्यांत करौशलय 
ववकास' या योजिेअतंगमात, िऊ 
राजयातलया ३४ स्जल्यांपैककी 
प्रतयेक स्जल्यात एक आय 
्टी आय आणण दोि करौशलय 
ववकास कें दे् कायामास्नवत 
करणयासाठी करौशलय ववकास 
आणण उ�ाेजकता रंत्ालय 
प्रयति करत आ्े.
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 पयमा्टि  – स्ल संचालक,्ॉटेलस, 
रा्ण्ाची घरगुती सो्, टॅकसी, 
ि्माटि स्ळे  रत्ादी 

 सुश्रुषा,  निर वदै्की्

 तंदरुुसती आणण सौंद्मा  

 फॅशि डडझा्िींग आणण किड,े 
्ातराग ववणकर  

 अतयावशयक तंत्ज्ाि - 
रलेजकट्सश्ि, िळ जोडणी आणण 
संबंरधत कारे, ए सी दरुुसत 
करणे, फ्ीझ, रोबारल दरुुसती 
रत्ादी 

 ऑ्टोरोबाईल - कफटर,टिमार,जोडणी 
करणे

 कोणत्ा्ी क्षेत्रात रोजगार 
सरळवण्ासाठी आवश्क संवाद 
आणण रतर कौशल्  

 ककरकोळ ववक्री  

 ्वाई क्ेत् – ववराि करमाचारी,्वाई 
सुंदरी,

्ासशवा् ईशान्ेकडच्ा 
राज्ात सटाटमा अपसिा प्रोतसा्ि 
सरळावे ्ासाठी ईशान्ेकडच्ा 

ईशानयेकडचया राजयात स्टा्टमा 
अपसिा प्रोतसा्ि ररळावे यासाठी 
ईशानयेकडचया ववभागासाठीचे 
रंत्ालय आणण िॉ्मा ईस्टिमा 
डवे्लपरें्ट कॉपवोरेशि, १०० 
को्टी भांडवल असलेला निधी 
उभारत आ्ेत. अनि प्रकक्रया, 
आरोगय, पयमा्टि, ककरकोळ क्ेत्, 
यासारखया क्ेत्ातलया स्टा्टमा 
अपसिा या निधीरुळे चालिा 
ररळेल. एस एस ए  आणण 
रुसा अ्ामात  राषट्ीय उचचसतर 
रशक्ा अरभयाि याराफमा त अिेक 
शकै्णणक सुधारणा सुरु करणयात 
आलया आ्ेत.

िोषक असूि त्ारुळे ्ा भागातला 
्ुवक अशा ह्संक चळवळीकड े
वळण्ािासूि लांब रा्तो ्े कें द् 
आणण राज्सरकारांिी जाणले आ्े. 
्ा आराखडा अशा िदधतीिे  ्ोग् 
रीतीिे अरलात आणला जात आ्े. 

ब- ईशानयेकडील बंडखोरीिे 
ग्ासलेलया भागातलया युवकांसाठी 
सरकारचया योजिा 

 भारताचा  ईशान् भाग ्ा 
भौगोसलक धोरणातरक दृषट्ा 
देशासाठी र्तवाचा आ्े. ददुदैवािे 
देशाच्ा सवातंत््ािासूि ्ा 
भागाला बंडखोरी, अस्ै् मा, आणण 
साराजजक अशांततिेे  घेरले आ्े.्ा 
िाशवमाभूरीवर ईशान्ेकडच्ा अशांत 
भागातल्ा ्ुवकांसाठी सरकारिे 
अिेक  उिा््ोजिा ्ाती घेतल्ा 
आ्ेत. ईशान्ेकडच्ा भागाच्ा 
ववकासासाठीचे रंत्राल्,ईशान् 
भागासाठीच्ा ्ोजिांसंदभामात केनद् 
सरकारच्ा संबंरधत ववभागांशी 
सरनव् साधत आ्े. ईशान्ेकडच्ा 
का्ी राज्ात, रुख्रंत््ांच्ा 
अध्क्षतखेाली, सुकाणू ससरती 
आणण  औ�ाेरगक प्रनतनिधींस् 
कौशल् रंत्राल्ािे राज् कौशल् 
ववकास असभ्ाि राबवण्ाचे 
ठरवले आ्े. सरकारी आ् टी आ् 
आणण खाजगी एजनसीच्ा रदतीिे 
्ुवकांिा प्रसशक्क्षत करण्ासाठी ्े 
असभ्ाि का्मारत आ्े.्ासशवा् 
्ुवकांिा कौशल् प्रदाि करण्ासाठी, 
राज् उिजीववका असभ्ाि आणण 
(राषट्ी् श्री उिजीववका असभ्ाि) 
एि्ुएलएर ्ोजिा्ी राबवण्ात 
्ेत आ्े. 

प्ररशक्णासाठी ्ी क्ेत् े निवडणयात 
आली आ्ेत: -

 आनतरय  - (िाक कला, अनि 
आणण िे्े, िेसट्ी)   

ववभागासाठीचे रंत्राल् आणण िॉ्मा 
ईसटिमा डवे्लिरेंट कॉिपोरेशि, १०० 
कोटी भांडवल असलेला निधी उभारत 
आ्ेत. अनि प्रकक्र्ा, आरोग्, 
ि्माटि, ककरकोळ क्षेत्र, ्ासारख्ा 
क्षेत्रातल्ा सटाटमा अपसिा ् ा निधीरुळे 
चालिा सरळेल. एस एस ए  आणण 
रुसा अ्ामात  राषट्ी् उचचसतर सशक्षा 
असभ्ाि ्ाराफमा त अिेक शकै्षणणक 
सुधारणा सुरु करण्ात आल्ा आ्ेत.

ईशान् ववभागाच्ा ववकासासाठीचे 
रतं्राल्, ्ा भागातल्ा औ�ाेरगक 
आणण रोजगार निसरमाती करणाऱ्ा 
अन् कारखान्ांिा अिदुािाच्ा 
रूिािे प्रोतसा्ि देत आ्े.्ाच्ा 
अरंलबजावणीसाठी,्ा रतं्राल्ािे 
िॉ्मा ईसटिमा डवे्लिरेंट फा्िानस  
कॉिपोरेशिला केलेल्ा रदतीरळेु अशा 
कारखान्ांिा उचच व्ाजदर अिदुाि 
घटकारळेु अरधक रोजगाराच्ा सधंी 
उिलबध ्ोणार आ्ेत. 

क - जमरू काशरीर रधलया 
द्शतवादी ग्टांरुळे बागधत झालेलया 
युवकांसाठी सरकारी योजिा 

जमरू काशरीररधल्ा तीि 
दशकांच्ा अशांततचेी, रूळे 
भारताच्ा सवातंत््ाच्ा आधीच्ा 
काळात आ्ेत. र्ल्ा ्ुवकांिा 
कौशल् प्रदाि करण्ासाठी आणण 
त्ांिा उिजीववकेची संधी उिलबध 
करूि देण्ासाठी, कें द् सरकार आणण 
राज् सरकार  सध्ा एकबत्रत कार 
करत आ्ेत.  

यापकैकी लोकवप्रय का्ी उपाययोजिा 
या आ्ेत:- 

उडाि - जमरू काशरीरसाठी सिेशल 
रंडसट्ी रनिसशएहटव् (एस आ् आ्) 
्ाची अरंलबजावणी राषट्ी् कौशल् 
ववकास र्ारंडळाकडूि केली जात 
असूि त्ाला गृ्  रंत्राल्ाचे आर्माक 



³eespevee
petve, 2017 45

िाठबळ लाभले आ्े. र्ल्ा ् ुवकांिा 
कॉिपोरेट संधी सरळाव्ात आणण 
्ा राज्ात असलेल्ा कौशल्ाचा 
देशाला लाभ व्ावा ्ा ्ाचा उददेश 
आ्े.्ा ्ोजिेला अभूतिूवमा प्रनतसाद 
सरळाला असूि त्ाचा लक्षणी् उत्र 
िररणार जाणवत आ्े. 

