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पंतप्रधानांचा	संिाद

उद्ोगाचया माधयमातनू 
 सक्षमीकरि 

आम्ही	भारतातील	तरुणांचे	कौशल्य	आवण	क्षमतांिर	सट्टा	लाित	आ्ोत. 
‘उद्ोगाच्या	माध्यमातनू	सक्षमीकरण’	्यािर	आमचा	विश्ास	आ्े.	ज्यामळेु	नािीन्यता	आवण	
उद्ोगासाठी	्योग्य	व्यिस्ा	त्यार	्ोणार	असनू	आपलही	भमूी	मानितेत	पवरित्षन	घडिनू	

आणणाऱ्या	पढुहील	मोठ्या	संकलपनांचे	मा्ेर	घर	बनेल.

(16	वडसेंबर	2017,	वमझोरोम	राज्यातील	ट्यवुरअल	जलविद्ुत	प्रकलपाच्या	 
लोकाप्षण	सो्ळ्यातील	पंतप्रधानांचे	भाषण)	

तरुणांसाठी	नव्या	संधी	वनमा्षण	करण्यात	आल्या	आ्ेत.	कौशल्य	विकास,नािीन्यता	आवण	
उद्ोजकतेच्या	माध्यमातनू	आपले	तरुण		प्रत्येक	क्षेत्ात	अग्रस्ानी	आ्ेत.	आता	्ही	्योग्य	िळे	
आ्े	आपण		भारतातील	निीन	तरुणांसाठी	ज्यािळेी	ते	18	िषा्षचे	्ोतील		त्यािळेी	त्यांना	

निीन	संधीची		्योग्य	व्यिस्ा	वनमा्षण	करणे	गरजेचे	आ्े.	

(मन	की	बात		:	31	वडसेंबर	2017	)

आपण	कौशल्य	विकासािर	जोर	देत	पढेु	जात	आ्ोत.	 
तरुणांना	वशक्षणासोबतच	कौशल्य	वशक्षण	वमळाि	े्यासाठी	काळजी	घेतलही	जात	आ्े. 

	सकील	इंवड्या	वमशनअतंग्षत	लाखो	तरुणांना	प्रवशक्षण	देण्यात	आले	आ्े.

आम्ही	आमच्या	तरुणांना	रोजगार	देणारे		बनिणार	आ्ोत.	 
तसेच	ते	संशोधन	आवण	नािीन्यतेचा	शोध	घेणारे	तरुण	असतील.	

(राष्टी्य	्यिुा	वदन	:	12	जानेिारही	2018)

कें द्र	सरकारने	रोजगार	वनवम्षतीसाठी	अनेक	्योजनांची	सरुुिात	केलही	आ्े.	 
21	व्या	शतकातील	गरजेनुसार	मानि	संसाधन	वनवम्षतीसाठी	कौशल्य	प्रवशक्षण	देण्यात	्येत	आ्े.	 

आजचा	तरुण	सिािलंबी,	रोजगारक्षम	आवण	रोजगार	वनवम्षती	करणारा	असािा.	

( 15	ऑगस्ट		2017	रोजी	पंतप्रधानांचे	सिातंत््यवदनी	देशाला	उद्ेशनू		भाषण)	
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‘योजना’ ह ेनिती आयोगाचया वतीि,े कें द्र 

सरकारचया मानहती व प्रसारण मंत्ालयाचया 
प्रकाश नवभागातर्फे  नहदंी, इगं्रजी, मराठी, 
गजुराती, कनिड, तलेगु,ू पजंाबी, उद ूदू, बंगाली, 
तनमळ, मलयाळम, उनडया व आसामी भाषातंिू 
प्रकानशत होत.े दशेाचया  सवाांगीण नवकासाची 
खलुी चचादू करणारे त े वयासपीठ आह.े 
योजिा मानसकात प्रनसद्ध झाललेया लखेातील 
मत-ेनवचार तया-तया  लखेकाचंी असतात.  
सरकार नकंवा लखेक कायदूरत असललेया 
ससं्ा तया मताशंी/नवचाराशंी सहमत 
असतीलच अस ेिवह.े लखेामंधय ेवापरणयात 
आलले े िकाश/ेधवज ह े केवळ प्रानतनिनिक 
आहते. राजकीय िकाशा तसचे भारताचा 
अ्वा अनय दशेाचा राष्ट्रधवज महणिू ते  
नयायालयीि बाबीसंाठी ग्राह्य िसतील. सपिादू 
परीक्ा पसुतक प्रकाशक तसचे मागदूदशदूक 
ससं्ाचया योजिा मानसकातील जानहरातीमधये 
केललेया दावयाचंी वाचकािंी सवतः खात्ी 
करूि घयावी. अशा जानहरातीमंिील 
मजकुराबाबत ‘योजिा' कुठलयाही प्रकारे 
जबाबदार असणार िाही. योजिा मानसकातील 
मजकुराच ेलखेी अिमुतीनशवाय सपंणूदू अ्वा 
अंशतःपिु:प्रकाशि नकंवा पिु: प्रसारण 
तसचे ‘योजिा' मानसकाचया िावाचा वापर 
वयावसानयक कारणासंाठी करणयास मिाई 
आह.े
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रोजगाराचते पनरदृष्य़
आंतरराष्ट्रीय सतरावर वेगाि ेवाढणारी 

अ द्ूवयवस्ा अशी अनभमाि 
वाटावी अशी  भारताची ओळख  निमादूण 
झालीय. तसचे आपला देश  मािव 
ससंाििाची मोठी खाण आह.े नवकनसत 
देशांमधये वृद्धांची सखंया वाढत असतािा   
2022 मधये   जगातील  सवादूनिक  
तरुणांची सखंया  भारतात असणार आह.े 
भारतातील एकूण लोकसखंयेचया 40 
टकके लोकसखंया  तरुण असणार आह.े 
भारतातील तरुणांचा वगदू  बहमुलूय अस े
मािव ससंािि आह.े आतापयांत  सवदूच 
सरकारांचा प्रािानयक्रम  सजृिशील आनण 
प्रनतभावाि तरुणांिा रोजगार उपलबि 
करुि देण ेहाच आह.े 

सवातंत्यापवूवी भारताची अ द्ूवयवस्ा 
कृषी आिानरत होती आनण बहतुके 
िागनरक शतेी करत होत.े तयािंतर 
भारतात  आिनुिकीकरण आनण 
उद्ोगीकरणाि े वेग घेतला. अगदी 
अलीकडेच  सवयंरोजगारावर जोर 
देणयात आला आह.े उद्ोजकता वाढीसाठी 
कें द्र सरकारकडिू प्रोतसाहि आनण 
सिंी देणयात येत आह.े राष्ट्रीय यवुक 
नदिानिनमत्त भाषण करतािा पतंप्रिाि  
महणाल ेकी, देशाला  रोजगार मागणाऱया 
तरुणांपके्ा रोजगार निनमदूती करणाऱया 
तरुणांची गरज आह.े 

भारताची अ द्ूवयवस्ा वैनशष्टयपणूदू 
असिू यात सघंनटत, असघंनटत, कृषी, 
नबगर कृषी, कुशल आनण अकुशल 
घटकांचा एकाचवेळी समावेश आह.े 
या सवदू घटकांचा नवकास करणयासाठी 
समग्र दृनटिकोिाची गरज आह.े तर 
दसुरीकडे अकुशल कामगारांिा 
कुशल करुि  असघंनटत  क्ेत्ातील 

कामगारांिा सघंनटत  क्ेत्ात समानवटि 
करण े गरजेच आह.े सधया  देशात 
कृषी क्ेत्ातिू सवादूनिक  रोजगारनिनमदूती 
होत.े गावामधये आनण लहाि शहरांमधये 
लघ ु उद्ोग,प्रनक्रया वयवसाय,  दरुुसती 
बांिकाम  आनण इतर क्ेत्ातिूही  ग्रामीण 
भागात मोठी रोजगारनिनमदूती होत आह.े 
राष्ट्रीय अनि सरुक्ा अनभयाि,कृषी 
वयवसाय कें द्र, कृषी नकलनिक यासारखया 
योजिांचया पढुाकारामळेु ग्रामीण भागात 
रोजगारनिनमदूती होत आह.े 

सकू्म,लघ ु आनण मधयम उद्ोगाला 
प्रोतसाहि नदलयास मोठया प्रमाणार राेजगार 
निनमदूती होत.ेनवशषेत:  हसतकला,हातमाग 
ह े वयवसाय रोजगारक्म आहते. राष्ट्रीय 
उतपादि िोरणािसुार 2002 पयांत 
या क्ेत्ातिू समुारे 10 कोटी लोकांिा 
रोजगार नमळ ूशकतो. तयामळेुच सरकारिे 
या वस्तोद्ोगाला प्रोतसाहि देणयाच ेिोरण 
अवलंबल े आह.े उद्ोजकता नवकास 
योजिा,पतंप्रिाि रोजगार निनमदूती योजिा 
(PMEGP),पारंपनरक उद्ोगांसाठी  
पिुरुजजीवि नििी (SFURTI) ,कलसटर 
नवकास योजिा राबवणयात येत आहते.

ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागातही 
िविवीि क्ेत्ात  रोजगार निनमदूती होत 
आह.े नवशषेत: ई-कॉमसदू क्ेत्ामळेु िव 
उद्ोजक आनण रोजगार निमादूण होत 
आह.े ई -कॉमसदूसोबतच मानहती तंत्ज्ाि( 
आयटी) , डाटा नवशे्षण,र्ायिानस,सवेा 
क्ेत्ातिूही रोजगार निनमदूती होत आह.े 
मदु्रा, अटल िानवनयपणूदू अनभयाि,सकील 
इनंडया,सटाटदू अप इनंडया,सटटँड अप 
इनंडया, राष्ट्रीय जीविौत्ती अनभयाि या 
सारखया योजिांमििू तरुणांिा कौशलय 
,नवत्त परुवठा देऊि तयांिा वयवसाय 

उभारणयासाठी मदत करणयात येत आह.े 

रोजगार निनमदूतीसोबतच 
सवयंरोजगारलाही सरकारकडिू प्रोतसाहि 
देणयात येत आह.े  सरकारकडिू 
उद्ोजकांिा  वेति अिदुाि, कमदूचारी 
भनवषय निवादूह नििी (EPFO) ,कमदूचारी 
नवमा (ESIC) मधये योगदाि करत असिू 
तयामळेु बेरोजगारांिा रोजगार नमळत आह.े 
पतंप्रिाि रोजगार प्रोतसाहि योजिअंेतगदूत  
(PMPRY)  कमदूचाऱयाचया निवृत्ती 
योजिते  सरकारकडिू उद्ोजकाचा 
वाटा जमा करणयात येतो. यानशवाय 
सरकारकडिू गेलया काही वषाांपासिू 
राबवणयात येत असललेया नवनवि 
योजिांमळेु मोठया प्रमाणात अप्रतयक् 
रोजगार निनमदूतीही होत आह.े पतंप्रिाि 
ग्राम सडक योजिा,समाटदू नसटी,अमृत, 
हनुिर स ेरोजगार तक  योजिांमळेु मोठया 
प्रमाणात रोजगार निनमदूती होत आह.े या 
क्ेत्ातिू रोजगाराची निनचित आकडेवारी 
उपलबि करणयासाठी कोणतीही यंत्णा  
िसली तरीही यातिू होणाऱया रोजगार 
निनमदूतीकडे दलुदूक् करुि चालणार 
िाही.  रोजगाराची  निनचित आकडेवारी 
उपलबि करुि देणयासाठी प्रतयेक घराच े
सवफेक्ण करणयात येत आह.े सवफेक्ण पणूदू 
झालयािंतर रोजगार निनमदूतीची निनचित 
आकडेवारी प्राप्त होईल. 

आिनुिक अ द्ूवयवस े्च े यश आनण 
अपयश रोजगार निनमदूतीवर अवलंबिू 
आह.े देशातील प्रतयेक हाताला काम 
देण े ह े चांगलया अ द्ूवयवस्च े लक्ण 
आह.े  सरकारचया नवनवि योजिांमळेु 
रोजगार निनमदूतीमधये वाढ होत असलयािे 
प्रतयेकाला रोजगार उपलबि होणार आह.े 

nnn
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देशात लहाि उद्ोगांची सखंया खपू 
जासत आह.े असघंनटत क्ेत्ात 

अस े 5.77 कोटी उद्ोग असिू 
यात वयक्ीगत पातळीवर उतपादि, 
वयापार,सवेा उद्ोग चालवल े जातात. 
या वयक्ीिंा औपचानरक ससं्ांचया 
माधयमातिू कजफे नमळण ेअवघड असते. 
या लोकांिा कजफे उपलबि वहावीत 
यासाठी पवूवीही काही उपाययोजिा 
करणयात आलया पण अस ेअसल ेतरी 
अिेक लोकांपय ांत या योजिा पोहोचलया 
िाहीत. मोठया कंपनया व उद्ोग ह े
देशाचया आन द्ूक प्रगतीत वाटा उचलत 
असल े तरी तयांिा असघंनटत क्ेत्ाच े
मोठे पाठबळ असते ह े ये े् नवसरूि 
चालणार िाही. नवशषे महणजे असनंघटत 
क्ेत्ात मोठया प्रमाणावर रोजगार 
निमादूण होत असतात. अस े सकू्म व 
लघ ुउद्ोग लोक चालवत असल ेतरी 
या लोकांकडे पनरचालिासाठी परेुसा 
नििी नकंवा आन द्ूक साििे िसतात. 
तयामळेु ते िोंदणी ि करताच ह ेउद्ोग 
चालवत असतात. सकू्म उद्ोगांसाठी 
नवत्तपरुवठा महणजे कजदू उपलबि होण े
ही महतवाची बाब आह ेपण ते तयापासिू 
वंनचत राहतात. अनिकृत नवत्त साििे 
िसलयािे मग ते सावकारांसारखया 
अिनिकृत वयक्ी नकंवा यंत्णकेडूि 
अवाजवी दरािे कजफे घेतात. तेही 
जमल ेिाही तर अंतगदूत आन द्ूक साििे 
वापरतात, घरातील मयादूनदत आन द्ूक 
साििांवर ते र्ार काळ उद्ोग पढेु िेऊ 
शकत िाहीत.

प्रिािमंत्ी मदु्रा योजिा 
(पीएमएमवाय) 8 एनप्रल 2015 रोजी 
सरुू झाली. तयात बटँका, सकू्म नवत्त ससं्ा, 

बटँकेतर आन द्ूक कंपनया (एमएर्आय, 
एिबीएर्सी) यासारखया या ससं्ांचया 
मार्दू त पीएमएमवाय योजिेतील नििी 
िसललेया कजाांिा पिुनवदूत्त देण े हा 
उद्ेश होता. 10 लाखांपय ांत कजफे 
यात उपलबि आहते. यातील कजफे तीि 
प्रकारातील असिू तयात नशश ु ( रू. 
50000), नकशोर (रू. 50000 
ते 5 लाख ), तरूण (रू. 5 लाख 
ते 10 लाख) . पनहलया नपढीतील 
उद्ोजकांसाठी सिंी वाढवणयाचया 
योजिांनशवाय ही कजफे आहते. सधया 
अनसततवात असललेया लघ ु उद्ोगांचा 
नवसतार करूि रोजगारांिा चालिा 
देण ेहा यातील प्रमखु उद्ेश आह.े ही 
योजिा सरुू झालयापासिू  6 जलु ै
2018 अखेर 6.19 लाख कोटीचंी 
13.16 कोटी कजदू प्रकरण े मंजरू 
कऱणयात आली आहते. तयातिू नवत्त 
परुवठा वाढला आह.े नवशषे महणजे तो 
तळापासिू वाढला वरूि िवह.े योजिा 
सरुू केलयापासिू वानषदूक उनद्टेि पार 
करणयात यश आल ेआह.ेया वषवी 3 
लाख कोटीचं ेकजदू परुवठा उनद्टि होते.