सदभाविा - ्े आणखी 
एक अनतश् ्शसवी असभ्ाि 
आ्े  सदभाविा आणण सैन्दल 
्े असभ्ाि चालवत आ्े.्ा 
असभ्ािाअतंगमात सनै्दल, जमरू 
काशरीरच्ा ्ुवकांसाठी अिेक 
र्तवाचे का्माक्रर राबवत.े शकै्षणणक 
उिक्रराअतंगमात, सनै्दल सहदचछा 
शाळा, सुरारे एक लाखां्ुि अरधक 
ववद्ार्ायंिा राध्सरक सतरावरचे 
सशक्षण िुरवत आ्ेत. राज्ात, 
लषकराराफमा त चालवल्ा जाणाऱ्ा 
शाळांत  सध्ा १४००० ्ुि अरधक 
ववद्ा्षी सशक्षण घेत आ्ेत आणण 
राज्ातली  १००० िेक्षा जासत 
रुले लषकराच्ा सकॉलरसशि दवारे 
राज्ाबा्ेरच्ा संस्ात अभ्ास 
करत आ्ेत. सदभाविा  ्ा 
उिक्रराअतंगमात सैन्दल, राषट्ी् 
एकता स्ल आ्ोजजत करत.े्ारध्े 
ववद्ार्ायंिा देशाच्ा रतर राज्ांिा 
भेट देण्ाची संधी सरळत े आणण 
नत्ल्ा संसकृतीचा िररच् करूि 
घेता ्ेतो. देशाचे सुजाण िागररक 
बिण्ाच्ा पे्ररणेिे भारूि ् े ववद्ा्षी 
िरततात. ्ा ्ोजिेदवारे २०० स्ली 
आ्ोजजत करण्ात आल्ा ,त्ाचा 
आताि्यंत ५००० िेक्षा जासत लोकांिा 
लाभ झाला. सनै्दल, ्ा राज्ात 

तर राज्ातल्ा २६ रुले आणण २ 
रुलींिी आ्आ्टी - जेईई रुख् 
िरीक्षा २०१७ रध्े ्श सरळवूि 
सुिर ४० चे आधीचे सवमा ववक्रर 
रोडीत काढले.सनै्दलाच्ा, काशरीर 
सुिर ४० चा ७८ टकके  निकाल ्ी  
देशातल्ा आ्आ्टी रागमादशमाि 
कें द्ाची सवपोतकृषट  काररगरी आ्े. 

ट्रायत - ग्ारीण ववकास 
रंत्राल्ाराफमा त चालवल्ा जाणाऱ्ा 
कें द् सरकारच्ा दीि द्ाळ उिाध्ा् 
ग्ारीण कौशल् ्ोजिेतूि, जमरू 
काशरीर रधल्ा १.२४ लाख 
स्ानिक ्ुवकांिा रोजगारकें द्ी 
व्वसा्ासभरुख अभ्ासक्ररादवारे 
प्रसशक्षण देण्ाचे प्र्ति  आ्ेत. 

बंडखोरीिे ग्ासलेल्ा भागातल्ा 
्ुवकांच्ा, सशकतीकरणासाठी, 
ज्ा्ोगे ् े ् ुवक सवतःच्ा भागाच्ा 
आणण ि्ामा्ािे देशाच्ा ववकासात 
्ोगदाि देण्ासाठी पे्रररत व्ावेत 
्ासाठी, कें द् आणण राज् सरकार 
सरनव्ािे कार करत आ्ेत.

nnn

लेखक रारभाऊ म्ाळगी प्रबोरधिीच्ा 
हदलली का्ामाल्ाचे प्ररखु आ्ेत. 
email:ravi.pokharna@gmail.com

 युवकांिा रागमादशमाि करणयासाठी 
सनैयदल, प्ररशक्णासाठीचा आपला 
भागीदार, सेन्टर फॉर सोशल 
ररसपॉस्नसबीली्टी अटँड लनिांग 
आणण पेट्ोिे्ट एल एि जी यांचया 
स्कायामािे काशरीर सुपर ४० ्ा 
उपक्रर चालवत आ्े. यावर्षी तर 
राजयातलया २६ रुले आणण २ 
रुलींिी आयआय्टी - जेईई रुखय 
परीक्ा २०१७ रधये यश ररळवूि 
सुपर ४० चे आधीचे सवमा ववक्रर 
रोडीत काढले.सनैयदलाचया, 
काशरीर सुपर ४० चा ७८ ्टकके  
निकाल ्ी  देशातलया आयआय्टी 
रागमादशमाि कें द्ाची सववोतकृष्ट  
कारगगरी आ्े. 

िात्र आणण रचछुक उरेदवारांिा 
व्ाव्ाररक कौशल् प्रदाि 
करण्ासाठी,व्ावसान्क प्रसशक्षण 
केनदे् आणण रह्ला सबलीकरण 
कें दे््ी चालवत.े राज्ाच्ा दगुमार 
भागात रा्णाऱ्ा जितचेे जीविराि 
सुधारण्ासाठी, सनै्दलाच्ा 
सवतःच्ा निधीतूि जिसिे्ी प्रकलि 
राबवले जातात. 

जमरू काशरीर रधे आणखी 
र्तवाचा आणण अनतश् उि्ुकत 

असा उिक्रर फकत सनै्दलच 
राबवत.ेअसभ्ांबत्रकी प्रवेश िरीक्षेसाठी, 
जमरू काशरीरच्ा ्ुवकांिा 
रागमादशमाि करण्ासाठी सनै्दल, 
प्रसशक्षणासाठीचा आिला भागीदार, 
सेनटर फॉर सोशल ररसिॉजनसबीलीटी 
अडँ लनियंग आणण िेट्ोिेट एल एि 
जी ्ांच्ा स्का्ामािे काशरीर सुिर 
४० ्ा उिक्रर चालवत आ्े. ्ावषषी 
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सारास्जक प्रगती : आग्माक वाढीचया पलीकडचा ववकास

जेव्ा ववद्यराि सरकारिे 
सत्ा ्ाती घेतली तवे्ा 

अगणणत अिेक्षांची अंतरप्रवा्ी 
कलििा ्ी उत्र प्रशासि ्ीच 
्ोती. ्ा अिेक्षांरध्े र्ागाई आणण 
ककंरत वाढ, दैिंहदि व्व्ारारधील 
भ्रषटाचार, निकटवतषी्ांचा भांडवलवाद  
अशा जवलंत प्रशिांचा सरावेश 
्ोता. अ्मारंत््ांिी आिल्ा २०१७-
१८ च्ा अ्मासंकलिी् भाषणात 
सांरगतल्ाप्रराणे सरकारचे उदहदषट 
खालीलप्रराणे आ्े 

-प्रशासिाकडूि तारतम् ठेवूि 
धोरण आणण प्रणाली आधाररत 
प्रशासि 

-िक्षिातीिणािासूि लांब जात 
िारदशमाकता आणण निणम्ा  प्रकक्र्ेत 
वसतुनिषठता 

-सरसकट आणण हढसाळ 
्ककदारीकडूि लक््ीत ववतरणाकड े 

--अिौिचाररक अ्माव्वस्ेकडूि  
औिचाररक अ्माव्वस्ा 

्ा िररपे्रक््ात गेल्ा का्ी 
वषायंतील भारताच्ा ववकासाच्ा 
रागमाक्ररणाचे ववशलेषण करावे लागेल.  
ववकास म्णजे िेरके का्? आिला 
ववकास सरावेशक आणण सरन्ा्ी 

िोबेल पुरसकार ववजेत े अरतयमा 
सेि यांिी साततयािे ्ी  भूररका 
रांडली आ्े ककी वाढीचा दर ्ा 
आग्माक प्रगती रोजणयाचा अतयंत 
रूखमा आणण बट्षकृत असा रागमा आ्े. 
सेि आणण बेस्लजयर रधये जनरलेले 
भारतीय अ्मातज् जीि टदएझ यांिी 
१९९५ रधयेच असा इशारा देऊि 
ठेवला आ्े ककी वाढीला चालिा 
देणाऱया सुधारणा र्तवाचया असलया 
तरी्ी आतयंनतक गररबांचे रा्णीराि 
सुधारणयासाठी पुरेशा िा्ीत, जात 
आणण रलगंभेदाची उतरंड उधवसत 
करि रोजगार निररमातीची तर गोष्टच 
दरू. 

आ्े का? ववकासाचे धोरण 
अरधक सरग् आणण सवमासरावेशक 
्ोण्ासाठी आिल्ाला त्ावर िुन्ा 
कार करण्ाची गरज आ्े का? 
सिषटिणे सावमाजनिक गंुतवणुकीची 
हदशा आणण दजामावर बरेच का्ी 
अवलंबूि आ्े. 

िोबेल िुरसकार ववजेत े अरत्मा 
सेि ्ांिी सातत्ािे ्ी भूसरका 
रांडली आ्े की वाढीचा दर ्ा 
आर्माक प्रगती रोजण्ाचा अत्ंत 
रूखमा आणण बह्षकृत असा रागमा 
आ्े. सेि आणण बेजलज्र रध्े 
जनरलेले भारती् अ्मातज्ञ जीि 
हदएझ ्ांिी १९९५ रध्ेच असा 
रशारा देऊि ठेवला आ्े की वाढीला 
चालिा देणाऱ्ा सुधारणा र्तवाच्ा 
असल्ा तरी्ी आत्ंनतक  गररबांचे 
रा्णीराि सुधारण्ासाठी िुरेशा 
िा्ीत, जात आणण सलगंभेदाची 
उतरंड उधवसत करूि रोजगार 
निसरमातीची तर गोषटच दरू. रा्णीराि 
सुधारण्ासाठी सशक्षण आणण 
आरोग्ाबाबत सावमाजनिक धोरणात 
आरुलाग् बदलाची जोड द्यया्ला ् वी, 
असे त्ांिी सलह्ले आ्े. 

रािवी ववकास प्रत्ेकाि्यंत 
िो्ोचण्ासाठी ववकास सरावेशक 

ववशलेर्ण
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असा्ला ्वा आणण एकरेकांिा 
िाठींबा देणारे खालील चार खांब 
असले िाह्जेत- रोजगारप्रणीत 
ववकास धोरणावर ववचार करणे, 
आर्माक सारावेशकतते वदृधी, रािवी 
ववकासाच्ा प्राधान्रध्े(सशक्षण 
आणण आरोग्) गंुतवणूक आणण 
उचच िररणार घडवणाऱ्ा ब्ुसरती् 
उिा््ोजिा.  

रािवी ववकास ्ा प्रत्ेक 
िागररकाची निरोगी व सशक्क्षत 
िागररक म्णूि त्ाच्ा संिूणमा 
क्षरतिे्यंत िो्ोचण्ाचे सारर्मा 
सुचवतो. ्ुएिडीिी रािवी 
ववकास अ्वालात रािवी ववकास 
निदचेशांकाच्ा आधारावर देशांचे 
रूल्रािि केले जात े(ज्ात िुढील 
घटकांचा उि्ोग करूि सशक्षण, 
आरोग् आणण उतिनि ्ांचा िकाशा 
त्ार केला जातो: सशक्षणासाठी 
ल्ाि रुलांसाठी शाळेची अिेक्क्षत 
वषचे आणण प्रौढांसाठी सरासरी शाळेची 
वषचे, आरोग्ासाठी रुलांचे आ्ुरामाि 
आणण उतिनिासाठी एकूण राषट्ी् 
उतिनि), त्ात रध्र रािवी 
ववकास निदचेशांक वगमावारीत भारताला 
१८८ देशांच्ा ्ादीत १३० वे स्ाि 
हदले आ्े. भूताि १३२ तर बांगलादेश 
१४२ व्ा स्ािी आ्े. श्रीलंका आणण 
चीिरध्े अत्ंत उचच रािवी 
ववकास निदचेशांक असूि त्ांचे स्ाि 
अिुक्ररे ७३ वे आणण ९० वे आ्े. 
िेिाळ १४५ तर िाककसताि १४७ व्ा 
स्ािी असूि निमि रािवी ववकास 
निदचेशांक वगामावारीत त ेदेश रोडतात. 
रािवी ववकासात एक उदा्रण 
म्णूि दाखवण्ािासूि भारत 
ककत्ेक रलै दरू आ्े. 

भारताच्ा अत्ुचच ववकासदराची 

चचामा देशातील असरािता आणण 
गररबीच्ा उचच दराला लिवणारी 
आ्े. के्रडीट सुईससे गलोबल वेल् 
डटेाबुक २०१४ िुसार उवमाररत जगाच्ा 
वविरीत देशातील एक टकका 
श्रीरंतांच्ा संित्ीचा वाटा वाढत आ्े 
आणण आता त्ांच्ाकड े देशातील 
जवळिास निमरी संित्ी आ्े. 
२००० िासूि सवपोचच द्ा लोकांच्ा 
संित्ीचा वाटा एक दशांशािे वाढला 
आ्े. 

्ावरूि ्े सिषट ्ोत े की, 
रािवी ववकासातील गंुतवणूकीसशवा् 
ववकास ्ा अशाशवत आणण अिैनतक 
आ्े. सशक्षणासाठी िाविोंदणी 
करण्ाचे प्रराण वाढत असले तरी 
असर ् ा संस्ेच्ा वावषमाक अ्वालात 
सशक्षणाचा िररणार प्रा्सरक 
सतरावरील ववद्ाध्ामारध्े्ी 
अजूि्ी हदसलेला िा्ी, असे रचत्र 
सिषट झाले आ्े. सवचछता आणण 
आरोग् सेवांकड ेलक्ष देण्ाची गरज 
आ्े. सरकारिे ्ासाठी ्ोजिा सुरु 
केल्ा असल्ा तरी्ी िररणारांच्ा 

संदभामात अजूि खूि रोठा िलला 
गाठा्चा आ्े. 

रशक्ण 

१० लाख ४० ्जार शाळा, 
४५,००० र्ाववद्ाल्े आणण ७०० 
्ूि अरधक ववद्ािीठे असलेला भारत 
जगातील सवामात रोठा देश असूि्ी 
एकूण राषट्ी् उतिनिाच्ा फकत ४ 
टकके खचमा सशक्षणावर करतो. भारत 
३० कोटी ववद्ार्ायंिा सशक्षण िुरवतो 
जे देशाला रािवी भांडवलाचा लाभ 
सरळवूि देण्ात रदत करतात. 

धोरण ठरवणे आणण सशक्षणातील 
सुधारणांच्ा अरंलबजावणीतील 
राज्ांची रध्वतषी भूसरका लक्षात 
घेऊि रिुष्बळववकास रंत्राल् 
सशक्षणावरील कें द्ी् सललागार 
रंडळाची (CABE) नि्सरत बठैक 
घेत असूि ्े रंडळ सं्ुकत व 
सशक्षणावरील सवपोचच सललागार 
रंडळ आ्े. 

CABEच्ा राध्रातूि कें द् 
व राज्े ्ांच्ात स्रतीिे सवमा 
सुधारणा उिा््ोजिा केल्ा जातात. 

प्रा्ररक व दयुयर रशक्ण 

सध्ा रोफत आणण सकतीच्ा 
सशक्षणाचा ्कक  देणारा  का्दा 
(RTE), सवमा सशक्षा असभ्ाि 
(SSA), राषट्ी् राध्सरक सशक्षा 
असभ्ाि (RMSA), शाळांरधूि 
राह्ती संपे्रषण तंत्रज्ञाि, सशक्षक 
सशक्षणावरील कें द् िुरसकृत ्ोजिा 
(CSSTE), शाळा ससदधी, राषट्ी् 
अववषकार असभ्ाि आहद राबवण्ात 
्ेत आ्ेत ज्ारध्े प्रा्सरक आणण 
दयु्र सशक्षणातील सुधारणांची 
िररकलििा केली जात.े 

रािवी ववकास निदषेशांक वगमावारीत 
भारताला १८८ देशांचया यादीत १३० 
वे स्ाि टदले आ्े. भूताि १३२ तर 
बांगलादेश १४२ वया स्ािी आ्े. 
श्रीलंका आणण चीिरधये अतयंत 
उचच रािवी ववकास निदषेशांक 
असूि तयांचे स्ाि अिुक्ररे ७३ वे 
आणण ९० वे आ्े. िेपाळ १४५ तर 
पाककसताि १४७ वया स्ािी असूि 
निमि रािवी ववकास निदषेशांक 
वगामावारीत त ेदेश रोडतात. रािवी 
ववकासात एक उदा्रण म्णूि 
दाखवणयापासूि भारत ककतयेक 
रलै दरू आ्े.
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उचच रशक्ण 

देशातील उचच सशक्षणाचा दजामा 
सुधारण्ासाठी राषट्ी् उचचतर 
सशक्षा असभ्ाि, जागनतक शैक्षणणक 
र्ाजाल िुढाकार, संशोधि, 
िाववन्िूणमा उिक्रर व तंत्रज्ञाि 
िररणार, तांबत्रक सशक्षण दजामा सुधारणा 
का्माक्रर, सशक्षक व सशक्षणावरील 
िंडडत रदिरो्ि रालवी् राषट्ी् 
रो्ीर, study webs of active 
Learning for Young Aspiring 
Minds (SWAYAM), Natiional 
Digital Library, कॅमिस किेजकटंग 
का्माक्रर, उचचतर अववषकार 
असभ्ाि, उनित भारत असभ्ाि 
असे का्माक्रर अरलात आणले जात 
आ्ेत . उचच आणण तंत्र सशक्षणातील 
दजामा सुधारण्ासाठी ववद्ययािीठ 
अिुदाि आ्ोगाकडूि तसेच AICTE 
कडूि ववववध िुढाकार घेतले जात 
आ्ेत. 