तयातिू सकू्म व लघ ुउद्ोगांिा कजदू 
देणारी िवी आन द्ूक पनरससं्ा तयार 
होणयास मदत झाली. बटँनकंग मागादूचया 
पनलकडे जाऊि ह ेकजदू उपलबि करूि 
देणयात आल.े आन द्ूक साििे उपलबि 
करतािा तयाची मोठी मदत होत आह.े 
कजदू घेणाऱयांची वाढती सखंया व कजादूच े
प्रमाण गेलया तीि वषादूत वाढलल ेआह.े 
मदु्रा योजिेच े उनद्टि या कजाांमििू 
सर्ल होतािा नदसत आह.े आजनमतीस 
केवळ 110 बटँका कजदूदार िाहीत तर 
72 एमएर्आय व 9 एिबीएर्सी 

सकू्ष्म उद्ोग व रोजगार वाढीला उत्तेजन
-राजीव कुष्मार

सकू्ष्म उद्ोग नवकास व पनुनविंत् 
संसरा ष्मया्तनदत ( ष्मायक्ो यनुन्टस 
डतेव्लपष्में्ट अडँ नरफायनानस एजनसी 
नलनष्म्टतेड ) म्णजते ष्मदु्ा बँकते ची 
सरापना ्ी दतेशातील  जया सकू्ष्म 
उद्ोगांना परुतेसते नवत् स्ायय नष्मळ ू
शकलते ना्ी अशांसाठी करणयात 
आली. ष्मदु्ा योजनतेचया ष्माफ्त त 
बँकांना पनुनव्तत्ाची सोय करून 
दतेणयात आली आ त्े उतपादन क्षतेत्रातील 
सकू्ष्म- लघ ुउद्ोगांना कज्त दतेणाऱया 
. सकू्ष्म नवत् संसरा व इतर कज्तदार 
संसरा सधया कजा्तचया उद्ोगात 
आ त्ेत तयांना पनुनव्तत्ाची सोय यात 
नदली आ त्े. ष्मदु्ा योजनतेतनू अगदी 
शतेव्टचया ्टोकाकडील नवत् संसरांना 
पनुनव्तत्ाची सोय दतेऊन ष्मजबतू 
करणयात आलते आ त्े. तयाष्मळु दतेशात 
सकू्ष्म व लघ ु उद्ोग पणू्तसवरूपानते 
वाढतील अशी अपतेक्षा आ त्े.  ष्मदु्ा 
योजनतेचा त्ेतचू  सकू्ष्म उद्ोग क्षतेत्राची 
प्रगती ्ा आ त्े. तयासाठी आनर्तक व 
उद्ोग साक्षरततेसारखते अनतेक उपक्ष्म 
राबवणयात यतेत आ त्ेत.

आराखडा
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यांचया मार्दू त पीएमएमवाय कजफे नदली 
जात आहते. यासाठी

www.udyamimitra. या पोटदूलवर 
जाऊि तमुही अजदू करू शकता. 
पीएमएमवाय योजिेत कजादूची 
उपलबिता नपरॅनमडचया खालचया बाजिूे 
झाली आह.े यातिू सधयाचया सकू्म 
व लघ ु उद्ोगांिा चालिा नमळाली 
असिू तयातिू रोजगारनिनमदूतीही होणार 
आह.े  समुारे िववद टकके कजफे ही 
नशश ुवगादूतील असिू तयांचा असघंनटत 
उद्ोगांवर मोठा पनरणाम होत आह.े
तयातिू आन द्ूक नवकास व रोजगार 
साधय होत आहते.

द्ारा रीसच दू यांिी केललेया 
अभयासािसुार पीएमएमवायमळेु सकू्म, 
लघ ु व मधयम उद्ोगांसाठीच े कजदू 
वाढल े आह.ेदोि लाखांचया कजादूच े
नवतरण वाढवणयासाठी बटँकांबरोबर 
एमएर्आय काम करीत असिू बटँकांिी 
नदलले ेकजदू नशश ुगटात 2016-17 
कजदू पनिास टकके वाढल.े सगळी 
मानहती पानहलयािंतर अस ेसनूचत होते 
की, सधयाच े ग्राहक आणखी मोठी 
कजफे घेऊ शकतात. नकशोर प्रवगादूत 
ते प्रवेश करतील. यातील 55 टकके 
कजदूदार ह ेअिसुनूचत जाती जमाती व 
इतर मागासवगवीयातील आहते. तयात 
सामानजक उनद्टेि साधय होऊि तयातिू 
वंनचतांिा र्ायदा झाला.

पीएमएमवाय कजफे ही मनहलांिा 

र्ायद्ाची ठरली आहते. तयातिू 
तयांची कामगार बाजारपठेेत असललेी 
भनूमका वाढत आह.े जी कजफे मंजरू 
करणयात आली आहते तयात 74 
टकके कजफे ही मनहलांिा नदली आह.े 

बांगडया निनमदूती, बयटुी सलिू, 
अगरबत्ती, नशवणकाम, इलकेट्ॉनिक 
उपकरण े दरुूसती , सगंणक प्रनशक्ण 
कें द्रे यात तयांिी काम केल.े प्रोप्रायटर 
पातळीवरील उद्ोग वाढ होणयात 
यामळेु मदत झाली आह.े 2013-14 
या सहावया आन द्ूक गणिेचया काळात 
ते 13.4 टकके होते तर 2015-16 या 
वषादूत राष्ट्रीय सांनखयकी 19.5 टकके 
झाल.े तयातिू मनहलांचया रोजगार सिंी 
वाढत आहते. पीएमएमवायमळेु िवीि 
उद्ोजकांिा एक मंच नमळाला आह.े 
तयामळेु या योजिेत 28 टकके कजफे ही 
िवीि उद्ोजकांिा नदली गेली, अशा 
सवपायावर उभया राहणाऱया उद्ोगांची 
सखंया ही 2013-14 चया सहावया 
आन द्ूक गणिेत 3.01 टकके होती ती 
2015-16 चया एिएसएस गणिेत 
5.33 टकके झाली. यात नियनमत 
पातळीवर रोजगार मात् नदल े जात 
िाहीत.

पीएष्मएष्मवायष्मळुते नवी उद्ोगांना 
पानठंबा व रोजगार नननष्म्तती

श्ी.एिएसके सभुािी ह े
नवजयवाडयाच े कुशल सतुार आहते. 
तयांच ेसवपि सवतचा र्निदूचर वयवसाय 
सरुू करणयाच ेहोते तयासाठी तयांिा 5 
लाखांच े कजदू पीएमएमवाय योजिेत 
नमळाल.े ते आता तीि जणांिा रोजगार 
देत आहते

श्ीष्मती अननता सोनी या 
राजसरानातील नभलवाराचया 
ननवासी असनू तया ष्मन्लांचया 
कपडयांचा उद्ोग घरीच 
चालवतात. तयांना आनर्तक 
कारणासतव उद्ोग पढुते नतेता यतेत 
नव्ता. पण तयांना ष्मदु्ा योजनतेत 
तरूण प्रवगा्तत 10 लाखांचते कज्त 
नष्मळालयानंतर तयांनी लाडली 
कलतेकशन त्े दकुान सरुू कते लते व 
नंतर तयांचते ग्ा्क व तयाबरोबर 
उतपनन्ी वाढलते. (स्तोत- Mudra 
Portal (www.mudra.org.in)
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पाळणाऱया कजदूदारांिा पिुनवदूत्ताची 
सनुविा आह.े तयामळेु कजदू वयवस े्त  
वयावसानयकता ही आह.े

ष्मदु्ा काड्त

यात रूप ेकाडदू ह ेपतसािि महणिू 
वापरल े जाते ते अनभिव अस े आह े
यात शंका िाही. तयातिू रोख कजदू व 
ओवहरड्ाफट नमळ ूशकतात व तयाचया 
मदतीिे एटीएम नकंवा बीसीमििू रोख 
रककम काढता येते. खरेदी करता येते. 
पीओएस मशीिचया मदतीिे सटुीचया 
नदवशीही बटँका सोडूि वयवहार करता 

येतात. यातिू घेतललेया पशैावर वेगळे 
शलुक आकारल े जात िाही व तयात 
पसै ेभरणयाचीही सोय आह.े

पत इनत्ास

पीएमएमवाय अंतगदूत नवतनरत 
केललेया कजादूची िोंद पत िोंदणी 
नवभागाकडे होते. तयामळेु औपचानरकता 
निमादूण होऊि रोजगार ही वाढतो.

एष्मएफआयचया वयाप्ीत बदल

पीएमएमवाय योजिा  पिुनवदूत्त 
व कजदू हमीवर आिानरत आह.े ती 

अस े उद्ोग वाढीस लागलयामळेु 
तयांचा भनवषयात नवसतार होऊि 
रोजगारनिनमदूतीही आणखी वाढणार 
आह.े

पैशांचया पलीकडते- सकारातष्मक पत 
परुवठा यंत्रणतेची नननष्म्तती

पीएमएमवाय योजिा ही सगळे नचत् 
पालटणारी महणजे गेम च ेंजर ठरली 
आह.े कारण अगदी तळागाळातील 
लोकांपासिू सवदूच उद्मीिंा कजफे 
उपलबि झाली आहते. यात सवदू 
पतपरुवठा यंत्णचे े औपचानरनककरण 
झाल ेआह.े तयामळेु रोजगार निनमदूतीस 
चालिा नमळत आह.े

पो्ट्तफोनलओ पत ्ष्मी-

 पीएमएमवाय कजाांमधये पोटदूर्ोनलओ 
पत हमी ही पनिास टकके िकुसािीचया 
मयादूदेपय ांत लाग ूकरणयात आली आह.े 
यातील तो्टयाचा पनहला र्टका हा 
कजदूदार ससं्ा सहि करणार आह.े 
कजदूदाराचया मािांकिावर व अितुपानदत 
मालमत्तचेया प्रमाणावर प्रीनमयमच े दर 
अवलंबिू राहणार आहते. तयामळु यात 
नशसत व वयावसानयकता आह.े

पनुनव्तत्

मदु्रा नलनमटेड कडूि पीएमएमवायला 
रे्र अ द्ूसहायय ह ेकमी दरािे होत आह.े 
तयात कजादूच े वयाज दर, कमी आहते 
तयामळेु जे लोक पीएमएमवायमििू 
कजदू घेतात तयांिाही कमी दर लाग ू
होतात. कजदू हमी प्रमाणचे काही अटी 

कज्तसलुभता

मायक्रोसवेह सपटेंबर 2016 चया अहवालािसुार

जे कजदूदार आहते तयांिी तीि गोटिी पीएमएमवाय मधये जासत आवडलया 
तयात एक महणजे हमीदाराची गरज िाही, समांतर हमीची गरज िाही. 
कागदपत्ांची सलुभता व वेगािे प्रनक्रया.

कजदू देणयासाठी  बटँकांचा सवतहिू पढुाकार असिू पनहलया वेळेस कजदू 
घेणयाऱयांिा सावकरांपासिू बटँनकंग  व अनिकृत ससं्ांकडे वळवल ेजात आह.े 
पीएमएमवाय मधये नकमाि 97 टकके लोकांिी अनिकृत ससं्ांकडूि प्र्मत 
कजदू घेतल ेआह.े यापवूवी एमएर्आय ग्राहकांत अस ेकजदू घेणाऱयांच ेप्रमाण 
74 टकके होते.

जया ग्राहकांिी पीएमएमवाय कजफे बटँकांकडूि घेतली आहते तयांिी अस े
सांनगतल ेकी, बटँका सवतहिू आमचयाकडे आलया िसतया तर आमही अस ेकजदू 
बटँकांकडूि घेणयाची कलपिाही करू शकत िवहतो.

सधयाची उद्ोजकांची खाती 
72 ्टककते

नव उद्ोदकांची  
खाती 28 ्टककते

ष्मन्लांचते सक्षष्मीकरण

9.03 कोटी 
मनहलांिा कजदू

74 टकके मनहला मदु्रा 
योजिेत लाभा्वी

1 एनप्रल 2015 आनण 
31 माच दू 2018

श्ीमती हमेा राठोड या 
जयपरू ये्ील मनहला उद्ोनजका 
आहते. केवल तीि मनहणयाचया 
अंतरात तयांचया पतीच े आनण 
दोि तरुण मलुांच े नििि झाल.े 
तयामळेु दोि नविवा सिुा आनण 
चार िातवंडांचया पालणपोषणाची 
जबाबदारी तयांचयावर आली. 
तया निराश अवस े्त असतािाच 
प्रिािमंत्ी मदु्रा योजिेअंतगदूत 
तयांिा कजदू नमळाल.े तयातिू 
तयांिी आपलया पतीचा ड्ायनवहगं 
सकूलचा वयवसाय पनूहा सरूु केला 
आनण तया आता नदड लाख रुपये 
कमवत आहते.
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कामनगरीशी निगनडत आह.े तयातिू 
चांगलया एमएर्आयला उत्तजेि नमळते.

कजजे, अनुदान ना्ी

सवदू ग्राहकांिा कजदू नदल ेजाते. ते 
पीएमएमवायच ेलाभा्वी िाहीत कारण 
कजदू महणजे अिदाि िाही.कजादूतच 
परतरे्डीची सोय असलयािे तयाला 
नशसत आह.े पसै ेपरत नमळणयाची हमी 
आह.े मदु्रा उद्ोजक यातिू तयार होत 
आहते.

ष्मलूय साखळयांशी सांगड

 पीएमएमवाय कजदू ही भागीदारी 
व नििी मलूय साखळयांशी व परुवठा 
साखळयांशी जोडललेी आहते. तयात 
काही इ वयापार व इतर वयावसानयक 
मंचांचा समावेश आह.े यातिू मदु्रा 

द्ोजक (मदु्राआतं्प्रनेयसुदू)  तयार 
होतील. ते मोठया उद्ोगांशी तर 
जोडल ेजातीलच नशवाय तयांिा सपंणूदू 
मलूयसाखळीत रोजगार निनमदूतीसाठी 
कजफे नमळतील. भारताचया बाजारपठेेचा 
आकार बनघतला तर िवीि उद्ोग 
व इतर उद्ोगांचया नवसतारास परेुसा 
वाव आह.े तया दृनटिकोिातिू नवचार 
केला तर पीएमएमवाय ह े एक मोठे 
पाऊल आह.े जििि योजिा, आिार व 
मोबाईल (जेएएम) या तीि गोटिीमंळेु 
पीएमएमवाय अंतगदूत बहतुांश उद्ोग 
इच्ुकांिा ससं्ातमक कजादूचा लाभ 
झाला. 

नर्िटेकसारखया िवीि व 
अनभिव अशा गोटिीमंळेु सपंकदू हीि 
अशी कजदूवयवस्ा अंमलात आली. 

वेगवेगळया मानहती सकंलि नबंद ूयात 
होते. ट्ेड नरसीवहबेल नडसकाउंनटंग 
नससटीम, गवहिदूमेंट इ माकफे टपलसे, 

कंपिी क्ेत्

l देखरेख 
l हनॅड होनलडंग

प्रनतसार/देखरेख  

प्रायोजक
l  मलुयमापि 
l बटँकांशी जोडणी

 जोडणी

l मदु्रा कजदू 
l सामानजक सरुक्ा

मदु्रा नमत् ह े मोबाईल र्ोि 
अॅप असिू ते गगुल पल े सटोअर 
व अॅपल अॅपवर उपलबि आह.े 
तयात मायक्रो यनुिटस डेवहलपमेंट 
अटँड  नरर्ायिानस एजनसी नलनमटेड 
(मदु्रा) व तयांचया नवनवि आन द्ूक 
उतपादिे- घटक व योजिांनवषयी 
मानहती नदली आह.े तयातिू प्रिाि 
मंत्ी मदु्रा योजिेत मदु्रा कजदू कस े
घयावे तयासाठी कजदू घेणाऱयािे काय 
करण ेअपनेक्त आह े याची मानहती 
नदली आह.े वापरकतफे यातिू कजादूच े
अजदूही डाऊिलोड करू शकतात.

यशोगारा: 

यश ष्मागा्तवरील प्रवास ः सरुें द् नसंग 

सरुेंद्र हा तयाचया कुटुंबातील एकमेव कमवता सदसय होता. नमत्ाची भाडय़ावर घेतललेी अ ॅटोनरक्ा चालविू तो 
आपलया कुटुंबाच ेपालि पोषण कनरत होता. नरक्ाच ेभाडे वजा जाता तयाचयाकडे जेमतेम पसै ेउरत असत. 

तयाची दोनही मलु ेमोठी होऊ लागली तशी तयांचया नशक्णाचा आनण इतर खच दू वाढ ूलागला. आपली अिवी कमाई 
नरक्ाचया भाडय़ापोटी जात असलयामळेु आपण र्ार पसै ेकमव ूशकत िाही ह ेतयाचया लक्ात आल.े तयामळेु सवतःची 
नरक्ा घेणयासाठी तो बटँकेकडे कजदू मागणयास गेला. तयाचयाकडे घरदार, पसै,े सोिे अस ेकाहीच िसलयामळेु कजदू 
नमळेल की िाही याबद् दल तो साशंक होता. परंत ुतयाला मदु्रा योजिे अंतगदूत सहजतेिे ‘नकशोर’ कजदू नमळाल ेआनण 
तयािे सवतःची िवी नरक्ा नवकत घेतली. आता तो चांगल ेकमव ुलागला असिू आणखी एक नरक्ा मदु्रा कजदू योजिे 
अंतगदूत घेणयाचया नवचारात आह.े याद्ारे तो आणखी एकाला रोजगार देऊ इनच्तो.
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जीएसटी, प्राप्तीकर परतावा या सगळया 
मानहतीच े सकंलि करता आल.े यात 
अिेक भागीदार सहभागी असलयािे 
आता उद्मशीलता व रोजगार निनमदूती 
वाढणार आह.े पीएमएमवाय योजिेिे 
असघंनटत अ द्ूपरुवठा यंत्णा कमीत 
कमी केली व  औपचानरक कजदूपरुवठा 

लोकांचया दारात िेला, समाजातील 
तळागाळाचया लोकांिा तयामळेु 
अ द्ूपरुवठा शकय झाला. यातिू पनहलया 
नपढीचया उद्ोजकांचा आतमनवश्ास 
दणुावला. आिी ते उद्ोग सरुू करायला 
घाबरत होते ते राजी झाल.े आता ते 
उद्ोग नवसतारत आहते. आता तयांिा 

अिकूुल अशी नवत्त परुवठा यंत्णा 
नमळालयािे ते खशु आहते.

nnn

लखेक अ द्ू मंत्ालयातील नवत्तीय सवेा 
नवभागाच ेसनचव आहते.
ई मेलः (e mail-secy-fs@nic.in)
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भारतातलया रोजगार निनमदूतीबाबत 
तपशीलवार, सवांकष 

अहवाल िाही.र्ॉमदूल क्ेत्ातलया 
रोजगारनवषयीची आकडेवारी पनहलयांदा 
‘टवुडदूस प े रोल नरपोनटांग इि इनंडया' 
या इनंडयि इननसट्टयटू ऑर् बंगळरुू च े
प्राधयापक पलुक घोष आनण एसबीआय, 
ग्रपु मखुय आन द्ूक सललागार सौमया 
कांती घोष यांचया अहवालातिू प्राप्त 
झाली.घोष यांचया अहवालाचया आिी 
एिएसएसओ च े अहवाल होते मात् 
तयांचया अंदाजातिू देशातलया रोजगार 
नस्तीच ेपरेुस ेनचत् सादर होत िवहते. 
यामळेु देशातली रोजगार नस्ती 
ठरवणारी आनण तयाचा अहवाल देणारी 
उत्तम यंत्णा नवकनसत करणयाची गरज 
निमादूण झाली होती.

रोजगार बाजारपठेेमिलया मािवी 
भांडवल परुवठयाच े नवशे्षण ही 
यासाठी उत्तम सरुवात आह.े 1991, 
2001 आनण 2011 चया जिगणिा 
लक्ात घेता दर वषवी 2.5 कोटी 
बालके जनमाला येतात अस े घोष 
अहवालात िमदू करणयात आल ेआह.े
पनरणामी वानषदूक 2.5 कोटी लोक 21 
वषदू वयोगटात येतात आनण येतया 20 

वषादूतही हचे नचत् राहील. 2.5 कोटी 
जितेतलया जितेचा श्म सहभाग दर 
60 टकके राहील असा अंदाज आह.े
महणजेच दर वषवी 1.5 कोटी वयक्ी 
श्म बळात सहभागी होतील. ए आय 
एस एच ई महणजेच अनखल भारतीय 
उचच नशक्ण आजकाल 2016-17 
मधये,दर वषवी समुारे 88 लाख नवद्ा्वी 
पदवी नशक्णपणूदू करतात ह ेठळकपण े
िमदू करणयात आह.ेयामधये रोजगार 
अ्वा िोकरीची इच्ा िसललेयाची 
सखंया समुारे 25 टकके,यावरूि 
आमहाला श्मबळात वानषदूक अहदूता प्राप्त 
वयक्ीचंी वाढीव सखंया ठरवणयासाठी 
मदत झाली ती 66 लाख आह.े

भारतात वयाखेिसुार रोजगार, 
र्ॉमदूल आनण इनर्ॉमदूल क्ेत्ात 
नवभागल े आहते.र्ॉमदूल क्ेत्ातल े
रोजगार सामानजक सरुक्ेिे यकु् 
असतात.भारतात सामानजक सरुक्ा 
तीि ससं्ा परुवतात-ईपीएर्ओ, 
ईएसआयसी आनण एि पी एस (एि पी 
एस केवळ सरकारी कमदूचाऱयांसाठी).
र्ॉमदूल रोजगार निनमदूती आकडेवारीच े
उत्तम स्तोत महणजे ईपीएर्ओ, 
ईएसआयसी,या ससं्ा, अिकु्रमे, 

रोजगार आकडतेवारी बाबत ननयोनजत दृनटिकोन
-्टी व्ी ष्मो्नदास पै,यश बैद

1991, 2001 आनण 2011 
चया जनगणना लक्षात घतेता दर वषषी 
2.5 को्टी बालकते  जनष्माला यतेतात 
असते घोष अ्वालात नष्मदू करणयात 
आलते आ त्े.पनरणाष्मी वानष्तक 2.5 
को्टी लोक 21 वष्त वयोग्टात 
यतेतात आनण यतेतया 20 वषा्तत्ी त्ेच 
नचत्र रा्ील. 2.5 को्टी जनततेतलया 
जनततेचा श्ष्म स्भाग दर 60 ्टककते  
रा्ील असा अदंाज आ त्े.म्णजतेच 
दर वषषी 1.5 को्टी वयक्ी श्ष्म 
बळात स्भागी ् ोतील. ए आय एस 
एच ई म्णजतेच अनखल भारतीय 
उचच नशक्षण आजकाल 2016-
17 ष्मधयते,दर वषषी सषु्मारते 88 लाख 
नवद्ारषी पदवी नशक्षणपणू्त करतात त्े 
ठळकपणते नष्मदू करणयात आ त्े. तक्ा 1 

दर वषवी जनमाला येणाऱया बालकांची  
अंदानजत सखंया 

एकक बालकांची  
वानषदूक सखंया 

जि गणिा 1991  लाख   253

जि गणिा 2001 लाख   248

जि गणिा 2011   लाख  252

नवचार
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20 पके्ा जासत कामगार असणाऱया 
190 तर 10 पके्ा जासतकामगार 
असणाऱया 90 उद्ोगाबाबत नचत् 
सपटि करतात.ईपीएर्ओ,ईएसआयसीिे 
गेलया सहा मनहनयात प्रनसधद केललेया 
आकडेवारीच ेघोष अहवालात नवशे्षण 
करणयात आल े आह.े माच दू 2018 
िसुार ईपीएर्ओकडे 55 लाख वाढीव 
रोजराची िोंदणी झाली तर ईएसआयसी 
कडे 9 लाख,एिपी एस कडे 7 लाख 
िोंदणी झाली. 2017-18 मिे वाढीव 
सामानजक सरुक्ा कवचािसुार र्ॉमदूल 
क्ेत्ात एकूण 71 लाख रोजगार 
निमादूण झाल.े ही आकडेवारी मानसक 
योगदाि आनण वेति पटावर आिानरत 
असलयािे र्ॉमदूल क्ेत्ात वानषदूक 70 
लाख रोजगार निमादूण झाल े अस े
गृहीत िरण े योगय ठरेल.सामनजक 
सरुक्े बाहरे असणाऱया लोकसखंये 
कडेही आपण पानहल े पानहजे. सिदी 
लखेापाल, वकील, डॉकटर यासारखया 
वयवसायातली रोजगार निनमदूती हा 
रोजगार निनमदूतीतला महतवाचा घटक 
आह ेआनण आपलया आकडेमोडीचा हा 
अनवभाजय भाग असायला हवा.आय 

सी ए चया आकडेवारीिसुार 2017 
मिे 16,970 िवे सिदी लखेापाल  
श्म शक्ीत सहभागी झाल े या 
नवभागािे निमादूण केलले ेएकूण रोजगार 
महणजे वयावसानयकांिी निमादूण केलले े 
अनतनरक् मािवी ससंािि आह.े

डॉकटर आनण वनकलांिाही ही बाब 
लाग ूहोत असिू या दोघांिी 2017 
मिे श्म बळात अिकु्रमे 80,000 
ची भर घातली.

्ोडकयात,  या वयावसानयकांसाठी 
आवशयक सहाययक कमदूचारी वगदू 

(कारकूि, पनरचानरका इतयादी) लक्ात 
घेता या तीि वयवसायांिी 6 लाख 
रोजगाराच े योगदाि नदल.ेअशाच 
आणखी वयवसायाचया रोजगाराची 
आकडेवारी नवचारात घेतललेी िाही.
या तीि वयवसायांिी  एकूण समुारे 
1.08 कोटी रोजगार निनमदूती 
केली,प्रतयेक सिदी लखेापाल 20 
रोजगार,प्रतयेक वैद्कीय वयावसानयक 
5 तर कायद्ासदंभादूत काम करणाऱया 
प्रतयेक वकीलािे 3 रोजगार निमादूण 
केलयाच ेतक्ा 5 मिे गृहीत िरणयात 
आल ेआह.े

प्रिाि मंत्ी कौशल नवकास योजिा 
आनण राष्ट्रीय कौशलय नवकास 
महामंडळािे परुवललेी आकडेवारी, 
तक्ा 6 मिे देणयात आली आह.ेतयांिी 
मागचया वषादूत 5 लाख रोजगाराची 
यशसवी निनमदूती केली. मात् तयाचा  
र्ॉमदूल आनण इनर्ॉमदूल क्ेत्ातलया 
इतर वगदूवारीत नवचार करणयात आला 
असावा.पनरवहि उद्ोग,इनर्ॉमदूल  
रोजगाराची मोठया प्रमाणात निनमदूती 
करतो.यात वयक्ी नकंवा वाहि 
असणाऱया ्ो्टया कंपनयांचा समावेश 
आह.े भारतीय ऑटो मोबाईल उतपादि 
सोसायटी कडूि नवक्री आनण नियादूत 
नवषयक  नमळाललेया आकडेवारीच े
वाहिाचया प्रकारािसुार वगदूवारी 
करणयात आली, वयावसानयक वाहिे, 
तीि चाकी आनण प्रवासी वाहिे.या 

तक्ा 2

भारतीय श्म शक्ी एकक  2017

वरील अंदाजाप्रमाण ेदरवषवी भर 
पडणारी निववळ श्मशक्ी  

 लाख   250 

श्म बाजारात सवेच्ेिे सहभागी ि 
होणारे 40%  

लाख  -100

श्म शक्ीत वानषदूक निववळ पात् 
सहभागी  

लाख  150

पदवीिारक वानषदूक  लाख    88

गळती दर 25%  लाख  -22  

श्मशक्ीत दरवषवी भर पडणारे अहदूताप्राप्त मिषुयबळ        66,00,000

नविापदवी,नविा अहदूता कामगार,  
(निववळ 150 लाख -66 लाख )वानषदूक                84,00,000 

 तक्ा 3 

योजिा नवत्तीय वषदू 
2018

रोजगार निनमदूती 
प्रनत वषदू 

ई पी एर् ओ  55,00,000 

एिपीएस  7,00,000

ईएससी 9,00,000

सघंनटत क्ेत्ात निमादूण झालले ेिवे 
रोजगार  

71,00,000 
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तक्ा 4

सनदी लतेखापाल  नवत्ीयवषिं 2016 नवत्ीय वष्त 2017  रोजगार नननष्म्तती 
प्रती वष्त

2016-17 िवे आयसीएआय सदसय 16970

प्रनॅकटस करणाऱया कंपनया (मखुयालय,शाखा) 79993 85617

प्रनॅकटस करणाऱया िवया कंपनया 2016-17 5624

वानषदूक कमदूचारी रोजगार निनमदूती  1,12,480 1,18,104

वैद्कीय वयावसानयक    नवत्तीय वषदू 2017 वानषदूकरोजगार निनमदूती

एकूण डॉकटसदू  25282 

एकूण दंतशलय नचनकतसक   53473 

एकूण आयषु डॉकटसदू 2,200  

2016-17 मधये एकूण वैद्क वयावसानयक  80,955  

2016-17 मिें िवी भर@60% 48573  

वानषदूक कमदूचारी रोजगार निनमदूती  2,42,865  2,91,438

वकील  नवत्तीय वषदू 2017 रोजगार निनमदूती वानषदूक

िवे वकील यजुी 67,973  

िवे वकील पीजी 11,387  

िवे वकील 79360  

पदवीपयांतच ेप्रनॅकटस करणारे 60%सहभाग 40784 

पदवयतु्तर प्रनॅकटस करणारे 80%सहभाग 9,110 

एकूण िवे प्रनॅकटस करणारेवानषदूक  49,893 

कमदूचारी रोजगार, वानषदूक निनमदूती  1,49,680  1,99,574

2016-17 मिे वयावसानयकाकडूि झाललेी 
रोजगार निनमदूती (सललागार,कॉसट अकाऊटंट 
इतयादी वगळता ) 

6,09,116
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वाहिांपकैी वयावसानयक वाहिाची 
रोजगार क्मता प्रती वाहि 2, तीि 
चाकी वाहिाची 1.5, तर 0.25 
(प्रतयेक चार गाडयांमागे 1) गृहीत 
िरणयात आली आह.े

या बाबी लक्ात घेता वाहतकू क्ेत् दर 
वषवी 20 लाख रोजगाराच ेयोगदाि देते. 
या आकडेवारीकडे अिेकदा रोजगार 
सवफेक्ण आनण अहवालात  दलुदूक् केल े
जाते. ही वाहिे वयनक्गत मालकीची 
असलयामळेु ह े रोजगार इनर्ॉमदूल 
क्ेत्ात मोडतात.यामळेु ईपीएर्ओ, 
ईएसआयसीचया आकडेवारीत ह े
रोजगार नदसिू येत िाहीत. भारतातली 
वानणनजयक अ्वा वयावसानयक वाहिे- 
ट्क,एलएमवही(वसत ू आनण माल), 

एलएमवही(प्रवासी)बस ही वाहिे 
प्रती वाहि 2 रोजगाराची निनमदूती 
करतात.या सवाांचा एकनत्त नवचार 
करता 2016-17 मिे,हा आकडा 
2.25 कोटी होतो.भारतात,वाहतकू 
उद्ोगातला  रोजगार नवसतार समुारे 

3.6 कोटी आह.े

इनर्ॉमदूल रोजगार निनमदूतीसाठी 
योगदाि हा इतर अिेक स्तोताचा घटक 
असिू तो या नवशे्षण क्ेत्ाचया बाहरे 
आह.े त्ानप सकं्ेप आनण तकादूचया 
आिारावर र्ॉमदूल आनण इनर्ॉमदूल 