सवं्र ् े व्ािक खुले ऑिलाईि 
अभ्ासक्रर सशकववण्ासाठी आईटी 
व्ासिीठ असूि त्ादवारे सवपोतकृषट 
ओंिलाईि सशक्षण िुरवले जात असूि 
त्ात ववष्ांचा िलला व्ािक असूि 
उचच राध्सरक शाळा, र्ाववद्ाल्े 
आणण ववद्ािीठ ्ारधूि सशकवले 
जात आ्ेत आणण देशाच्ा अनतदरुवर 
असलेल्ा भागातील ववद्यया्षी त े
सशक्षण घेऊ शकतात. भारतातील 
उचच सशक्षण संस्ांरध्े अभ्ासक्रर 
सशकवण्ासाठी िरदेशी तज्ञांिा 
आणूि सवपोतकृषट आतंरराषट्ी् 
अिुभवाचा फा्दा करूि देण्ासाठी 
भारत सरकारिे Global Initiative 
for Academic Network (GIAN) 
उिक्रर सुरु केला आ्े. राषट्ी् 
डडजजटल ला्ब्ररी (NDL) ् ा िुकताच 

सुरु केलेला उिक्रर असूि त्ाचा 
उददेश् देशातील सवमा उचच सशक्षण 
संस्ांिा ओिंलाईि शकै्षणणक सत्रोत 
उिलबध व्ावेत ्ा असूि त्ासाठी 
देशातील आणण िरदेशातील सवमा 
डडजजटल ला्ब्ररी सत्रोत एकरेकांशी 
जोडले गेले आ्ेत. देशातील ् े सवामात 
रोठे ज्ञाि भांडार बिण्ाची शक्ता 
आ्े. सध्ा  NDL कड ेभारत आणण 
िरदेशातील सरळूि ७० भाषांतील ६४ 
लाख २३ ् जार िुसतके, नि्तकासलके, 
जिमालस, ऑडीओ बुकस, १८,००० ई 
जिमालसचा साठा असूि ३६१७ संस्ा 

जोडल्ा गेल्ा आ्ेत, तर ५ लाख 
७५ ्जार ववद्ययार्ायंिी िोंदणी केली 
आ्े. दजचेदार सशक्षण िुरवण्ासाठी 
र्तवाचे असलेल्ा प्राध्ािक 
आणण वाचिाल् सत्रोतांच्ा अिुरा 
उिलबधतवेर रात करण्ासाठी ्े 
उिा् ्ोजले आ्ेत. 

उचच शकै्षणणक संस्ांरधील 
सिधामातरकता सुधारण्ासाठी 
national institutional Ranking 

Framework (NIRF) सुरु केली 
आ्े. िुकत्ाच सादर करण्ात 
आलेल्ा अ्मासंकलिात ज्ा घोषणा 
केल्ा आ्ेत त्ांचा रोख ् ुजीसीतील 
प्रशासकी् आणण शकै्षणणक अरधक 
सवा्त्तलेा चालिा देण्ाकड ेआणण 
िररणारांवर आधाररत प्रराणि, प्रनतषठा 
आधाररत का्माक्रर ्ासाठी सुधाररत 
चौकट, राह्ती तंत्रज्ञाि क्षेत्राला 
लाभ व सवं्रच्ा राध्रातूि ३५० 
ओंिलाईि अभ्ासक्रर सुरु करूि 
उचच सशक्षण संस्ांरध्े सवमा प्रवेश 
िरीक्षा घेण्ासाठी एक राषट्ी् चाचणी 
संस्ा स्ािि करण्ाकड े्ोता. 

िवीि शकै्णणक धोरण 

सध्ा िवीि शकै्षणणक धोरण 
ठरवण्ाची प्रकक्र्ा ् ाती घेण्ात आली 
असूि िरीक्षा, प्रशासि, नि्रि, 
सशक्षक, प्राध्ािक व शाळांचा दजामा, 
साक्षरता आणण जीविभर सशक्षण, 
कौशल् व रोजगारक्षरता, दजामाची 
्री, अांतरामाषट्ी्ीकरण, संशोधि, 
अभ्ासक्रर, िाववन्िूणमा संशोधि  
आदीरध्े अिेक सुधारणा सुचवल्ा 
जाण्ाची शक्ता आ्े. ज्ारुळे 
सराजाच्ा सवमा ्रातील लोकांिा 
दजचेदार सशक्षण सरन्ा्ी िदधतीिे 
सरळू शकेल. 

आर्माक वाढ आणण साराजजक 
िररवतमािासाठी सशक्षण ्ाच 
कळीचा घटक आ्े. सध्ाच्ा 
जागनतकीकरणाच्ा ्ुगात सशक्षण 
केवळ सक्षरीकरण आणण साराजजक 
न्ा् ् ासाठी आवश्क घटक म्णूि 
िाह्ले जात िा्ी तर व्कती आणण 
राषटे् ्ांच्ा अजसततवासाठी प्रा्सरक 
गरज म्णूि्ी िाह्ले जात आ्े. 

िुकतयाच सादर करणयात 
आलेलया अ्मासंकलपात जया 
घोर्णा केलया आ्ेत तयांचा 
रोख युजीसीतील प्रशासककीय 
आणण शकै्णणक अगधक 
सवायत्ततलेा चालिा देणयाकड े
आणण पररणारांवर आधाररत 
प्रराणि, प्रनतषठा आधाररत 
कायमाक्रर यासाठी सुधाररत 
चरौक्ट, राट्ती तंत्ज्ाि क्ेत्ाला 
लाभ व सवंयरचया राधयरातूि 
३५० ओिंलाईि अभयासक्रर सुरु 
करि उचच रशक्ण संस्ांरधये 
सवमा प्रवेश परीक्ा घेणयासाठी एक 
राषट्ीय चाचणी संस्ा स्ापि 
करणयाकड े्ोता. 
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आरोगय 

आरोग् िररणारांबाबत आरची 
काररगरी संसरश्र आ्े. जागनतक 
तुलिेच्ा साच्ात भारतािे 
आ्ुषरािाच्ा बाबतीत वाजवीदृषट्ा 
चांगली काररगरी केली आ्े तर 
रतृ्ुदर घटवण्ासाठी असारान् 
काररगरी केली आ्े. िरंतु बालरतृ्ू 
दर, रात ृ रतृ्ू दर अशा कळीच्ा 
आरोग् िररणारांबाबत तुलिा केली 
असता आम्ाला खूि रोठा िलला 
गाठा्चा आ्े. सशक्षणाचा अभाव, 
सलगंभेद, आणण अफाट लोकसंख्ा 
्ांचे ्ोगदाि आजाराचे प्रराण 
वाढण्ात लक्षणी् आ्े. 

सुरक्क्षत विण्ाचे िाणी आणण 
ि्ामावरणी् सवचछतचेा अभाव, 
कुिोषण आणण खराब रा्णीराि 
तसेच खबरदारीची आणण गुणकारी 
उिचार िद्धतीची र्ामाहदत उिलबधता 
्ारुळे भारतात आजारांचा बोजा 
खूि जासत आ्े. तरीसुदधा, सवछ 
भारत असभ्ाि, राषट्ी् आरोग् 
रो्ीर, सरशि रंद्धिुष ्ासारखे 
वाढीव लसीकरण उिा्, रह्न्ाच्ा 
ठराववक हदवशीचे   गभमावती जसत्र्ांची 
काळजी घेणारे रोफत रलाज, तंबाखू 
नि्ंत्रण आणण डेंगू प्रनतकार का्माक्रर 
्े का्ी िुढाकार आ्ेत ज्ांचा उददेश् 
भारती् वदै्यकी् सुश्रुशा प्रणालीची 
संिूणमा िुितमािासणी करण्ाचा आ्े. 

२०१७ च्ा कें द्ी् अ्मासंकलिात 
काला आजार आणण कफलेरर्ा 
कृरींच्ा संसगामारुळे ्ोणारा आजार 
२०१७ ि्यंत, कुषठरोग २०१८ ि्यंत, 
गोवर २०२० ि्यंत सरूळ िषट 
करण्ाची र्तवाकांक्षी कृती ् ोजिेची 
रूिरेषा हदली असूि २०२५ ि्यंत क्ष् 
रोगाचे निरुमालि करण्ाचे आणखी 

र्तवाकांक्षी लक्् निधामाररत केले 
आ्े. अशा संसगमाजन् रोगांिासूि 
देशािुढे असलेले आव्ाि िा्ता ्ी 
कृती ्ोजिा ककतित वासतववादी 
आ्े? ्ासाठी हदलेला सावमाजनिक 
निधी कृती ्ोजिा राबवूि लक्् 
साध् करण्ासाठी वासतववादाशी 
जुळतो का? आरच्ा देशात खराब 
आरोग् िररणारांसाठी प्ररुख कारण 
्े सुरार दजामाची ववतरण व्वस्ा 
्ेच आ्े. दसुरे कारण म्णजे 