तक्ा 5

सिदी लखेापाल नवत्तीय वषदू 2017  रोजगार

भारतात प्रनॅकटस करणाऱया ससं्ा (मखुयालय,शाखा )  85,617

कमदूचारी रोजगार निनमदूती @20 प्रती प्रनॅकटस  17,12,340 17,97,957

वैद्कीय वयावसानयक  नवत्तीय वषदू 2017 रोजगार

एकूण डॉकटसदू 10,41,395

एकूण दंत शलय नचनकतसक 2,51,207

एकूण आयषु डॉकटसदू  7,73,668

एकूण वैद्कीय वयावसानयक@60%सहभाग 12,39,762

कमदूचारी रोजगार निनमदूती(@5 %प्रती डॉकटर, दंत शलय नचनकतसक) 38,77,806

कमदूचारी रोजगार निनमदूती(@2 %प्रती आयषु डॉकटर प्रनॅकटस)  9,28,402 60,45,970

वकील नवत्तीय वषदू 2017  रोजगार

एकूण िवी प्रनॅकटस,प्रती वषदू 49,893

एकूण प्रनॅकटस (गृहीतक-15 x वानषदूक वाढ)  7,48,401

कमदूचारी रोजगार निनमदूती @3 प्रती  प्रनॅकटस  22,45,203 29,93,604

वयावसानयकाकडूि झाललेी रोजगार निनमदूती (सललागार, कॉसट अकाऊटंट इतयादी वगळता) 1,08,37,531

तक्ा 6

पी एम के ई वाय आनण एि एस डी सी नवत्तीय वषदू 
2017 

रोजगार निनमदूती 
वानषदूक

पीएमकेईवाय आनण एिएसडीसी प्रनशनक्त 
वयक्ी 

10,18,572 

िोकरीची टककेवारी(49%) 4,99,100 

पीएमकेईवाय मळेु रोजगार निनमदूती 4,99,100
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तक्ा 7

प्रकारानुसार वा्न नवक्री नवत्ीय वष्त 2018 रोजगार नननष्म्तती वानष्तक

वयावसानयक वाहिनवक्री( निववळ नियादूत ) 7,59,586

बदलीचा दर (25%) -1,89,897

5,69,690

 

रोजगार निनमदूती(रोजगारक्मता समुारे 2 प्रती वाहि ) 11,39,379

तीि चाकी वाहि नवक्री ( निववळ नियादूत )  2,54,696  

बदलीचा दर (10%)  -25,470  2,29,226

रोजगार निनमदूती(रोजगारक्मता समुारे1.5 प्रती वाहि )  - 3,43,840

वयावसानयक वाहि नवक्री (निववळ नियादूत )   25,40,678  

बदलीचा दर (20%)   -5,08,136

20,32,542

रोजगार निनमदूती (रोजगारक्मता समुारे 0.25 प्रती वाहि) 5,08,136

पनरवहि क्ेत्ातली रोजगार निनमदूती 2017-18  19,91,354

तक्ा 8

वा्तकू क्षतेत्रातील एकूण रोजगार 2016-17

क्षतेत्र राजय ट्रक एलएष्मव्ी (ष्माल) बसतेस ्ॅटकसी एलएष्मव्ी (प्रवासी) एकूण वा्तुक

उत्तर

पंजाब 4,84,291 1,46,423 58,252 3,127 6,27,946 13,20,039

उत्तर प्रदेश 2,77,627 3,42,160 64,892 1,12,276 2,99,851 10,96,806

हरयाणा 3,86,117 1,99,226 56,549 68,583 1,87,519 8,97,994

जमम ूआनण कानशमर 50,530 82,804 31,565 41,483 21,781 2,28,163

नहमाचल प्रदेश 77,872 69,234 22,853 34,706 3,953 2,08,618

उत्तरांचल 73,929 44,018 5,570 48,187 25,579 1,97,283

दमि आनण नदव 4,778 1,990 िाही 74 1,305 8,147

अंदमाि आनण निकोबार 
आयदूलटँड

िाही िाही 1,106 489 4,931 6,526

पवूदू

नदलली 6,53,502 िाही 97,065 1,32,967 6,73,342 15,56,876

मेघालय 15,426 12,654 5,668 24,172 21,939 79,859

झारखंड 69,124 1,62,122 75,636 16,837 1,53,332 4,77,051

पनचिम बंगाल 4,81,880 िाही 35,369 1,28,308 70,010 7,15,567

ओनरसा 1,69,324 1,65,858 26,150 1,15,139 1,39,732 6,16,203

नबहार 1,06,933 55,744 32,940 97,703 2,76,042 5,69,362

आसाम 1,47,355 1,19,175 24,993 59,174 1,09,021 4,59,718

िागालटँड 1,41,663 23,978 6,131 9,324 19,832 2,00,928

नत्परुा 9,095 11,525 3,051 12,542 26,340 62,553

नमझोराम 5,877 25,568 1,306 11,363 5,130 49,244

मनणपरु 18,374 2,619 3,825 10,480 5,547 40,845
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तक्ा 9 

ट्रक एलएष्मव्ी 
(वसत)ू 

बस '्ॅटकसी एलएष्मव्ी 
(प्रवासी) 

एकूण 
वा्तकू  

प्रती वाहि रोजगार 
निनमदूती गृहीतक 

2 2  2 2  2

प्रती वाहि रोजगार 1,41,10,484 1,00,49,456 28,56,706 51,94,580 1,27,46,268 4,49,57,494  

बंद रानहललेी वाहिे 
गृहीतक 20% 

-28,22,097 -20,09 891 -5,71,341 -10,38,916 -25,49,254  -89,91,499

पनरवहि उद्ोग एकूण 
रोजगार 2016-17

1,12,88,387  80,39,565 22,85,365 41,55,664 1,01,97,014 3,59,65,995

तक्ा 10

नवभाग प्रती वष्त  नवते रोजगार

एकूण रोजगार निनमदूती र्ॉमदूल क्ेत् (ईपीएर्ओ, ईएसआयसी, एिपीएस)    71,00,000

सिदी लखेापाल, वकील, वैद्क वयवसाय  6,09,116 

इतर वयावसानयक 3,00,000 

वाहतकू क्ेत्   19,91,354  

एकूण रोजगार निनमदूती इनर्ॉमदूल क्ेत्  29,00,470

प्रती वषदू एकूण रोजगार निनमदूती 1,00,00,470

पवूदू
नसककीम 4,018 1,591 417 14,028 िाही 20,054

अरुणाचल प्रदेश 9,573 िाही िाही िाही िाही 9,573

पनचिम

महाराष्ट्र 4,45,370 9,92,856 1,42,989 3,43,659 7,10,060 26,34,934

गजुरात 4,01,534 6,77,951 89,353 1,23,532 5,51,434 18,43,804

राजयस्ाि 5,69,364 1,08,742 1,07,959 1,41,146 1,94,516 11,21,727

चनंदगड 1,926 9,414 2,920 868 7,686 22,814

दादरा आनण िागर हवेली 2,984 4,019 423 2 496 7,924

दनक्ण

तानमळिाडु 5,71,439 4,27,329 1,86,182 3,99,669 4,04,377 19,88,996

किादूटका 3,07,840 4,08,005 92,602 2,94,684 4,51,980 15,55,111

तेलंगणा 6,15,420 िाही 51,742 1,24,830 3,44,993 11,36,985

केरला 4,05,699 3,26,030 30,195 77,448 3,56,495 11,95,867

आधं्र प्रदेश 1,62,694 2,11,168 44,482 82,190 4,97,610 9,98,144

गोवा (सी) 44,219 18,416 11,733 19,350 4,433 98,151

पाटँडेचरी 1,143 11,325 2,722 5,124 6,952 27,266

लक्द्ीप िाही 1,082 िाही 250 750 2,082

मधय
मधयप्रदेश 2,09,275 2,66,274 47,884 19,975 1,27,487 6,70,895

्त्तीसगड 1,29,047 95,428 63,829 23,601 40,733 3,52,638

एकूण 70,55,242 50,24,728 14,28,353 25,97,290 63,73,134 2,24,78,747
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क्ेत् नमळिू भारतात दर वषवी 1 कोटी 
रोजगार निनमदूती होते. हा आकडा 
प्रतयक्ापके्ा कदानचत कमी असले 
कारण अिेक इनर्ॉमदूल क्ेत्ाचा आनण 
लघ,ुसकू्म आनण मधयम उद्ोगाचा यात 
नवचार करणयात आललेा िाही.वयापक 
आकडेवारी आनण मानहती नवशे्षण 
करूिच रोजगारनवषयक सपंणूदू नचत् 
नमळेल.

पनरव्न उद्ोग,एकूण रोजगार

यालखेात, वषादूतला रोजगाराचा ओघ 
निनचित करणयासाठी  आमहीसवतःला   
काही सघंटीत वयवसाय आनण वाहतकू 
क्ेत्ापरुताच मयादूनदत ठेवल ेआह.े 

नवनवि अभयास अहवालात, भारतात 
एकूण सक्रीय श्म शक्ी  अंदाजे 50 
कोटी आह(ेएिएिएसओ 2012 वर 
आिानरत अंदाज)जागनतक बटँकेिसुार, 
कृषी क्ेत्ाच े योगदाि समुारे 43 
टकके, तर उद्ोग आनण सवेा क्ेत्ात 
28.5 कोटी कायदूबळ रानहले. 9.5 
कोटी र्ॉमदूल रोजगार रानहले अस े

आपण तक्ा क्रमांक 11 िसुार महण ू
शकतो.यामळेु र्ॉमदूल क्ेत्ात मोठया 
प्रमाणात रोजगार निमादूण करणारा 
भारत हा नतसऱया क्रमांकाचा देश 
ठरला आह.े चीि आनण अमेनरकेिंतर 
भारताचा क्रमांक आह.े

पनरवहि क्ेत् आनण वयावसानयक 
क्ेत्ातले रोजगार लक्ात घेतले तर 
हा आकडा 4.7 कोटी होईल.याचाच 
अ द्ू इनर्ॉमदूल क्ेत्ातले उरलेले 14.3 
कोटी रोजगार, ह े जयांिा  नवचारात 
घेतले गेले िाही अशा क्ेत्ातले आहते.  

भारताला खरे तर रोजगार 
निनमदूतीची समसया  िवह ेतर वेतिाची 
समसया आह,ेअस े या नवशे्षणातिू 
सपटि होत आह.ेनवशेषतः इनर्ॉमदूल 
अ द्ूवयवस े्तील अपरेु वेति (मानसक 
15-20 हजार रुपये), यामळेु 
देशातले िागनरक सखुसोयीिंी 
यकु् जीवि कंठू शकत िाहीत. 
सामानजक सरुक्ा कवचाची वाढीव 
वयाप्ती, यासह रोजगार र्ॉमदूल क्ेत्ात 
आणणयासाठी प्रयत्न करणयाची गरज 

तक्ा 12

क्षतेत्र एकूण रोजगार  

रोजगार एकूण नस्ती र्ॉमदूल क्ेत् 
(ईपीएर्ओ, जीपीएर्, ईएसआयसी) 

 9,50,00,000

वयावसानयक 1,08,37,531

वाहतकू क्ेत्  3,59,65,995

रोजगार एकूण नस्ती इनर्ॉमदूल क्ेत्  4,68,03,526

रोजगार एकूण नस्ती 14,18,03,526

तक्ा 11

योजिा  एकूण

ईपीएर्ओ(िॉि झीरो)  6,00,00,000

सरकारीपरासटांटल 2,50,00,000

ईएसआयसी 1,00,00,000

सघंटीत क्ेत्ातली एकूण रोजगार निनमदूती 9,50,00,000

आह ेजयायोगे,उत्तम आकडेवारी गोळा 
करूि योगय िोरण आखता येईल. 
रोजगार मांडणीसाठी आकडेवारी 
िसणयाची समसया भारतात िाही ही 
महतवाची बाब आह.े

योगय आकडेवारी आनण मानहती 
सरकारकडे आह,ेवेतिपटावर आिानरत 
नियोनजत दृनटिकोि वापरूि ही 
आकडेवारी वयवनस्त करूि अचकू 
आनण मौलयवाि मानहती परुवता येऊ 
शकते ह ेघोष अहवालाचया लेखकांिी 
नसधद केले आह.े

सवादूत महतवाच ेमहणजे या निनवदूवाद 
आकडेवारीवरूि ह ेनसद्ध होत आह ेकी 
रोजगार रनहत नवकास हा दावापणूदूपण े
चकुीचा आह.े 1991 ते 2018 
या काळात भारतीय अ द्ूवयवस े्चा 
8.7 टकके या वानषदूक गतीिे नवकास 
झाला असिू अ द्ूवयवस्ा 275 अबज 
डॉलसदू वरूि 2.6 नट्नलयि डॉलसदू 
वर पोहोचली. ही वृद्धी रोजगार रनहत 
वृद्धी अस ू शकत िाही. भारताचा 
सधयाचा वानषदूक 7.5 टकके हा 
सकल राष्ट्रीय उतपादि वृद्धीदर,वानषदूक 
नकमाि 2.5 ते 3 टकके रोजगार 
वृद्धीसाठी निनचितच योगदाि देणारा 
ठरेल. पंतप्रिािांिी सांनगतलयाप्रमाण े
आपलयाला रोजगारनवषयक आणखी 
उत्तम आकडेवारीची गरज आह े
जयामळेु र्ॉमदूल रोजगार निनमदूतीवर 
भर देणाऱया उत्तम िोरणावर लक् 
कें नद्रत करता येईल

nnn

टी वही मोहिदास प ैह ेमनणपाल गलोबल 
एजयकेुशि सनवहदूससेच ेअधयक् आहते.
यश बैद ह े 3 वि 4 कॅनपटलच े
सशंोिि प्रमखु आहते.
ई मेलः mohan.pai@
manipalglobal.com) (E-mail: 
yashbaid@3one4capital.com)
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भारतातलया रोजगाराचया 
नस्तीबाबत ती्ादू दास  आनण 

मी िकुतयाच केललेया सशंोििाचा 
सनंक्प्त सारांश महणजे हा पपेर आह.े 
2017-18 मिे रोजगार वृद्धी समुारे 
13 दशलक् इतकी महणजेच मजबतू 
होती.या वृद्धीकडे िेणाऱया काही 
िोरणांची आमही इ े् चचादू करणार 
आहोत. 2018 चया नवत्तीय वषादूत 
रोजगारात वाढ नदसत असलयाच ेएक 
कारण अस ूशकते ते महणजे, सलग 
दोि दषुकाळ,नवमदु्रीकरण आनण वसत ू
आनण सवेा कर या मोठया आन द्ूक 
सिुारणा यामळेु आिीचया वषवी रोजगार 
पातळी सवदूसािारण पातळीचया खाली 
होती तया पाश्दू भमूीवर िंतरचया वषादूत 
रोजगारात वाढ ठळकपण ेनदसत आह.े

रोजगाराशी सबंंनित काही 
महतवाचया प्रशांच,े शंकांच े समािाि 
करणयाचा माझा प्रयत्न आह.े

रोजगाराचा अदंाज 

गेलया चार वषादूतलया रोजगार 
निनमदूतीचया नस्तीनवषयी अनिनचितता 
आह.ेिॅशिल समॅपल सवहफे 
कायादूलयाकडूि, रोजगारानवषयी मोठया 
प्रमाणात सवफेक्णाचया अभावामळेु 
ही अनिनचितता निमादूण झाली.  
2011-12 मधये अस े शवेटच े
सवफेक्ण झाल े होते.एि एस एस ओ 
च े सवफेक्ण भारतासाठी गोलड सटॅडंडदू 
महणजे दजफेदार मािक समजल ेजाते.

नवद्माि सरकारिे हाती घेतललेया 
काही सिुारणांमळेु रोजगाराला चालिा 
नमळाली आह.े उदा. रसते निनमदूतीवर 

भर, मदु्रा उपक्रम,(लघ ुउद्ोजकांिा कजदू 
परुवणयाची तरतदू), आस्ापिात,िवे 
कामगार घेणाऱया मालकाला वेति 
अिदुाि(भनवषय निवादूह नििीसाठी 
कमदूचाऱयांच ेयोगदाि सरकार भरणार).