सरकारकडूि सातत्ािे हदला जाणारा 
अिुरा निधी आ्े. आरोग् क्षेत्रावरील 
सावमाजनिक निधीचे प्रराण जीडीिीच्ा 
१.२ टकके आ्े. वासतवात गेल्ा 
िाच वषामात आरोग् ्ोजिांवरील कें द् 
सरकारच्ा निधीत सातत्ािे घसरण 
्ोत गेलेली िा्ा्ला सरळत.े 

तंत्रज्ञािात झालेल्ा प्रगतीरुळे 
देशातील आरोग् सेवा सुववधांरध्े 
सुधारणा झालेली असू शकेल िरंतु 
अद्ययाि्ी ती िरवडणाऱ्ा ककरतीत 

सवायंिा उिलबध िा्ी. अखेरचे 
आरोग् धोरण रंजूर झाल्ािंतर 
१५ वषायंिी सरकारच्ा अगदी ताज्ा 
म्णजे २०१७ रधील राषट्ी् आरोग् 
धोरणाचा उददेश् देशाच्ा सवमा लोकांिा 
सवसत आणण दजचेदार आरोग् 
सुववधा िुरवणे ्ाच आ्े. िवीि 
आरोग् धोरण २०१७ रध्े आरोग् 
सेवांरध्े गुंतवणूक व निधीिुरवठा 
्ाचा प्राधान्क्रर निजशचत केला 
आ्े. साराजजक, आर्माक आणण 
तांबत्रक बदलांिा सारोरे जातािा 
सावमाजनिक आरोग् प्रणाली िव्ािे 
रजबूत करण्ाचा प्र्ति केला आ्े. 
खासगी क्षेत्राशी भागीदारी रजबूत 
करण्ाकडे् ी लक्ष हदले आ्े.

राषट्ी् आरोग् धोरण २०१७ चा 
प्रा्सरक उददेश् आरोग् व्वस्ेत 
गुंतवणूक, आरोग् सेवा सुववधांची 
रचिा करूि अ्मािुरवठा करणे, 
क्षेत्री् र्ामादा ओलांडूि रोगांचा 
प्रनतबंध व चांगल्ा आरोग्ासाठी 
कृती करणे, तंत्रज्ञाि उिलबध करूि 
देणे, रिुष्बळ ववकास, वदै्यकी् 
अिेकतवाला प्रोतसा्ि, चांगल्ा 
आरोग्ासाठी आवश्क ज्ञािाचा िा्ा 
ववकससत करणे, आर्माक संरक्षण 
धोरणे आणण आरोग्ासाठी नि्रि 
व प्रागनतक ् री अशा सवमा सरतींरध्े 
आरोग् व्वस्ेला  आकार देण्ात 
सरकारच्ा भूसरकेबददल राह्ती 
देणे, सिषट करणे, रजबूत करणे 
आणण प्राधान् निजशचत करणे ्ा 
आ्े. धोरणात देशातील सावमाजनिक 
आरोग् संस्ा िव्ािे असभरुख व 
रजबूत करण्ावर जोर हदला असूि 
त्ारुळे रोफत औषधे, निदाि 
करणे आणण रतर आवश्क आरोग् 
सेवा सावमाबत्रकररत्ा उिलबध ्ोऊ 
शकतील. 

अखेरचे आरोगय धोरण 
रंजूर झालयािंतर १५ वर्ाांिी 
सरकारचया अगदी ताजया 
म्णजे २०१७ रधील राषट्ीय 
आरोगय धोरणाचा उददेशय 
देशाचया सवमा लोकांिा सवसत 
आणण दजषेदार आरोगय सुववधा 
पुरवणे ्ाच आ्े. िवीि 
आरोगय धोरण २०१७ रधये 
आरोगय सेवांरधये गुंतवणूक व 
निधीपुरवठा याचा प्राधानयक्रर 
निस्शचत केला आ्े. सारास्जक, 
आग्माक आणण तांत्त्क बदलांिा 
सारोरे जातािा सावमाजनिक 
आरोगय प्रणाली िवयािे रजबूत 
करणयाचा प्रयति केला आ्े.



³eespevee
50 petve, 2017 

्ा धोरणाची व्ािक ततवे 
व्ावसान्कता, एकजतरकतता आणण 
िैनतकता, सरािता, िरवडणारे, 
सावमाबत्रकता, रुगणकें हद्त आणण 
सेवांचा दजामा, उत्रदान्तव ्ांिा 
कें द्स्ािी ठेवणारी आ्ेत. ्ा 
धोरणात सावमाजनिक रुगणाल्े आणण 
आरोग् सुववधा िसलेल्ा क्षेत्रांत 
अरधसवीकृत गैरसरकारी आरोग् सेवा 
िुरवठादारांच्ा सं्ोगातूि दजचेदार 
दयु्र आणण नतय्र आरोग् 
सेवांची सवसतात आणण सुधाररत 
उिलबधता आरोग् सुववधांच्ा अफाट 
ककरतीरुळे ्ोणाऱ्ा खचामात लक्षणी् 
घट साध् करणे, सावमाजनिक आरोग् 
सेवा प्रणालीवरील रुगणांचा ववशवास 
िुन्ा स्ावित करणे, खासगी 
आरोग् सेवा उ�ाेग त्ाचबरोबर 
सावमाजनिक आरोग् उदहदषटांच्ा 
बरोबरीिे वदै्यकी् तंत्रज्ञाि ्ावर 
प्रभाव टाकणे ्ांची खात्री करण्ात 
आली आ्े. 

्ा धोरणात बालके आणण 
िौगंड अवस्ेतील रुलांच्ा रषटतर 
आरोग्ासाठी (आजार ्ोण्ाआधीच 
खबरदारीचे उिा् करण्ाच्ा 
उददेश्ािे) रोग ्ोऊ ि्े म्णूि 
घेण्ात ्ाव्ाची काळजीप्रती 
वचिबदधता िुन्ा ठारिणे व्कत केली 
आ्े. ्ा धोरणात शाले् आरोग् 
का्माक्ररांची प्ररुख भर देण्ाचे क्षेत्र 
म्णूि िररकलििा करण्ात आली 
असूि आरोग् व सवचछता ्ांिा 
शाले् अभ्ासक्रराचा एक भाग 
करण्ात ्ेत आ्े. 

आरोग् सेवा िरंिरेतील 
अिेकतवाला रजबुती देण्ासाठी 
धोरणात ववववध आरोग् प्रणालींिा 
रुख् प्रवा्ात आणण्ाची सशफारस 

केली आ्े. आ्ुषची क्षरता रुख् 
प्रवा्ात आणण्ासाठी धोरणात 
आ्ुषअतंगमात उिचार सावमाजनिक 
रुगणाल्ांरध्े लोकांिा चांगल्ा 
रीतीिे उिलबध करूि देण्ाचा्ी 
ववचार केला आ्े. चांगल्ा आरोग्ाला 
चालिा देण्ाचा भाग म्णूि ्ोगाचे 
धड ेशाळा आणण काराच्ा हठकाणी 
अरधक व्ािक रीतीिे लागू करण्ात 
्ेतील. 

सराजाचे देणे देण्ाच्ा 
उिक्ररांतगमात ग्ारीण आणण सेवा 

िसलेल्ा क्षेत्रांत रान्ताप्रापत 
आरोग् व्ावसान्कांकडूि 
लाभासाठी कार ्ावर आधाररत 
सव्ंसफुतषीिे सेवा देण्ा धोरणात 
सर्माि देण्ात आले आ्े. आरोग् 
सेवा प्रणालीची का्माक्षरता आणण 
िररणार सुधारण्ासाठी डडजजटल 
साधिे व्ािक प्रराणात तिैात 
करण्ाची सशफारस धोरणात केली 
असूि संिूणमा आरोग् सुववधा क्षेत्रात 
डडजजटल आरोग्ाचे नि्रि, ववकास 
आणण तिैातीसाठी राषट्ी् डडजजटल 

्ेल् अॅ् ारीटी स्ािि करण्ाचे 
प्रसताववत केले आ्े. प्रागनतक 
वाढीव वचिावर आधाररत िववत्रा 
घेण्ाचा सलला देण्ात आला आ्े. 
देशातील आरोग् संस्ांसाठी आदशमा 
प्रराण निजशचत करण्ासाठी राषट्ी् 
आरोग्सेवा प्रराण संघटिा त्ार 
करणे अनिवा्मा करण्ात आले आ्े. 
िरंतु आरोग् ्ा राज्ाचा ववष् 
असल्ािे अशा संघटिेकड ेनततकेसे 
अरधकार असतील की िा्ी ्ाचीच 
अनिजशचतता आ्े. 