 अशा महतवाचया नवषयावर 
आकडेवारी िसण े ही ददुदैवाची बाब 
आह.ेकें द्र सरकारिे ही बाब लक्ात 
घेऊि ऑकटोबर 2018 पासिू िागरी 
भागात मोठया प्रमाणात नतमाही रोजगार 
सवफेक्ण आनण ग्रामीण भागात वानषदूक 
रोजगार सवफेक्ण हाती घयायचा निणदूय 
घेतला आह.े

एिएसएसओ सािारणतः दर पाच 
वषाांिी सवफेक्ण करते.जलु ै2017-जिू 
2018 या काळासाठीचा एिएसएसओ 
चया सवफेक्णासाठी  हाऊस होलड 
इटंरवह्य ू िकुतेच पणूदू करणयात आल.े
या सवफेक्णाच े प्रा्नमक निकाल चाल ू
वषादूचया अखेरीला उपलबि होणयाची 
शकयता आह.े तोपय ांत ही चचादू, 
रोजगार सिुारणा,वयापक कायदूक्रम 
यावर आिानरत खाजगी अिमुािावर 
आिानरत असले.

भारतातली रोजगार वदृ्ी – 
ऐनत्ानसक नवक्ष्म 

2004-05 पासिू तरी भारतात 
जोमदार रोजगार निनमदूती झाललेी िाही. 
1999-2000 आनण 2004-05 
या काळात वेगािे महणजे दर वषवी 2.4 
टकके या  गतीिे रोजगार वृद्धी झाली 
महणजे  वानषदूक समुारे 9.7 दशलक् 
रोजगार लाभ.सकल देशांतगदूत  
उतपादि वानषदूक समुारे 5.6 टकके.

भारतातील रोजगार : सधुारणारते नचत्र 
 -सरुजीत एस भलला

नवद्ष्मान सरकारनते ्ाती घतेतलतेलया 
का्ी सधुारणांष्मळुते रोजगाराला 
चालना नष्मळाली आ त्े. उदा. रसतते 
नननष्म्ततीवर भर, ष्मदु्ा उपक्ष्म,(लघ ु
उद्ोजकांना कज्त परुवणयाची 
तरतदू), आसरापनात,नवते 
काष्मगार घतेणाऱया ष्मालकाला वतेतन 
अनुदान(भनवषय ननवा्त् ननधीसाठी 
कष्म्तचाऱयांचते योगदान सरकार 
भरणार)

आशा
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एिएसएसओ चया आकडेवारीिसुार( 
2004-05 ते 2011-12) या 
काळात सकल राष्ट्रीय उतपादि वृद्धी 
दर सववोचच होता. चक्रवाढ वानषदूक 
नवकास दर 7.8 टकके होता.मात् या 
सात वषादूचया काळात केवळ िवया 
रोजगार निनमदूतीत 11 दशलक्ची भर 
पडली. 2011-12 या काळासाठी 
जोमदार रोजगार निनमदूतीचया नवरुधद 
अिेक घटक होते.या काळातली 
पनहली दोि वषफे, 2014-15 आनण  
2015-16 ही वषफे दषुकाळाची होती 
गेलया दीडश े वषादूत सलग दोि वषफे 
दषुकाळ पडणयाची ही पाचवी वेळ. 
दषुकाळामळेु आन द्ूक नवकास आनण 
ग्रामीण कृषी रोजगारावर पनरणाम होतो.

तयािंतरची  दोि वषफे  हवामाि 
पनरनस्ती ठीक होती मात् नवमदु्रीकरण 
आनण वसत ूआनण सवेा कर या दोि 
मोठया आन द्ूक सिुारणा हाती घेणयात 
आलया.या दोिही सिुारणांमागे अिेक 
उद्ेश होते,नवमदु्रीकरणाचा प्रतयक् कर 
तर वसत ूआनण सवेा कराचा अप्रतयक् 
कर सकंलिावर लक्णीय पनरणाम 
आह.ेया दोिही सिुारणांमळेु सरुवातीला 
अनिनचितता नदसिू आलयािे अलप 
काळासाठी आन द्ूक वृद्धी आनण रोजगार 
निनमदूतीवर तयाचा पनरणाम झाला. 

समसयांिी ग्रासलले े बटँनकंग 
क्ेत् सधयाचया सरकारला नमळाल.े 
राष्ट्रीयीकृत बटँकांची अितुपानदत 
मालमत्ता दशकातली सववोचच महणजे 8 
टकके होती.बटँनकग क्ेत्ातलया सिुारणा 
महणजे अलप काळासाठी नवकासावर 
पनरणाम. 

वृद्धीमिे  घसरणीला कारणीभतू 
ठरणारे घटक मोठया प्रमाणात िसलयािे 
भारतीय अ द्ूवयवस े्िे 2014 िंतर 
नरअल पॉनलसी दरात मोठी वाढ पानहली. 
मे 2014 मधये नवत्तीय रेपो दर 8 
टकके होता तर ग्राहक नकंमत निदफेशांक 
8.3 टकके होता.,महणजेच नरअल 
पॉनलसी रेट - 0.3 टकके. 2017-
18 या आन द्ूक वषादूत सरासरी नरअल 
पॉनलसी रेट 2.5 टकके होता,आन द्ूक 
वषदू 2005 मधये भारतात रेपो सरुू 
झालयापासिूचा सवादूत जासत दर,( तया 
वेळी नरअल पॉनलसी दर 2.1 टकके 
होता) तर नवत्तीय वषदू 18 मधये जगात 
नतसरा होता(ब्ाझील आनण रनशया 
मागोमाग)

रोजगार आवशयकता 

बेरोजगारीचा दर नस्र ठेवणयासाठी, 
आवशयकता असललेया रोजगाराचा 
आकडा अिेकदा दहा ते बारा दशलक् 
असा िमदू केला जातो. 2004-

05 पासिू हा निषकषदू योगय िसलयाच े
आमहाला आढळिू आल े कारण तया 
वषादूत आवशयक दर होता,प्रनत वषदू, 
10.2 दशलक् रोजगार. 2011 
पयांत ही गरज कमी करूि 8.3 
दशलक् करणयात आली. 2017 मधये 
केवळ 7.5 दशलक् ची गरज होती. 
2022 साठी ही गरज कमी होऊि ती 
6.9 दशलक् करणयात आली.

रोजगार नवसतार धोरण

नवद्माि सरकारिे रोजगाराला 
चालिा नमळणयाचया नदशिेे काही 
सिुारणा हाती घेतलया आहते. उदा. 
रसते बांिणीवर भर (श्म नवषयक 
काम),मदु्रा योजिा,(लहाि उद्धोजकांिा 
कजदू परुवठयाची सोय)आनण िवे 
कामगार घेणाऱया मालकाला वेति 
अिदुाि,( भनवषय निवादूह नििी साठी 
मालकाच ेयोगदाि सरकार भरणार).

बांिकाम क्ेत्ातलया  सकल राष्ट्रीय 
उतपादि वृद्धीची, नवत्तीय वषदू 18 
मधलया वाढीत मोठी भनूमका आह.े  
नवत्तीय वषदू 2018 मधये बांिकाम 
क्ेत्ात सकल राष्ट्रीय उतपादिात 
झाललेी 5.8 टकके वृद्धी ही गेलया 
सहा वषादूतली सवादूत सवादूत मोठी वाढ 
आह.ेनवत्तीय वषदू 18 मधये बांिकामाला 
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नमळाललेी गती ही गेलया 20 वषादूत 
नमळाललेी सववोचच होती. 2018 या 
नवत्तीय वषादूत बांिकाम क्ेत्ािे 1.7 ते 
3 दशलक् रोजगार उपलबि केलयाच े
अिमुाि आह.े

रोजगार वदृ्ीचते खाजगी अनुष्मान

आतापयांत रोजगार वृद्धीच े तीि 
अिमुाि उपलबि आहते.सेंटर र्ॉर 
मॉनिटनरंग इनंडयि कंपिी या खाजगी 
कंपिीिकडूि मुंबई शअेर बाजाराचया 
सहकायादूिे,देशभरातल े रोजगार 
नवषयक मानसक अिमुाि,जािेवारी 
2016 पासिू प्रनसद्ध करणयात येत 
आह.ेया आकडेवारीिसुार मे 2017 
ते एनप्रल 2018 या काळात 3 
दशलक् रोजगार घटल.े

दसुरे अिमुाि महणजे पलुक घोष 
(प्रोरे्सर, आय आय एम,बंगलोर) 
आनण सौमया घोष (एसबीआय) 
यांचा जॉईंट पपेर आह.े वेतिपटाशी 
सबंंनित ‘टवुडदूस प े रोल नरपोनटांग 
इि इनंडया' या पपेरमधये वेतिपटावर 
आिानरत,भारतातील रोजगार बदलाशी 
सबंंनित भारतातल े पनहल े अिमुाि 
तयािी प्रकानशत केल.े रोजगारात 
वाढ झालयाच े पानहल े अिमुाि तयांिी 
माच दू 2018 मधये केल,े अकृषक 

7 दशलक् रोजगार निमादूण झालयाच े
अिमुाि तयांिी सांनगतल.ेतयांचया 
िकुतयाच महणजे 2018 चया जलु ै
18 मिलया अिमुािािसुार, 18 या 
नवत्तीय वषादूत नकमाि 10 दशलक् 
रोजगार निमादूण झाल.े

नतसरे अिमुाि ती्ादू दास आनण 
मी केल े असिू तयािसुार 18 या 
नवत्तीय वषादूत 12.8 दशलक् रोजगार 
निमादूण झाल.े आमच ेअिमुाि वयापक 
आकडेवारीवर आिानरत आह.े( उदा.वर 
चचादू केलयाप्रमाण,े बांिकाम क्ेत्ातली 
सकल राष्ट्रीय उतपादि वृद्धी), ई पी 
एर् ओ आकडेवारी(18-21 वषादूचया 
वयक्ीसंाठी) 2014 आनण 2015 
मिल ेश्म बळ सवफेक्ण आनण 2016 
आनण 2017 मिली बेरोजगारी 
नवषयी सीएमआयईची आकडेवारी.

लोकसंखया भारतासाठी अनुकूल

डेमोग्रार्ीक नडनवहडंड आनण 
लोकसखंयेचा उचच दर या बाबी आता 
मागे पडलया. राष्ट्रीय प्रजिि दर आता 

प्रनत मनहला, 2.1 बालक असा 
तर लोकसखंया वृद्धी दर केवळ वानषदूक 
1.1 टकके असा कमी झाला आह.े
दोि दशकांपवूवी हा दर 1.8 होता. 
15-24 या वयोगटातलया यवुांची 

सखंया, येतया पाच वषादूत 2.5 दशलक् 
िे वाढणयाची अपके्ा आह.े(2017 
मिलया 236.2 दशलक् वरूि 
2022 मधये 238.7 दशलक्).
यवुकांची वयापक वयाखया घेतली, 
(15-34 वषफे) तरी येतया पाच वषादूत, 
केवळ 11.7 दशलक्ची वाढ होईल. 
2012 आनण 2017 मिे हा दर 
जवळजवळ दपुपट होता.

शकै्नणक िोंदणीतही मोठी वृद्धी 
नदसिू आली. 2004-05 आनण 
2011-12 यामिलया काळात,शाळा 
अ्वा महानवद्ालयात जाणाऱयांची 
सखंया 40 दशलक् िे वाढली. (15 
वषादूपके्ा कमी वषदू वयोगट).येतया सहा 
वषादूत, शकै्नणक िोंदणीत वाढ होऊि, 
2011-12 मिलया 101 दशलक् 
वरूि ती 2017 मधये 112 दशलक् 
झाली,अस ेअिमुाि आह.े

भारतात, मनहलांचा, श्म बळ 
सहभाग दर कमी झाला असिू तयाबाबत 
गैरसमज झाला आह.ेजासतीत जासत 
मनहला शाळा आनण महानवद्ालयात 
जात आहते. तयामळेु निममी घट 
नदसत आह.े दसुरे महणजे मनहलांचा 
श्म बळ दर घटत आह े तयाच दरािे 
परुुषांचा सहभाग दरही घसरत आह.े 
24 वषादूवरील मनहलांचा श्म बळ 
सहभाग 2009 पासिू नस्र रानहला 
आह.ेमनहलांमिलया वाढतया शकै्नणक 
प्रमाणामळेु तयांचा, श्म सहभाग आनण 
रोजगार, भनवषयात वाढणार आह.े

nnn

लखेक पंतप्रिािांचया आन द्ूक सललागार 
पनरषदेवर अिदूवेळ सदसय आहते.
ई मेलः ssbhalla@gmail.com
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- अनष्मताभ कांत
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प्र. भारतीय यवुकांसाठी 
रोजगाराचया संधी ननष्मा्तण करणयात 
नतेष्मकरी कुठली आव्ानते आ त्ेत?

भारतात यवुकांची सखंया सवादूनिक 
आह.े १५ त े २९ वयोगटातील 
यवुकांची सखंया एकूण लोकसखंयेचया 
२७ टकके आह.े यवुकांचया या शक्ीचा 
वापर करूि भारत हा जगाची कौशलय 
नवकासाची राजिािी बि ू शकतो. 
यात अिके प्रकारची आवहाि ेआहते. 
एक महणजे नशक्णाची कमी पातळी, 
दसुरे महणजे शाळा व महानवद्ालयीि 
पातळीवर नवद्ारयाांची गळती महणजे 
नशक्ण अधयादूवर सोडण ेयामळेु भारतीय 
यवुक ह ेरोजगार देणयास लायक राहत 
िाहीत. तयामळेु नवनवि भागांमधये 
आन द्ूक वाढही सारखी राहत िाही. 
तयाच ेयवुकांिा नमळणारे र्ायदेही सारखे 
राहत िाहीत. अिके यवुकांकडिू कमी 
कौशलयाची कामे सवीकारली जातात. 
मग तयांचयातल ेकाही जण शतेात काम 
करतात. काही जण बांिकाम क्ेत्ात 
मजरुी करतात. काही जण उतपादि 
क्ेत्ात सरुूवातीचया पातळयांवर काम 
करतात. ही सगळी मलु े१५ त े१७ 
वयोगटातील असतात. १८ त े २९ 
वयोगटातील काही जण वयापार व 
दरुूसती कामे तसचे वाहतकू क्ेत्ाकडे 
वळतात यात काही जण तयाखालोखाल 
बांिकाम, उतपादि व कृषी क्ेत्ाकडे 
वळतात. आता यात बेरोजगारीचा 
दर पानहला तर तो शकै्नणक 
गणुवत्तबेरोबरच वाढतो आह.े पदवीिर 
व तयापके्ा अनिक नशकललेयात 
बेरोजगारीच ेप्रमाण १८.४ टकके आह.े 
प्रा्नमक नशक्णापयांतचया पातळीवर 

ह े प्रमाण ३ टकके आह.े यात १५-
२९ वयोगटातील ८५ टकके यवुकांिी 
िहेमीचया सरिोपट नशक्णक्रमांिा प्रवेश 
घेतललेा असतो. केवळ १२.६ टकके 
मलु े वयावसानयक नशक्ण घेतात तर 
२.४ टकके कौशलयािानरत नशक्ण 
घेतात. यानशवाय सघंनटत क्ेत्ात 
रोजगार वाढवणयाची गरज आह.े 
एकूण आठ टकके लोक सघंनटत क्ेत्ात 
काम करतात बाकीच े कमी वेति 
असललेया असघंनटत क्ेत्ात काम 
करीत आहते. सहावीिंतर वयावसानयक 
नकंवा कौशलयािानरत नशक्णास प्रािानय 
देणाऱया नशक्ण ससं्ा सरुू करणयाची 
गरज आह े तयामळु िेहमीचया नशक्ण 

पद्धतीमिील तयांच े सवारसयही कायम 
राहील.शाळा ते िोकरी नकंवा उद्ोग 
या नस्तयंतरात तयांिा आिीच 
रोजगारासाठीची कौशलये अनजदूत 
करणयास सक्म केल े पानहजे. यात 
यवुकांिा तांनत्क व वयावसानयक 
नशक्णाची निवड करणयावर भर देणयास 
सांनगतल े पानहजे कारण पारंपनरक 
नशक्णातिू सहजपण े रोजगार नमळत 
िाही. या तंत्ज्ाि व कौशलय ससं्ा 
कमी उतपनिातील लोकांचया आवाकयात 
िाहीत. कारण तयातील बहतुांश खासगी 
क्ेत्ात आहते. तयामळेु नवद्ारयाांिा यात 
शलुकामधये सवलत नकंवा अिदुाि 
यातील एक मागदू निवडूि प्रोतसाहि 
द्ायला हवे.

सधयाचया काळात भारत ्ा 
वतेगानते वाढणारी अर्तवयवसरा 
असलतेला दतेश आ त्े, आपलया 
दतेशाकडते ष्मनुषयबळ अनधक आ त्े, 
ष्मनुषयबळाचते रूपांतर योगय कौशलय 
प्रनशक्षणाचया  ष्मदतीनते उतपादनक्षष्म 
ष्मनुषयबळात कते लते तर तयाचा 
उपयोग दतेशाचते सकल राष्टीय 
उतपनन वाढवणयासाठी करून घतेता 
यतेईल.

रोजगार नननष्म्ततीसाठी आवशयक घ्टक व सरकारनते रोजगारवाढीसाठी 
कते लतेलते प्रयत्न याबाबत ननती आयोगाचते ष्मखुय काय्तकारी अनधकारी अनष्मताभ 
कांत यांची योजनाचया चष्मनूते घतेतलतेली ष्मलुाखत. या ष्मलुाखतीत अनष्मताभ 
कांत यांनी भारतातील रोजगारासंबंधी सनवसतर नववतेचन कते लते आ त्े.
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प्र. २०२२ पयिंत भारताचते 
रोजगारक्षष्म ष्मनुषयबळ ६० को्टी 
असणार आ त्े तते पा्ता भारतीय 
ष्मनुषयबळासाठी रोजगारासाठी 
कोणती नवीन क्षतेत्रते पढुते यतेताना 
नदसत आ त्ेत.?

सधया तरी भारताची अ द्ूवयवस्ा 
ही लोकसखंयातमक घटकांचया आिारे 
प्रगती करीत आह.े ह ेलोकसखंयातमक 
भांडवल सकल राष्ट्रीय उतपनिात तेवहाच 
योगदाि देऊ शकते जेवहा मिषुयबळ 
कुशल असले तयासाठी मिषुयबळाच े
रूपांतर उतपादिक्म मिषुयबळात 
करण े महतवाच े आह.े २०१३-१४ 
चया उद्ोग पाहणीिसुार कोक व शदु्ध 
पटे्ोनलयम उतपादिे,मलूभतू िात,ू अनि 
उतपादिे, रसायिे व ततसम पदा द्ू, मोटर 
वाहिे, ट्ेलसदू व समेी ट्ेलसदू या क्ेत्ात 
राजयांच े योगदाि एकूण उतपादिात 
८० टकके आह.े एकूण औद्ोनगक 
उतपादिाचया पनिास टकके उतपादि 
ह े भांडवलानिनठित उद्ोगातिू येते. 
कुठलया क्ेत्ात रोजगार उपलबि होत 
आहते याची वगदूवारी करायची महटली 
तर काही राजयांचा शतेी क्ेत्ातील 
रोजगाराचा वाटा राष्ट्रीय सरासरीपके्ा 
कमी आह.े काही राजयांचा उतपादि 
क्ेत्ातील रोजगाराचा वाटा राष्ट्रीय 
सरासरीपके्ा जासत आह.े बांिकाम 
वयवसाय तसचे घाऊक व नकरकोळ 
वयापार तसचे सवेा क्ेत्ात असाच कल 
नदसिू येतो. भारताची रोजगार पनरससं्ा 
बदलत आह.े तंत्ज्ामळेु रोजगाराच े
महणजे कामाच े सवरूप बदलत आह.े 
तयातिू काही रोजगार कमी होतािा 
िवीि रोजगार वेगळया सवरूपात 
निमादूण होत आहते. कारण तंत्ज्ािामळेु 
काही प्रनक्रया बदललया आहते. रसते, 
जहाज उद्ोग,समाटदू नसटी, शाश्त 
उजादू,वाहतकू व रेलवे,नवमाितळे, 
मालवाहतकू मानगदूका, यातिू िवीि 
रोजगार निमादूण होत आहते. अटल 
िवप्रवतदूि योजिेत मनहलांचया 

उद्मशीलतेवर भर नदला आह.े मदु्रा 
व सटाटदू अप, सटटँड अप योजिांमळेु 
ग्रामीण व शहरी भागात रोजगार 
संिी निमादूण होत आहते तयातील 
काही रोजगार ह े कमी कौशलयाच े
अस ू शकतील. या नशवाय मानहती 
तंत्ज्ाि,दरूसचंार, बटँनकंग, आन द्ूक 
सवेा, आरोगय, नकरकोळ नवक्री, पयदूटि, 
सवयंचनलत वाहिे, आदरानतरय उद्ोग 
यातही रोजगार निनमदूती होत आह.े 
यातिू एकच नदसते ते महणजे रोजगार 
िोरण ठरवतािा सवेा व उतपादि क्ेत् 
या दोनहीवर परेुसा भर द्ायला हवा.
तयातिू भारतात सधया अिेक राजये 
व कें द्रशानसत प्रदेशातील रोजगारांच े
शकै्नणक व कौशलयावर आिानरत 
सवरूप बदलले. यामळेु एकूणच 
रोजगारातील कमतरता, सघंनटत 
क्ेत्ातील रोजगारांची कमी असललेी 
सखंया, मनहलांसाठी रोजगारांची कमी 
या सगळया उनणवांवर उपाय काढण े
शकय होणार आह.े

प्र. तुम्ी एकते नठकाणी असते म््टलते 
आ त्े करी, भारतातील नशक्षण पद्ती 
्ी कते वळ पदवयांपतेक्षा कौशलयावर 
भर दतेणारी असावी, यावर जरा 
सनवसतरपणते सांगा..

भारतातील कामगार बाजारपठेेच े
अवलोकि केल े तर तयात अिेक 
नवरोिाभास नदसतात.कुठलयाही 
िोकरीसाठी लाखो जणांच े अजदू येत 
असतात. पण जर तया िोकरीसाठी 
आवशयक असललेी कौशलये िसतील 
तर अशा लोकांिा िोकरी नमळत िाही 
व अशांची सखंया जासत असते. पवूवीचया 
काळात उतपादि क्ेत्ात केवळ जळुणीच े
जे कौशलय लागत होते ते आता 
परेुस े िाही आता अिेक गुंतागुंतीच े
कौशलये आवशयक असतात. याच े
कारण तंत्ज्ाि बदलल ेआह.े आजचया 
तंत्ज्ािानिनठित अ द्ूवयवस े्त कुठलया 
वयवसायांची भरभराट होईल व 

कुठलया िाही ह े सांगता येण े कठीण 
आह.े यात मखुय आवहाि ह ेउद्ोगांचया 
गरजा लक्ात घेऊि कौशलयािानरत 
नशक्णावर भर देण े ह े आह,े या 
प्रनशक्णातिूच सक्म कमदूचारी तयार 
होऊ शकतात. यात दोि प्रकारचा 
दृनटिकोि ठेवता येतो एक महणजे सवदूच 
वयवसायात हसतांतनरत होऊ शकतील 
अशा कौशलयांचा वापर.दसुरे महणजे 
उद्ोगांिा जी कौशलये हवी आहते 
ती नवनशटि कौशलये आतंरवानसयता 
कायदूक्रमातिू नवद्ारयाांिा देण.े 

प्रा्नमक व माधयनमक नशक्णातिू 
जी आकलिातमक कौशलये निमादूण 
होतात ती इतर कौशलये आतमसात 
करणयासाठी मलूभतू आहते. मलूभतू 
कौशलयामळेुच तमुही इतर कौशलये 
कामाचया नठकाणी आतमसात 
करू शकता. चांगल े प्रा्नमक व 
माधयनमक नशक्ण नमळाललेी मलु े
ही तंत्कौशलयेही सहज आतमसात 
करू शकतात.शाळकरी मलुांसाठी 
वयावसानयक नशक्णाचा भाग मजबतू  
केलयािे माधयनमक शाळेत काही 
कौशलये आतमसात करूि िोकरी िंदा 

भारतात नोकऱयांसाठी आवशयक 
असलतेली परूक पनरसंसरा बदलताना 
नदसत आ त्े. तंत्रज्ानानधनठित क्षतेत्रांची 
वाढ ्ोत असनू तयाचा पनरणाष्म 
रोजगार नननष्म्ततीवर  सकारातष्मक 
पद्तीनते ्ोत आ त्े. नवीन रोजगार 
ननष्मा्तण ्ोत आ त्ेत. त्े नवीन 
रोजगार जनुया रोजगारांची जागा 
घतेत आ त्ेत. तयात जनुी काष्माची 
पद्त सोडनू काष्मगारांना नवी 
कौशलयते नशकावी लागत आ त्ेत. 
का्ी नठकाणी तंत्रज्ान व प्रनक्या 
संपणू्तपणते वतेगळया असलयानते 
रोजगाराचते सवरूप व तयासाठी 
लागणारी कौशलयते पणू्तपणते वतेगळी 
व  नवीन आ त्ेत.
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करू इनच्णाऱया मलुांिा तयामळेु सोय 
होऊ शकते. काही नठकाणी शाळेतील 
नशक्ण व कायादूिभुवातिू नशक्ण यावर 
पणूदू भर नदललेा असतो. अशा प्रकारची 
उदाहरण े ऑनसट्या, झके प्रजासत्ताक, 
डेनमाकदू , हगंेरी, िेदरलटँडस, सलोवाक 
प्रजासत्ताक, नसवतझलांड ये े् पाहावयास 
नमळतात. कायादूिभुवावर आिानरत 
नशक्ण घेऊि सावदूजनिक व खासगी 
भागीदारी करता येते यात नियोकतयांची 
भनूमका ही वहीइटी कायदूक्रम यशसवी 
करणयात महतवाची ठरते. हरयाणा, 
नहमाचल प्रदेश, केरळ यांिी माधयनमक 
पातळीवरच वयवसाय नशक्ण सरुू 
केल े आह.ेमहानवद्ालयातही बी 
.वहोक पदवया सरुू केलया आहते. 
यात मलुांिा सामानय नशक्णाबरोबरच 
वयवसाय नशक्णही नमळते. तयामळेु 
पदवी घेईपयांत ते रोजगार बाजारपठेेत 
सवतला नसद्ध करणयासाठी सजज 
असतात. मिषुयबळ नवकास मंत्ालयािे 
पदवी खालचया पातळीवर 1000 
तास वयावासानयक घटकाला देणयाच े
ठरवल ेआह.े नवद्ारयाांिा रोजगारक्म 
बिवणयासाठी बीए, बीएससी व 
बी.कॉम या सवदू पदवी अभयासक्रमात 
आता सौमय कौशलये, मानहती तंत्ज्ाि 
यासारखी कौशलये नशकवणयाचा 
प्रसताव आह.े राष्ट्रीय शकै्नणक िोरण 
ह े राष्ट्रीय कौशलय नवकास िोरणाशी 
सलंगि करण े तसचे राष्ट्रीय कौशलय 

पात्ता यंत्णा ही वयवसाय नशक्ण 
अभयासक्रमांशी जोडण ेआवशयक आह.े 
मलुांिा वेगळा नवचार करणयाची सवय 
लागावी यासाठी अटल नटकंनरंग लबॅ 
हा उपक्रम सरुू करणयात आला आह.े 
तयातिू तयांिा काही वयवहायदू कौशलये 
नमळवता येतात. प्रतयेक शाळेिे 
मलुांचया कल चाचणीची वयवस्ा 
करूि समपुदेशक ठेवण े गरजेच े
असते. लघ ुमदुतीच ेप्रनशक्ण कायदूक्रम 
ह ेराष्ट्रीय आतंरवानसयता कायदूक्रमांशी 
निगनडत केल े पानहजेत. तयातिू 
नवद्ा्वी रोजगारक्म बि ू शकतील. 
तयांिा रोजगार नमळवतािा स्ानिक 
गरजांचा नवचार करूि आिीच नशक्ण 
देता येईल. 

प्र. रोजगार नननष्म्ततीची क्षष्मता 
कोणतया क्षतेत्रांष्मधयते अनधक आ त्े.?

कामगारांची अनतनरक् उपलबिता 
असललेया भारतासारखया देशात अजिू 
नवकनसत देशांचया प्रवासात आलले े
नस्तयंतरे अंनगकारणयात आललेी 
िाहीत. सधया आपण कृषीनिनठित 
आन द्ूक वाढीकडूि सवेा क्ेत्ावर 
आिानरत वाढीकडे वाटचाल केली 
आह.े तंत्ज्ािानित क्रांतीिे आपलया 
रोजीरोटीवर पनरणाम करणयास 
सरुूवात केली तयाआिीपासिू आपण 
सवेा क्ेत्ाकडे वळलो आहोत. सवेा 
क्ेत्ािे िंतर नडनजटल तंत्ज्ािाचा वापर 
करणयास सरुूवात केली. तयामळेु 
मोठया प्रमाणावर यवुक ह े सवेा 
क्ेत्ाकडे रोजगाराचया आशिेे पाहिू 
लागल.े कौशलये व रे्रकौशलय महणजे 
सिुानरत कौशलयांच ेप्रनशक्ण यानशवाय 
भारतापढेु मोठया लोकसखंयेचा उपयोग 
करूि घेणयाच े आवहाि आह.े िवीि 
रोजगारांच ेसवरूप, िवीि कौशलयांची 
आवशयकता आजचया नडनजटल यगुात 
लागणार आह.े नडनजटल तंत्ज्ािाचया 
वापरातिू चौ्ी औद्ोनगक क्रांती 
जनम घेत आह.े  यापढेु रोजगारांच े
नवभागवार वगवीकरण होणयाएेवजी 

तयांच े एकातमीकरण होईल. मानहती 
तंत्ज्ािाशी एकानतमक अशा रोजगारांच े
प्रमाण यात वाढ ूशकते. आता निववळ 
उतपादि क्ेत्ाशी िोकऱया नशललक 
आहते. तयातील बाकी रोजगार आता 
सवेा क्ेत्ाकडे हसतांतनरत झाल ेआहते. 
मानहती नवशे्षण,कृनत्म बदु्धीमत्ता, 
इटंरिेट ऑर् न्ंगज महणज आयओटी, 
कलाउड कॉमपयनुटंग, वहचयुदूअल 
नरअॅनलटी, बलॉक चिे, नवद्तु वाहिे या 
क्ेत्ात उचच कौशलय रोजगार निमादूण 
होतील. तया जासत पगाराचया िोकऱया 
असतील. कमी नशक्ण व कमी 
कौशलये असललेया लोकांसाठी कापड 
उद्ोग, आनतरय, चमवोद्ोग, पयदूटि, 
बांिकाम क्ेत् यात सिंी असतील. 
ग्रामीण व शहरी भागात तंत्ज्ािािानरत 
उद्मशीलता वाढत जाणार आह.े सटाटदू 
अप इनंडया, मदु्रा, सटटँड अप इनंडया, 
सवच् भारत यातिू रोजगाराचया 
सिंी निमादूण होत आहते. तयात काही 
रोजगार ह ेकमी कौशलयावर आिानरत 
असतीली. सरकार िोरणातमक बाबीवंर 
काम करीत असिू तयात कृषी, पायाभत 
सनुविा, सवयंचनलत वाहिे, कापड 
उद्ोग व चमवोद्ोग यात िवीि रोजगार 
तयार होत आहते. जनुया कामगारांिा 
िवीि कौशलये नशकावी लागतील तर 
िवयािे येणाऱया तरूणांिा ती आिीच 
आतमसात झाललेी असतील. 