देशातील आरोग्ाच्ा 
बाबतीतील िा्ाभूत सुववधांचे रचत्र 
िूणमािणे वेगळ्ा प्रकारचे असल्ािे 
ववशषेतः गरीब राज्ांरध्े िवीि 
आरोग् धोरण राबवण्ाचे आव्ाि 
असूि राज्ांतील सध्ा अजसततवात 
असलेल्ा व्वस्ा राषट्ी् कृती 
्ोजिेसाठी एका िातळीवर 
आणण्ाची गरज आ्े. राषट्ी् आरोग् 
धोरण २०१७ सवतःच सरारोि करत े
त्ाप्रराणे - ̀ ` धोरण जेव्ा अरलात 
आणले जाईल तवेढेच खरे असत.े’’ 
का्ी िवीि कलििा आणण प्राधान् 
क्ररांभोवती कार करण्ासाठी ब्ु 
भागधारक अरंलबजावणी कृती दल 
अ्वा का्मा गट त्ार केले तरच 
धोरण अरधक चांगल्ा रीतीिे 
अरलात आणणे शक् ्ोईल. 

भारतात िुढील २० वषामात 
३० लाख ५० ्जार खाटा, ३० 
लाख डॉकटसमा आणण ६० लाख 
िररचाररकांची आवश्कता असेल 
असे ‘प्राईस वॉटर्ाऊस कुिर’ ्ा 
संस्ेिे हदलेल्ा अ्वालात म्टले 
आ्े. भारतात सध्ा फकत १० लाख 
३० ् जार खाटा प्रती ् जार लोकांरागे 
आ्ेत जे प्रराण जागनतक आरोग् 

भारतात पुढील २० वर्ामात ३० 
लाख ५० ्जार खा्टा, ३० 
लाख डॉक्टसमा आणण ६० लाख 
पररचाररकांची आवशयकता असेल 
असे ‘प्राईस वॉ्टर्ाऊस कुपर’ 
या संस्ेिे टदलेलया अ्वालात 
म््टले आ्े. भारतात सधया 
फकत १० लाख ३० ्जार खा्टा 
प्रती ्जार लोकांरागे आ्ेत 
जे प्रराण जागनतक आरोगय 
संघ्टिेिे निस्शचत केलेलया 
३० लाख ५० ्जार खा्टा या 
रागमादशमाक ततवापेक्ा लक्णीय 
ररतया करी आ्े
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संघटिेिे निजशचत केलेल्ा ३० लाख 
५० ्जार खाटा ्ा रागमादशमाक 
ततवािेक्षा लक्षणी् ररत्ा करी आ्े. 

इ्ूि आपण कुठे जाणार?

अशा तऱ्े भारतातील अफाट 
लोकसंख्ेच्ा लाभांशाचा िुरेिूर 
उि्ोग करूि घेण्ासाठी लोक, 
त्ांचे आरोग् आणण सशक्षण ्ात 
प्ररुख गुंतवणूक करणे गरजेचे ठरेल. 
आजचे रूल ्ेच उद्ययाचा कारगार 
आ्े. 

सशक्षण क्षेत्रािे खालील रुद्ांवर 
भर देणे आवश्क आ्े. 

सशक्षण क्षेत्राचे आर्माक आरोग् – 
सरकार आणण खासगी शाळा ्ातील 
तफावत उ�ाे

उिा् – ्ोजिांच्ा 
अरंलबजावणीसाठी कें द् आणण 
राज् सरकारांिी सशक्षणात प्राधान् 
क्रर निजशचत केला िाह्जे आणण 
अरंलबजावणीची खात्री करण्ासाठी 
जबाबदार ्ंत्रणा उभारली िाह्जे. 
सशक्षणावर जीडीिीच्ा ६ टकके खचमा 
वाढवणे ह् ४० वषायंिासूि राषट्ी् 
कटीबदधता राह्ली आ्े. 

-सशक्षणाचा दजामा, एकसारखेिणा 
आणण प्रसार – सशक्षकांचा दजामा, 
सशक्षकांची रोठ्ा प्रराणावर असलेली 
ररकत िदे ्ा सरस्ा िा्ाभूत 
सुववधांचा जसे कक प्र्ोगशाळा अभाव 
्ारुळे अरधकच बबकट बिला आ्े.

उिा् – िात्रताधारक सशक्षकांचे 
प्रराण वाढवण्ाची तसेच िात्र आणण 
करी िात्रता असलेल्ा सशक्षकांिा 
प्रसशक्षण देण्ाची गरज आ्े. राज्े 
आणण सवमा सतरावर शाळा आणण 
उचच सशक्षण क्षेत्रांत १५ त े४० टकके 
रतक्ा सशक्षकांच्ा तुटवड्ाला 

सारोरे जावे लागत.े सशक्षक 
प्रसशक्षणाबरोबरच सशक्षणाचा दजामा, 
एकाजतरक अभ्ासक्रर ्ांचा आढावा 
घेण्ासाठी एक राषट्ी् दजामाची ् ंत्रणा 
सवीकारली िाह्जे. 

सशक्षकांची अिुिजस्ती – 
शकै्षणणक देखरेखीचा ठळकिणे 
अभाव जाणवतो.

उिा् – सशक्षकांचे रूल्रािि 
आणण रध्ावधी फेररूल्ांकि 
(सशकवण्ाचा दजामा, सशक्षकांची 

उिजस्ती, प्र्ति, स्अभ्ासक्रर 
आणण रूल्रािि संबंरधत उिक्रर, 
शकै्षणणक काररगरी, ववद्ययार्ायंची 
काररगरी) काररगरीवर आधाररत 
करणे, आभासी कलासरूर कलििेला 
प्रोतसा्ि द्यया्ला ्वे. आिािल्ा 
ववष्ात तज्ञ असलेल्ा असारान् 
काररगरी करणाऱ्ा सशक्षकांचे 
एकाजतरक जाळे रतरांिा पे्रररत व 
रागमादशमाि करण्ासाठी त्ार केले 
जाऊ शकत.े भारती् प्रशासकी् 
सेवेच्ा धतषीवर अणखल भारती् 
सशक्षक सेवा लागू करा्ला ्वी. 

उिलबधता – अभ्ास करण्ाची 
अनिवार रचछा असलेल्ा तरुणांच्ा 
अफाट लोकसंख्ेच्ा रागणीला 
िुरे िडतील रतका उचच सशक्षण 
संस्ांचा िुरेसा िुरवठा करण्ात 

आिण असर्मा आ्ोत. राषट्ी् ज्ञाि 
आ्ोगािे १५०० संस्ा असतील असे 
अदंाजजत केले ्ोत ेिण आिल्ाकड े
अवघ्ा ७५० संस्ा आ्ेत. 

उिा् – भाकीत वतमावण्ाच्ा 
अचूक ्ंत्रणेचा अभाव ्े ्ाचे 
रूळ कारण आ्े. भववष्काळातील 
रागणी जाणूि घेण्ासाठी तसेच 
सशक्षणावरील अ्मासंकलिात वाढ 
करण्ास् सावमाजनिक आणण 
खासगी लक््ाचे ववभाजि 
करण्ासाठी अदंाज वतमावणारी 
्ंत्रणा त्ार केली िाह्जे. कें द्ी् 
रिुष्बळ ववकास रंत्राल्ांतगमात 
National Institutional Ranking 
Framework (NIRF) जारी 
केलेल्ा ्ादीत देशातील सवपोचच 
द्ा र्ाववद्ययाल्ांिकैी स्ा 
हदललीत आ्ेत. रतर चारिकैी एक 
कोलकाता, दोि चेनिईत आणण एक 
नतरुरचरािलली ्े्े आ्े. दजचेदार 
उचच सशक्षण देणाऱ्ा संस्ांची ्ी 
जस्ती धोक्ाचा रशारा आ्े. 

िरवडणारे सशक्षण – सावमाजनिक 
निधीतूि हदल्ा जाणाऱ्ा सशक्षणाची 
टंचाई आणण खासगी संस्ांचे प्रचंड 
शुलक ्ारुळे सशक्षण ब्ुसंख् 
ववद्ययार्ायंिा िरवडत िा्ी. 

उिा् – सशष्वतृ्ी, शकै्षणणक 
कजमा, उ�ाेग प्रा्ोजजत सशक्षण 
्ासारखे आर्माक रॉडलेसची शक्ता  
ववववध सतरांवर िडताळूि िा्ण्ाची 
गरज आ्े. भारतातील रुलींच्ा 
सशक्षणात प्रगती घडवूि आणण्ासाठी 
्ुनिसेफिे त्ार केलेल्ा आणण 
रिुष्बळ ववकास रंत्राल्ािे िे 
सुरु केलेल्ा अ डडजजटल जेनडर 
अटॅलासरुळे ववशषेतः दबुमाल गटांतील 
रुलींच्ा सशक्षणाच्ा बाबतीत खराब 

आपापलया ववर्यात तज् 
असलेलया असारानय कारगगरी 
करणाऱया रशक्कांचे एकास्तरक 
जाळे इतरांिा पे्रररत व रागमादशमाि 
करणयासाठी तयार केले जाऊ 
शकत.े भारतीय प्रशासककीय 
सेवेचया धतषीवर अणखल भारतीय 
रशक्क सेवा लागू करायला ् वी. 