प्रश्न- रोजगार नननष्म्ततीसाठी 
ष्माननसकता बदलणते गरजतेचते आ त्े व 
उद्ष्मशीलततेची वतृ्ी ननष्मा्तण करणते 
गरजतेचते आ त्े असते तुम्ाला वा्टतते का?

उद्मशीलता ही रोजगाराचया सिंी 
निमादूण करणयासाठी  आवशयक आह.े 
तयाबरोबर िविवीि सकंलपिांची 
निनमदूती आवशयक आह,े तयातिू रोजगार 
वाढ ू शकतात. भारताचया सदंभादूत 
सांगायच े तर मोठया मिषुयबळाचा 
र्ायदा आपण घेतला पानहजे. कमी 
कौशलये व नशक्ण असललेयांिाही 
तयांचया क्मतिेसुार रोजगाराचया सिंी 

तुलनतेनते खपूच जासत ष्मनुषयबळ 
असलतेलया भारतासारखया दतेशात 
इतर नवकसनशील दतेशांनी तयांचया 
आनर्तक प्रवासात अनंगकारलतेलया 
रचनातष्मक बदलांचा अवलंब 
करणयात आला ना्ी. तंत्रज्ान 
क्ांतीनते आपलया रोजगारांवर 
पनरणाष्म करणयाचया खपू 
आधीच आपण कृषी आधानरत 
अर्तवयवसरतेकडनू सतेवा क्षतेत्रावर 
आधानरत अर्तवयवसरतेकडते वळलो 
आ्ोत. 
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नमळालया पानहजेत. भारत सरकारिे 
रोजगारनिनमदूतीसाठी आिी लोकांची 
उद्मशीलता वाढवणयासाठी अिके 
प्रयत्न केल े आहते. तयांचया अंगी 
उद्मशीलतचेी वृत्ती वाढीस लागावी 
यासाठी वेगवेगळया योजिातिू प्रोतसाहि 
नदल ेआह.े तयासाठी कजफे, बाजारपठे 
सनुविा, जागा, िटेवकदू , मागदूदशदूक 
अशा  सनुविा नदलया आहते. सटाटदू अप 
इनंडया, इज ऑर् डइुगं नबझीिसे, सटटँड 
अप इनंडया, मदु्रा, अटल इिोवहशेि 
योजिा यांचा यात मोठा वाटा राहणार 
आह.े तंत्ज्ािावर आिानरत अिके 
सटाटदू अप उद्ोग नशक्ण, इ वयापार, 
आयटीइएस मधये सरुू झाल े आहते. 
तयातिू भारत हा सटाटदू अपला अिकूुल 
पनरनस्ती असललेा जगातील एक मोठा 
देश ठरला आह.े बीवायजेय ूया नशक्ण 
नवषयक अॅपची सरुवात जलु ै2015 
मधये झाली आता तीि वषाांिी तयाचा 
मोठा नवसतार झाला आह.े दरूवैद्क हाही 
एक मोठा नवभाग खलुा झाला आह.े 
ग्रामीण व पवदूतीय क्ेत्ातील लोकांिा 
वैद्कीय सलला बसलया नठकाणाहिू देता 
येतो. तयामळेु दरू कुठेतरी असललेया 
आरोगय कें द्रात गददी करणयाची गरज 
उरललेी िाही. डॉकटरांची कमतरता, 
नवशषेज् डॉकटरांची कमतरता ही 
ग्रामीण भागात जासत आह,े तयासाठी 

आता काही अॅप तयार केल ेआहते. 
तयातिू वैद्कीय सलला देता येतो. या 
पोटदूलचया सचंालिासाठी परॅामेनडकसची 
गरज आह.े तयात औषितज्, क् नकरण 
तंत्ज्, पनरचानरका यांचा समावेश आह.े 
तयातिू अशा सवेा देणारे उद्ोजक 
ग्रामीण व शहरी भारतात तयार होत 
आहते. 

प्रश्न. अ्टल इनोव त्ेशन नष्मशन 
(अ्टल नवकलपना ष्मो्ीष्म) दतेशात 
रोजगार नननष्म्ततीस कशा प्रकारते ष्मदत 
करीत आ त्े.?

अटल इिोवहशेि नमशि ही 
सरकारची एक महतवाची योजिा आह.े 
ती निती आयोगाचया अखतयारीत असिू 
तयातिू िवसकंलपिा व उद्मशीलता 
यातिू रोजगार निमादूण करणयाच ेकाम 
सरुू आह.े तरूणंािी रोजगार निमादूते 
बिावे, केवळ  िोकरी मागणारे बि ूिये 
यावर तयात भर आह.े शाळा, सवयंसवेी 
ससं्ा, नवद्ापीठे, लघ ुव मधयम उद्ोग 
व कंपिी क्ेत् यांिा सामाविू घेणारा 
समयक दृनटिकोि यात आह.े तयात 
सवदू राजये व कें द्रशानसत प्रदेश यांिा 
समानवटि केल ेआह.े अटल इिोवहशेि 
नमशिमधये अटल नटंकनरंग लबॅ सरुू 
केलया असिू तयात नवद्ारयाांिा वेगळा 
व सवतंत् नवचार करणयाची सवय 
लावली जात आह.ेअटल इिकयबुेटसदूचा 

समावेश यात असिू हजारो सटाटदू अप 
तयातिू पढेु येत आहते. अटल नय ूइनंडया 
चलॅ ेंजेस योजिते उतपादि िवप्रवतदूि 
व िवसकंलपिा याला उत्तजेि नदल े
आह.े या िव सकंलपिा या राष्ट्रीय 
पातळीवर सामानजक आन द्ूक पनरणाम 
साितािाच िवीि रोजगार निमादूण 
करणाऱया असावयात अशी अपके्ा आह.े 
देशातील 650 हिू अनिक नजलह्यात 
अशा 544 अटल नटंकनरंग लबॅ 
सरुू करणयात आलया आहते. 101 
अटल इिकयबुेटसदू तयार करणयात 
आल ेआहते. तया प्रतयेकातिू 25-30 
अनभिव सकंलपिािानरत सटाटदूअप दर 
18 मनहनयात निमादूण होत आहते. अटल 
नय ूइनंडया च टँलजेेसचया एकूण 24 हिू 
अनिक आवृत्यात कृषी, नपणयाच ेपाणी, 
सांडपाणी प्रनक्रया, रेलवे, वाहतकूीच े
पयादूय या क्ेत्ांचा समावेश केला आह.े 
यात लघ ु उद्ोग िवसकंलपिा व 
सशंोिि पढुाकार महणजे एआयएम-
एसबीआआयार ही योजिा सरुू केली 
जात असिू तयात िवीि िोकऱया निमादूण 
होतील व उद्ोगही उभे राहतील. यातिू 
मेक इि इनंडयाला प्रोतसाहि नमळणार 
असिू तयात तंत्ज्ािानिनठित नियादूत 
वाढणार आह.े आयातीवरच ेअवलंनबतव 
कमी होणार आह.े एआयएम (अटल 
इिोवहशेि नमशि) योजिेमळेु रोजगार 
निनमदूतीला  सवदू पातळयांवर प्रोतसाहि 
नमळेल अशी वयवस्ा करणयात आली 
आह.े यात शहरे, सतर 2 व सतर 2 
शहरे तसचे ग्रामीण भागातही िवीि 
तंत्ज्ाि, कृनत्म बदु्धीमत्ता तसचे िवीि 
उद्ोग प्रारूप े यांिा प्रोतसाहि नमळेल 
यात शंका िाही. 

nnn

अनमताभ कांत ह ेनिती आयोगाच े
मखुय प्रशासकीय अनिकारी आहते.
ई मेलः amitabh.kant@nic.in
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भारताचया अ द्ूवयवस े्च े वतदूमाि 
सवरूप ह ेअिेक बाबतीत साचबेधद 

नियमांिा अिसुरूि  िाही. िजीकचया 
भनवषयकाळातही ह ेसवरूप अिेका्ाांिी 
अिौपचानरकच असले. सद्नस्तीत 
भारतीय अ द्ूवयवस े्त अिेक नस्तयंतरे 
घडत आहते. जस,े ग्रामीण भागांचा 
शहरी भागांत कायापालट, शतेीचया 
क्ेत्ांत नबगरशतेीचं ेउद्ोग, निवादूहासाठी 
तातपरुतया रोजगारांपासिू मानसक अ्वा 
दैनिक वेतिाचया रोजगारांचया सिंी, 
आजीवि िोकरी एेवजी  अलप कालीि 
करार ततवावरील िोकरया, नियोक्ा-
िोकरीदार पधदतीचंया िोकरीऐवजी 
यवुा नपढीचा सवयंउद्ोजकतेकडे कल 
इ. ही नस्तयंतरे नवकासाला समांतर 
नकंवा एका क्रमािे ि होता सवाांगीण 
नवकासाला परूक ि ठरता परसपर 
नवरूधद पनरणाम देऊि जातात. नवषम 
अ द्ूवयवस े्चया आनण खंडीत मजरू 
बाजारपठेेत अस ेनचत् नदसण ेसहानजक 
आह.े अशा प्रकारचया अ द्ूवयवस े्त 
तलुिेिे मबुलक मिषुयबळाचा परुवठा 
असणारी क्ेत् तसचे मिषुयबळाचा 
अभाव असललेी क्ेत् े एकाचवेळी 
अनसततवात अस ू शकतात. तसचे 
अकुशल अ्वा अिदूकुशल कामगार 
असललेया वयवस्ांसोबत जागनतक 
सतरावरील नवभाललेया कुशल श्नमक 
बाजारवयवस्ा एकाचवेळी एका मोठया 
वयवस े्चा एक भाग अस ू शकतात. 
याबरोबरच अचकू व नवश्सिीय 
रोजगाराची आकडेवारी नमळवणयासाठी 
स्ानिक पातळीपासिू घरोघरांचया 
सनवसतर सवफेक्णातिू नमळाललेी मानहती 
उपयकु् ठरते. केवळ उद्ोगांचया 

सवफेक्णांतिू नियोक्ा- िोकरदार 
ततवावर िोकरी करणारयांची आकडेवारी 
समज ू शकत िाही. ददुदैवािे सरकारी 
यंत्णदे्ारे घराघरांच े सवफेक्ण वरचवेर 
केल ेजात िाही. सवदूसािारणपण े१० 
वषफे नकंवा पाच वषाांचया अंतरािेच अस े
सवफेक्ण केल ेजाते. तयादरमयाि काही 
लहाि मोठे ठरानवक क्ेत्ांपरुते मयादूनदत 
नबगर सरकारी सवफेक्णांचया मानहतीची 
उपयकु्ता मयादूनदत असते. तयामळेु 
एकूणच रोजगारांची आकडेवारी देणारी 
मानहती असमािािकारक आह.े अचकू 
रोजगार आकडेवारीचया मानहतीची 
आवशयकता लक्ात घेऊि सरुूवातीला 
प्रनतवषवी, तर या वषवी पासिू दर 
नतमाहीला रोजगार सवफेक्ण करणयात 
येते. वरचवेर रोजगार सवफेक्ण, तयातिू 
नमळाललेया आकडेवारीच े अभयासपणूदू 
नवशे्षण करणयातिू शासिाला 
लोकांिा चांगलया नवकाससिंी उपलबि 
करणयाबाबत योगय नदशा नमळते. 
कारण कोणताही नवकास हा िागनरकांिा 
चांगलया रोजगारसंिी नमळविू देणयास 
परूक असावा. यासाठी कें द्र व राजय 
सरकारांची भनूमका ही नवकासाला 
अिकूुल वातावरण निनमदूती करणयाला 
प्रोतसानहत करणारी असावी

वयवसाय अनुपालन ननधीची सलुभ 
उपलबधता 

वतदूमाि शासिाचया काही प्रमखु 
िोरणांपकैी एक महणजे वयवसायाची 
पतूदूता करणयासाठी भांडवली खचादूसह 
आवशयक अिपुालि खचादूचया नििीची 
सलुभ उपलबिता व वयवसायाला 
आवशयक सावदूजनिक सतरातील  

भारतीय अर्तवयवसरा: रोजगारसंधीचंी भरभरा्ट
-नबबतेक दतेबरॉय

सद्नसरतीत भारतीय अर्तवयवसरतेत 
अनतेक नसरतयंतरते घडत आ त्ेत. 
जसते, ग्ाष्मीण भागांचा श्री 
भागांत कायापाल्ट, शतेतीचया क्षतेत्रांत 
नबगरशतेतीचंते उद्ोग, ननवा्त्ासाठी 
तातपरुतया रोजगारांपासनू ष्मानसक 
अरवा दैननक वतेतनाचया रोजगारांचया 
संधी, आजीवन नोकरी एतेवजी  
अलप कालीन करार ततवावरील 
नोकरया, ननयोक्ा-नोकरीदार 
पधदतीचंया नोकरीऐवजी यवुा 
नपढीचा सवयंउद्ोजकततेकडते कल इ. 
्ी नसरतयंतरते नवकासाला सष्मांतर 
नकंवा एका क्ष्मानते न ् ोता सवािंगीण 
नवकासाला परूक न ठरता परसपर 
नवरूधद पनरणाष्म दतेऊन जातात.

दृटिीक्षतेप
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भौनतक व सामानजक पायाभतू गरजांची 
वयवस्ा यांचा योगय मेळ बसवण े
ह े होय. यातिू वयवसाय करणयास 
अिेकांिा प्रोतसाहि नमळेल यातिूच  
रोजगाराचया िविवया संिी उपलबि 
होतील व उद्ोजकतेच े प्रमाण वाढेल 
आनण नवकासाला हातभार लागेल. 
भारतामधये उद्ोजकतेला खपू वाव 
आह े परंत,ु उद्ोगांचया भरभराटीसाठी 
एक ठोस कायदेशीर ओळख महणिू 
उद्ोजकतेची ससंकृती रूजललेी 
िाही. वयावसानयकता, सवयंरोजगार 
व उद्ोजकतेची मािनसकता ही 
उद्मशीलता ससंकृतीतिू रूजावी या 
उद्ेशािे शासिािे सटाटदू अप इनंडया, 
सटटँड अप इनंडया तसचे मदु्रा योजिा 
यांसारखे उपक्रम सरुू केल.े या 
योजिांच े वैनशटि अस े की, वयवसाय 
सलुभतेबरोबरच काही कारणासतव  
वयवसाय  बंद करणयाचया अ्ादूत 
वयवसाय निगदूमिाचा पयादूयी मागदू 
उपलबि करूि देणयात आला आह.े 
वैयनक्क आन द्ूक अडचणीनंशवाय 
इतर कारणािे वयवसाय बंद करणयाचा 
पयादूय पनहलयांदाच सरकारी योजिेतिू 
देणयात आला आह.े  

शासि सवाांिाच िोकरया देऊ शकत 
िाही. तसचे प्रतयेकािे िोकरदार होण े
ह ेदेखील नवकासाचया दृटिीिे अपनेक्त 
िाही. आजीवि वेतिाचया िोकरया 
उपलबि करूि देऊि नियोक्ा- 
िोकरदार अशा दोि वगादूची नवषम 
आकडेवारी वाढवण ेनवकासाला पोषक 
ठरत िाही. तयाऐवजी, रोजगारावर 
लक् कें नद्रत करण ेआवशयक आह,े जे 
अलपकालीि आनण करारातमक अस ू
शकते. 