³eespevee
52 petve, 2017 

काररगरी करणारे भाग निजशचत 
करण्ास स्ाय् ्ोणार आ्े.  
तसेच सवमा प्रकारच्ा सशष्वतृ्ीसाठी 
एक णखडकी िोटमाल सरावेशक सराज 
उभारण्ाच्ा सरकारच्ा प्र्तिांिा 
सा्ाय् करेल. 

सवा्त्ता – ववद्ययािीठांरधील 
राजकी् नि्ुकत्ा आणण सातत्ािे 
केल्ा जाणाऱ्ा ्सतक्षेिारुळे 
संशोधिाच्ा क्षरतते खीळ घातली 
जात आ्े. 

उिा् – राषट्ी् नि्ुकती आ्ोग 
आणण अंतगमात रॉडले रचिेत 
सवा्त्ता ्ी काळाची गरज आ्े. 

रोजगार क्षरता – संशोधि सुववधा 
ववद्ययािीठािासूि वेगळ्ा करणे आणण 
रोजगार निरामाण करणाऱ्ा र्तवाच्ा 
सशक्षणाचा अभाव ् ारुळे देशात उचच 
सशक्षणाचा िाठिुरावा करणे जोखरीचे 
ठरत.े 

उिा् – संशोधि कें दे्, वैज्ञानिक 
ववसतार का्माक्रर आणण सशक्षण 
उ�ाेग ्ांच्ातील संवाद ्ांिा 
प्रोतसा्ि हदले िाह्जे.

भाषचेा अडसर – ब्ुतांश रंग्जी 
आधाररत सशक्षण आणण भारती् 
भाषांरध्े भाषांतररत केलेल्ा 
िुसतकांचा प्रचंड तुटवडा ्ारुळे 
ववद्ययार्ायंिा सशक्षण सुरु ठेवण्ािासूि 
्तोतसाह्त केले जात.े 

उिा् – सवमा शकै्षणणक साह्त् 
ववववध भारती् भाषांरध्े करण्ाचे 
कार सरशि िदधतीिे ्ाती घेतले 
िाह्जे. 

जगातील रोगांचा २१ टकके बोजा 
एकट्ा भारतात असूि डॉकटर आणण 
रुगण ्ांच्ातील गुणोत्र १ : १७०० 
रतके वाईट असतािा आणण लोकांचा 

आरोग् सेवेवरील खचमा ६२ टकके 
रतका उचच असतािा, भारताला 
आरोग् क्षेत्रात रचिातरक व रुलभूत 
आव्ािांचा सारिा करण्ासाठी 
जालीर औषधाची गरज आ्े. 

उिलबधता – सावमाजनिक आरोग् 
ववतरण सेवांची घटती भूसरका आणण 
िुरेशा कुशल लोकांचा अभाव 

उिा् – सावमाजनिक आणण 
खासगी आरोग् िा्ाभूत सुववधांचे 
प्रराणीकरण, त्ांचे व्वस्ािि, 
प्रशासि आणण एकंदर प्रशासकी् 
रचिा ्ास् आरोग् सेवेची लोकांिा 
उिलबधता, दजामा आणण ववतरण 
सुधारण्ासाठी नि्ारक ्ंत्रणा, 
सवचछता का्माक्रर आणण रतर 
कें द्ी् व राज्सतरावरील ्ोजिाच्ा 
राध्रातूि प्रनतबंधातरक आरोग् 
सेवेवर भर देणे गरजेचे आ्े.

आरोग् ववतरणाच्ा िा्ाभूत 
सुववधा – केिीएरजी अ्वालात असे 
म्टले आ्े की, देशातील ६० टकके 
रुगणाल्े, ७५ टकके दवाखािे आणण 
८० टकके डॉकटसमा श्री भागात रा्त 
असूि फकत २८ टकके लोकसंख्ेला 
आरोग् सेवा िुरवतात. 

उिा् – वदै्यकी् र्ाववद्ययाल्ांची 
संख्ा आणण जागा वाढल्ाच 
िाह्जेत, ग्ारीण भागात डॉकटरांिा 
प्रसशक्षणाच्ा काळात सेवा करण्ास 
उत्र प्रोतसा्ि हदले िाह्जे, ग्ारीण 
भागात ककराि ३ त े ५ वषचे सेवा 
केलेल्ा ववद्ययार्ायंिा िदव्ुत्र 
वदै्यकी् अभ्ासक्ररांत आरक्षण ठेवले 
िाह्जे, वदै्यकी् र्ाववद्ययाल्ांत 
सशक्षकांच्ा नि्ुकतीसाठी व्ोर्ामादा 
वाढवली िाह्जे, र्ाववद्ययाल्ांत 
वदै्की् सशक्षण िरवडणा्ामा ककरतीत 
्वे (खासगी र्ाववला्ांचे शुलक 

जबर असत)े. अगदी वेगळ्ा प्रकारचे, 
तंत्र प्रणीत, िाववन्िूणमा, करी खचमा 
उिा् शोधण्ाची तातडीची गरज 
आ्े. फकत २०१५ रध्ेच आरोग् 
सेवा क्षेत्रात सुरारे ३०० सटाटमा अि 
उद्ास आले आ्ेत. 

ववशषेज्ञ आवश्कता – देशाच्ा 
ग्ारीण आणण श्री भागांत डॉकटसमा, 
िररचाररका आणण निर वदै्यकी् 
व्ावसान्कांच्ा उिलबधतते 
असरतोल 

उिा् – आरोग् क्षेत्रातील ववसशषट 
आव्ािांचा सारिा करण्ासाठी 
निवडक प्रसशक्क्षत व्कतींचा का्र 
सवरूिी गट त्ार करणे आणण 
रुगणाल्ांिा ई िेटवकमा दवारे एकाजतरक 
करणे जो खाटा-डॉकटर-सुववधांची 
उिलबधता ्ाची राह्ती प्रसाररत 
करेल (का्माक्षर सेवांचे िुरवठादार 
व सरावेशकता ्ांिा सक्षर करणारे 
तंत्रज्ञािाचा सवीकार करणे) 

िरवडणारी आरोग् सेवा – औषधे 
आणण चाचण्ांच्ा प्रचंड ककरती 

उिा् – जेिेररक औषधांिा 
चालिा

वरील संदभामािुसार सशक्षण आणण 
आरोग् ्ी क्षेत्र े ्ेत्ा दशकांत 
उभरत्ा भारताची व्ाख्ा निजशचत 
करतील.



लेणखका वररषठ ववशलेषक असिू 
लोकसभा वाह्िीतील 11 वषायंचा 
त्ांिा अिुभव आ्े.
email: natashajha@gmail.com
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करसुधारणा गनतराि रागामावर
गेल्ा वषषी जूि रह्न्ात िंतप्रधाि िरेंद् रोदी ्ांिी कें द्ी् प्रत्क्ष कर रंडळ (सीबीडीटी) आणण कें द्ी् सीरा 
शुलक रंडळाच्ा (सीबीईसी) अरधकाऱ्ांिा संबोरधत केले ्ोत.े देशाच्ा नतजोरीरध्े र्सूल जरा करण्ाचे 

कार करतािा त्ांिी लक्षात ठेवावा असा “जलद” ्ा िरवलीचा शबद िंतप्रधािांिी हदला ्ोता.
राजसव ग्ाि संगरच्ा सरारोिप्रसंगी वररषठ कर अरधकाऱ्ांिा खऱ्ा अ्ामािे “जलद” ्ा संदेश त्ांच्ा 

सोबत र्सूल, उत्रदान्तव, सचोटी, राह्ती आणण डडजजटा्जेशिरध्े सोबत न्ा्चा ्ोता. िंतप्रधािांच्ा 
संदेशाचे सार ्े ्ोत े की, त्ांच्ा बाबतीत का्द्ाचे राज् अरंलात आणणे गरजेचे आ्े जे लोक कर 
जाणीविूवमाक बुडवत असतात, िण जे लोक कर चुकवत असतात ककंवा ज्ांिा रिािासूि कर भरण्ाची रचछा 
असत ेत्ांिा त्ांचे राषट्ी् कतमाव् भीतीिे िव्े तर असभरािािे बजावता आले िाह्जे.      

्ोग् राह्ती, ्ोग् का्दे, साधिे ्ांच्ा राध्रातूि करदात्ांचे सक्षरीकरण केले आणण एकाजतरकता 
आणण उत्रदान्तव असलेल्ा अरधकाऱ्ांशी त्ांचा संबंध आला तरच त्ांच्ा रिातील भीती दरू ्ोऊ शकेल. 
िूवमालक्षी प्रभावािे लागू ्ोणारे जुिे कर रदद करण्ात आले असूि, त्ाबाबत न्ा्ाल्ात प्रलंबबत असलेल्ा 
प्रकरणांचा देखील नििटारा करण्ात आला.          

करदात्ांची करप्रकक्र्ा अरधक सोिी करण्ासाठी अ्मारंत्राल् सातत्ािे अिुिालिाचे ओझ ेकरी करण्ाचा 
प्र्ति करत आ्े. ्ाचे उदा्रण म्णजे ्ािूवषीच्ा अ्मासंकलिात अ्मारंत्री अरुण जेटली ्ांिी स्ानिक 
दरनिजशचती ् सतांतरणाच्ा कक्षांवर निबयंध घालण्ाची घोषणा केली. प्रत्क्षात 2012च्ा अ्मासा्ाय् का्द्ात 
करचुकवेरगरीला आळा घालण्ाचा उिा् म्णूि ्ा उिा् ्ोजण्ात आला ्ोता.  

त्ाच प्रकारे अिुरानित उतिनि ्ोजिांिा प्राधान् देणा-्ा व्ािारी आस्ाििांच्ा ताळेबंदासाठीची 
र्ामादा एक कोटीवरूि दोि कोटी करण्ात आली आ्े. वै् जकतक करदात्ांसाठी आणण ह्दं ूएकबत्रत कुटंुबासाठी 
ह्शबेिुसतके राखण्ाची र्ामादा १० लाख रुि्ांवरूि २५ लाख रुि्े करण्ात आली आ्े. व्ावसान्कांसाठी 
अिुरानित कर र्ामादा वावषमाक ५० लाख रुि्े करण्ात आली आ्े. ्ा तरतुदीरुळे ल्ाि उद्ोगांिी ताळेबंदाची 
ह्शबे िुसतके राखण्ाची गरज उरलेली िा्ी.          

िरदेशी िोटमाफोसल्ो गुंतवणूकदारांिा सरभागांचे ककंवा लाभाचे ्सतांतरण करण्ाच्ा अिुषंगािे उद्ोग 
करण्ात सुलभता निरामाण व्ावी म्णूि वािरकत्ायंिा सोप्ा ्ोतील अशा अिेक तरतुदी प्राजपतकर का्द्ात 
सराववषट करण्ात आल्ा आ्ेत.      

िण सवामात रोठी आणण प्रभावी कर सुधारणा जीएसटी अ्ामात वसतू आणण सेवा कर का्द्ाच्ा रूिािे ् ावषषी 
जुल ैरह्न्ात ककंवा उसशरात उसशरा सपटेंबर रह्न्ात ्ेऊ घातली आ्े. जरी एकंदर राजकी् वातावरणाचे 
िररदृश् प्रशंसिी् बित चालले आ्े आणण संसदेरध्े िररवतमािकारी घटिातरक सुधारणांिा िाठबळ सरळत 
आ्े, तरी्ी िंतप्रधािांिी खंबीर निधामारािे उचललेल्ा िावलांरुळे ्े रचत्र निरामाण ्ोऊ शकले आ्े. जीएसटी 
लागू करण्ासाठी िूणमा क्षरतिेे त्ारी सुरू असतािा, िंतप्रधाि सवतः जातीिे ्ा त्ारीवर लक्ष ठेवूि आ्ेत. 
व्वसा् आणण ग्ा्क वसतू आणण सेवांवर चुकता करत असलेल्ा करप्रणालीरध्े आरूलाग् िररवतमाि करणाऱ्ा  
अप्रत्क्ष करासंदभामात कें द् आणण राज्ांची व उद्ोगांची सजजता ्ाकड ेत्ांची िजर आ्े.    

्ािूवषीच्ा उतिादक ककंवा रूळ स्ोतांवर आधाररत करप्रणालीच्ा वविररत असलेली ्ी करप्रणाली म्णजे 
अनंतर करआकारणी ककंवा ग्ा्क आधाररत आकारणी असूि नतच्ारुळे अिेक प्रकारच्ा करांचे एकबत्रकरण 
्ोणार आ्े आणण शुलक आणण कजमा चुकवण्ाची िदधती अनतश् सोिी ्ोणार आ्े. त्ारुळे सरतशेवेटी 
उतिादि शुलक, अनतररकत उतिादि शुलक, रूल्वरधमात कर ककंवा ववक्री कर, सेवा कर आणण जकात अशा ववववध 
करांिा तोंड देण्ाऐवजी ग्ा्काला  केवळ एकच कर भरावा लागणार आ्े. 

ववववध प्रकारचे अदंाज असे सूरचत करत आ्ेत की जीएसटीरुळे देशाच्ा सकल देशांतगमात उतिादिात 
ककराि एक त े दोि टकक्ांची वाढ ्ोणार आ्े, कारण आताि्यंत व्ािार आणण उद्ोगातील करांच्ा 
जाळ्ातूि वेगळ्ा रा्ाणाऱ्ा अिेक व्वस्ांिा त्ांच्ा सवतःच्ा ह्तांचे रक्षण करण्ासाठी आणण त्ांच्ा 
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प्रकाशि ववभागाची िवी पुसतके

ककंरत 
प्रतयेककी 
३० रु.

क्षरतावदृधीसाठी ्ा िव्ा करप्रणालीत सराववषट व्ावेच लागणार आ्े.          

्ा कराचा वसतंूच्ा दरावर िररणार ्ोण्ाच्ा रचतंा निराधार म्णाव्ा लागतील. त्ाउलट रध्र त े
दीघमा कालावधीरध्े संिूणमा रूल् साखळीअतंगमात व्ािार प्रणालींिा स्जगत्ा ितिुरवठा ्ोऊ लागल्ािे वसतूंचे 
दर करी व्ा्ला रदत ्ोऊ शकेल. त्ाचबरोबर राज्ांतगमात ्ोणाऱ्ा  रालवा्तुकीरध्े सीरेवर ्ोणाऱ्ा  
ववलंबारुळे ्ा व्व्ाराच्ा खचामात ्ोणारी वाढ करी झाल्ारुळे्ी ग्ा्कांचा खचमा करी ्ोईल.

व्ािार आणण उद्ोग क्षेत्र जीएसटीच्ा सुरसळत का्ामानव्िासाठी सजज झाले आ्े. सीबीडीटी, सीबीईसीच्ा 
संिूणमा ्ंत्रणा राज् सरकारांस् करमाचाऱ्ांिा प्रसशक्षण देण्ारध्े आणण व्ािार क्षेत्राशी संवाद साधण्ारध्े 
का्मारत झाल्ा आ्ेत. सुरुवातीच्ा टपप्ात जीएसटी जाळे आधाररत प्रणालीकड ेस्ािांतररत ् ोतािा अजाणतिेणे 
का्ी त्रटुी निरामाण झाल्ास त्ाबाबत का्ी प्रराणात उदार धोरण अवलंबण्ाची रागणी उद्ोग क्षेत्राकडूि ्ोत 
आ्े. अशा प्रकरणांची गुणवत्ा निजशचत केली जाणार असल्ािे त्ाबाबत जीएसटी िररषदेिे निणम्ा  घेणे गरजेचे 
आ्े. शवेटी जीएसटीला ्शसवी करण्ासाठी आणण भारताच्ा करसुधारणांचे दशमाि जगाला घडवण्ासाठी खूिच 
जासत प्रराणात प्र्ति करावे लागणार आ्ेत.

जागनतक ितरािांकि संस्ा आणण ब्ुसतरी् संघटिा देखील भारताकडूि ् ोणा-्ा जीएसटी अरंलबजावणीकड े
अनतश् काळजीिूवमाक लक्ष ठेवूि आ्ेत. ्ाची सुरळीत अरंलबजावणी िककीच भारताला वर िेणार आ्े. 
व्वसा्ासाठी सुलभता निरामाण करण्ाच्ा जागनतक बँकेच्ा ्ादीरध्े का्ी स्ािांची तरी सुधारणा ्ोण्ाची 
अिेक्षा आ्े. करआकारणी ्ा प्ररुख निदचेशांकािकैी एक असूि तो स्ानिक आणण जागनतक स्ोतांकडूि ्ोणाऱ्ा  
गुंतवणुकीला चालिा देणाऱ्ा  घटकांिैकी एक आ्े. सध्ा तरी भारतासाठी तो ्ोग् हठकाणी आ्े.

(प्रकाश चावला एक ज्ेषठ ित्रकार आणण सरालोचक आ्ेत. त े राजकी् अ्माव्वस्ा आणण जागनतक 
आर्माक ववष्ांवर सलखाण करत असतात.)
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