अचकू ष्मान्तीची आवशयकता

रोजगारसिंीचंी वाढ आनण नवकासाची 
गती एकसमाि नकंवा समांतर असलेच 
अस े िाही. नवकासाची रचिा जया 
सवरूपाची आह ेतयावर तयाच ेिविवीि 

उद्म व रोजगारसंिीच े सकारातमक 
निकाल अवलंबिू असतात. बरेचदा 
अिेक क्ेत्ात भरभराट नदसत असली 
तरी बेरोजगारीचया प्रमाणात काहीही घट 
होत िाही. राष्ट्रीय सवफेक्ण सघंटिेचया 
२००४-०५ आनण २००९-१० 
मिील दोि सावदूनत्क सवफेक्णांतिूही 
रोजगारवृधदीनविा आन द्ूक नवकास 
झालयाची आकडेवारी नदसिू येते. तसचे 
दोनही वेळी राष्ट्रीय सकल उतपादिात 
साततयािे वाढही नदसिू आली. 
उपलबि आकडेवारीवरूि करणयात 
आलले े ह े नवशे्षण परसपरनवरोिी 

पनरनस्ती एकाच वेळी अनसततवात 
असलयाच े दशदूवतो. उदाहरणा द्ू, 
देशाचा सवदूसािारण नवकासदर ७ 
टकके एवढा असतांिा कामगार 
उतपादकता देखील ७ टकके अस ू
शकेल का असा प्रश उपनस्त होतो. 
जर अस ेिसले तर ७ टकके नवकासदर 
गाठलयावर रोजगारवृधदीही झाली अस े
महणता येईल. राष्ट्रीय उतपनिाचया 
आकडेवारीिसुार नवकासदरातील 
वाढ रोजगारसंिीतं वृधदी असलयाच े
द्ोतक आह.े जर अस े िसले तर 
प्राप्त आकडेवारीचया सवफेक्णांत गललत 
अस ूशकणयाची शकयता आह.े अचकू 

मानहतीवरूि योगय नवशे्षण मांडता 
येते. शतेीसारखया वयवसायात सवदूच 
िवया रोजगारा्वीला नशरकाव करण े
शकय िाही. शतेीच े वयापारीकरण व 
शतेीपरूक उद्ोगांतिूही र्ारशा प्रमाणात 
समािािकारक रोजगार नमळेल अस े
िाही. यानशवाय, आिनुिक उतपादकता 
वयवसायही पवूवीएवढा कामगार परूक 
रानहललेा िाही. तयामळेु रोजगार 
सिंीसंाठी सवेाक्ेत्ामधयेच सिंी शोिलया 
जातात. 

काष्मगार परूक नवकास

भारतीय अ द्ूवयवस्ा ही 
आन द्ूकदृष्टया भांडवल पोषक िसिू 
मिषुयबळािे वयापललेी आह.े या 
मािव ससंाििाच े योगय नियोजि 
केलयास अ द्ूवयवस े्तील सवदूच 
क्ेत्ांची उतपादकता वाढिू तयािषुांिे 
रोजगारसंिीही निमादूण होत राहतील.

भांडवलपरूक वयवसाय असावा 
की मिषुयबळावर निभदूर वयवसाय 
करावा हा निणदूय केवळ मिषुयबळाचया 
कुशलतेेचया मलूयावर नििादूनरत होते. 
सघंनटत क्ेत्ामधये मािव ससंाििाच े
मलूय अनिक असते. यामधये केवळ 
वेतिमलूय िसते तर कामगार 
कायद्ाप्रमाण े ठरवणयात आललेा 
अिपुालि खच दूही समानवटि असतो. 
१९९१ िंतरचया काळात कामगार 
अिपुालि मलूयात कोणतीही वाढ 
झाललेी िाही नकंबहिुा काही प्रमाणात 
घटच झाली आह.े राष्ट्रीय श्मसनुविा 
सकेंतस्ळावर याबाबतची आकडेवारी 
देणयात आली आह.े अस े असतांिा 
भांडवली उद्ोग की कामगारपरूक 
उद्ोग ही गुंतागुंत आजही सटुललेी 
िाही. याच ेउत्तर वयवसायाचया सबंंनित 
भांडवलाचया आवशयकतेत घट, 
तयाबरोबरच वयवसाय व उद्ोगांचया 
स्ापिेसाठी शासनकय अिदुािाची 
उपलबिता, कर सवलती इ. आन द्ूक 
सवलतीमंळेु भांडवली वयवसायात 

राष्टीय उतपननाचया 
आकडतेवारीनुसार नवकासदरातील 
वाढ रोजगारसंधीतं वधृदी असलयाचते 
द्ोतक आ त्े. जर असते नसतेल तर 
प्राप् आकडतेवारीचया सवजेक्षणांत 
गललत अस ू शकणयाची शकयता 
आ त्े. अचकू ष्मान्तीवरून योगय 
नवश्ते षण ष्मांडता यतेतते. शतेतीसारखया 
वयवसायात सव्तच नवया 
रोजगारारषीला नशरकाव करणते 
शकय ना्ी. शतेतीचते वयापारीकरण 
व शतेतीपरूक उद्ोगांतनू्ी फारशा 
प्रष्माणात सष्माधानकारक रोजगार 
नष्मळतेल असते ना्ी.
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सलुभता ह ेअस ूशकते. तसचे दसुरया 
बाजचूा नवचार करता, सद्कालीि 
शासिाचया िोरणाप्रमाण े भांडवली 
लाभांऐवजी वयवसाय व उद्ोगांिा 
कुशल मिषुयबळ सहज उपलबि करूि 
देऊि तयातिू िवीि रोजगारसंिी तयार 
वहावयात, यावर भर नदला जात आह.े 

आपलया देशात काही भागांत 
तलुिेिे खपू कमी मिषुयबळ असिू 
काही भागांत मिषुयबळाची उपलबिता 
अनिक प्रमाणात आह.े याच े कारण 
नियोक्ा व िोकरदार यांचयात योगय 
वेळी आवशयकतेिसुार समनवय 
सािणारा दवुा उपलबि िाही. िोंदणी 
ि केलले े लबेर कॉनट्ॅकटर जादा 
असलयामळेुही या समसयेत भर पडते 
आह.े वतदूमाि शासिािे या समसयेवर 
काही समािाि नमळवणयासाठी राष्ट्रीय 
कनरयर सवेा सकेंतस्ळ तयार 
केल े आह.े तनरही काही प्रश जस े

उपलबि मानहतीचया तलुिेत कामगार 
व कायदू नियकु् मिषुयबळ यांचया 
आकडेवारीतील तर्ावत वाढत जात 
आह.े तसचे कामात सहभागी होणयाचया 
दराबाबत नस्तयांसह परुूषांचया सखंयेतही 

घट होत आह.े शासनकय िोरणाप्रमाण े
नस्तयांिा रोजगाराचया सिंी उपलबि 
करूि देणयासाठी शासि बांिील आह.े 
तनरदेखील नस्तयांचया  बेरोजगारीचया 
आकडेवारीतील वाढ हा एक गंभीर 
प्रश आह.े  याच ेप्रमखु कारण अतयंत 
कमी वेति ह े आह.े तसचे आपलया 
देशात सवयंनिवडीिसुार रोजगारसिंी 
नमळत िाहीत. नमळणारया रोजगारसिंी 
या वैयनक्क नशक्ण व पसतंीिसुारच 
नमळतील याची शाश्ती िाही. तसचे 
कुशल कामगारांचा अभावामळेु 
रोजगारसिंी असिूही तया नरक् 
राहतात. 

 यासाठी वतदूमाि सरकारिे सरुू 
केललेया राष्ट्रीय कौशलय नवकास 
ससं्ा National Skill Development 
Agency (NSDA), राष्ट्रीय कौशल 
नवकास महामंडळ- National Skill 
Development Corporation 

शासनकय धोरणाप्रष्माणते नस्तयांना 
रोजगाराचया संधी उपलबध करून 
दतेणयासाठी शासन बांधील आ त्े. 
तनरदतेखील नस्तयांचया  बतेरोजगारीचया 
आकडतेवारीतील वाढ ्ा एक गंभीर 
प्रश्न आ त्े.  याचते प्रष्मखु कारण 
अतयंत कष्मी वतेतन त्े आ त्े. तसतेच 
आपलया दतेशात सवयंननवडीनुसार 
रोजगारसंधी नष्मळत ना्ीत. 
नष्मळणारया रोजगारसंधी या 
वयैनक्क नशक्षण व पसंतीनुसारच 
नष्मळतील याची शाश्वती ना्ी. तसतेच 
कुशल काष्मगारांचा अभावाष्मळुते 
रोजगारसंधी असनू्ी तया नरक् 
रा्तात. 
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(NSDC), व प्रनशक्ण महासचंालक-
Directorate General of Training 
(DGT) यांचयाद्ारे चालवलया जाणारया 
राष्ट्रीय कौशलय नवकास कायदूक्रमाचया 
नवनवि उपक्रमांतिू सवयंरोजगाराला 
प्रोतसाहि लाभिू रोजगारात भरभराट 
नदसिू येईल, अशी अपके्ा आह.े

ठळक ष्मदु्ते 

l शासि सवाांिाच िोकरया देऊ शकत 
िाही. तसचे प्रतयेकािे िोकरदार 
होण े ह े देखील नवकासाचया 
दृटिीिे अपनेक्त िाही. आजीवि 
वेतिाचया िोकरया उपलबि करूि 
देउि नियोक्ा- िोकरदार अशा 
दोि वगादूची नवषम आकडेवारी 
वाढवण े नवकासाला पोषक ठरत 
िाही. तयाऐवजी, रोजगारावर लक् 
कें नद्रत करण ेआवशयक आह,े जे 
अलपकालीि आनण करारातमक 
अस ूशकते. 

l सद्नस्तीत भारतीय अ द्ूवयवस े्त 

अिेक नस्तयंतरे घडत आहते. 
जस,े ग्रामीण भागांचा शहरी भागांत 
कायापालट, शतेीचया क्ेत्ांत 
नबगरशतेीचं े उद्ोग, निवादूहासाठी 
तातपरुतया रोजगारांपासिू 
मानसक अ्वा दैनिक वेतिाचया 
रोजगारांचया सिंी, आजीवि 
िोकरीएंवजी  अलप कालीि करार 
ततवावरील िोक-या, नियोक्ा-
िोकरीदार पधदतीचंया िोकरीऐवजी 
यवुा नपढीचा सवयंउद्ोजकतेकडे 
कल इ.

l वयावसानयकता, सवयंरोजगार 
व उद्ोजकतेची मािनसकता 
उद्मशीलता ससंकृतीतिू रूजावी 
याच उद्ेशािे शासिािे सटटदू अप 
इनंडया, सटटँड अप इनंडया तसचे 
मदु्रा योजिा यांसारखे उपक्रम सरुू 
केल.े

l रोजगारसंिीचंी वाढ आनण 
नवकासाची गती एकसमाि नकंवा 

समांतर असलेच अस े िाही. 
नवकासाची रचिा जया सवरूपाची 
आह ेतयावर तयाच ेिविवीि उद्म 
व रोजगारसंिीच े सकारातमक 
निकाल अवलंबिू असतात.
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भारताचया वेगािे वाढणाऱया 
आन द्ूक गरजा भागनवणयासाठी  

कुशल मिषुयबळ साततयािे परुनवणयाची 
आवशयकता आह.े २०११ साली 
झाललेया जिगणिेिसुार एकूण 
लोकसखंयेपकैी ३१ टकयांहिू जासत 
जिता शहरात रहात होती आनण 
यािंतरच े अिमुाि अस े सचुनवते की 
वषदू २०५० पयांत ही टककेवारी 
५० टककयांपय ांत वाढणयाची शकयता 
आह.े सधया अनसततवात असललेी 
शहरे नवसतारत आहते आनण तयातील 
लोकवसती दाट होत आह,े तसचे िवीि 
शहरे उदयाला येत आहते, यामळेु 
उदरनिवादूहाची साििे निमादूण करणयाची 
गरज वाढतच जाणार आह.े दर 
मनहनयाला १० हजार िवीि कामगार 
निमादूण होतात (ओ. सी. इ. डी. 
इकॉिॉनमक सवहफे – भारत २०१७). 
उतपादि क्ेत् आनण सवेा उद्ोगांमिल े
बदलते तंत्ज्ाि आनण कृषी क्ेत्ातल े
अनिकानिक यांनत्कीकरण यामळेु 
शहरी नवभागात मजबतू रोजगार वाढ 
होण े अपनेक्त आह.े िवीि रोजगार 
निनमदूतीपकैी जवळपास ७० टकके 
रोजगार शहरी नवभागात निमादूण 
होतील असा अंदाज आह े(सखें इ. , 
२०१०).

१. कुशल पया्तवरणाचा नवकास 

वषदू २००९ मधये राष्ट्रीय कौशलय 
नवकास िोरण आखणयात आल े
आनण िॅशिल सकील डेवहलपमेंट 
कॉपवोरेशि(एि्. एस.् डी. सी.) 
स्ापि करणयात आल.े वषदू २०२२ 
पयांत १५० दशलक् लोकांिा कुशल 

कामगार महणिू नवकनसत करणयाचया 
उद्ेशािे ही स्ापिा करणयात आली. 
सावदूजनिक – खाजगी भागीदारीची 
रचिा असललेया या उपक्रमात 
सरकारची मालकी ४९ टककयांपय ांत 
मयादूदीत ठेवली आह.े यामळेु एि्. 
एस.् डी. सी.ची बहतुांश मालकी 
खाजगी क्ेत्ाकडे जाते. यामधये १० 
उद्ोग महासघं आनण नवनशटि क्ेत्ातलय 
औद्ोनगक सघंटिांमधये समभागांची 
समाि वाटणी केललेी आह े (शणेॉय, 
२०१२). 

भारतात, २२ मंत्ालये नवनवि 
प्रकारच े कौशलय प्रनशक्ण कायदूक्रम 
आयोनजत करतात, तयामळेु कौशलय 
नवकास कायदूक्रमाची लक्णीय प्रगती 
होत आह.े कौशलयाबाबत साततयािे 
मागदूदशदूिाची गरज असते ह े लक्ात 
घेऊि पंतप्रिािांिी वषदू २०१५ 
मधये सकील इडंीया नमशि ची 
सरुवात केली. नवनवि मंत्ालयांकडूि 
होणाऱया प्रयत्नांच े एकत्ीकरण करूि 
भारताचया भनवषयकाळातलया कुशल 
मिषुयबळासाठी आराखडा निमादूण 
करणयाच े काम सकील इडंीया नमशि 
करते. 

सवयं रोजगार निनमदूतीचया सिंीमंधये 
वाढ होणयासाठी आन द्ूक सवेांमिे सलुभ 
प्रवेश होण ेगरजेच ेआह.े कौशलयपणूदू 
वयवस े्ला परूक महणिू या देनखल 
आघाडीवर समांतर प्रयत्न करणयात 
येत आहते.  जेएएम् +या सवेांमळेु 
आन द्ूक सवदूसमावेशाच े धयेय गाठण े
सलुभ होत आह.े जेएएम् + महणजे जि 
िि योजिा, आिार आनण मोबाईलवर 

उतपादन क्षतेत्र आनण सतेवा उद्ोगांष्मधलते 
बदलतते तंत्रज्ान आनण कृषी क्षतेत्रातलते 
अनधकानधक यांनत्रकरीकरण याष्मळुते 
श्री नवभागात ष्मजबतू रोजगार 
वाढ ्ोणते अपतेनक्षत आ त्े...  या 
क्षतेत्रातलया आव्ानांचा साष्मना 
करणयासाठी भारत सरकार ब्ुनवध 
ष्मागािंचा अवलंब करत आ त्े. श्री 
नवभागात रोजगार नननष्म्ततीसाठी 
सरकारनते घतेतलतेलया पढुाकारावर 
या लतेखात प्रकाश ्टाकला आ त्े. 
तसतेच भनवषयकाळातलया आव्ानांना 
साष्मोरते जाऊ शकते ल असते ष्मनुषयबळ 
श्रात ननष्मा्तण करणयासाठी 
नवनवीन धोरणते आखणयात यतेत 
आ त्ेत, तयांचा्ी ष्मागोवा या लतेखात 
घतेतला आ त्े.

श्रांष्मधयते उपनजवीकते चया संधी ननष्मा्तण करताना
-दगुा्त शंकर नष्मश्ा

उपाय
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आिारीत आन द्ूक सवेा होय. या 
वषादूचया सरुवातीला जागनतक बटँकेिे 
जाहीर केललेया जागनतक नर्िडेकस 
अहवालािसुार, वषदू २०११ मधये प्रौढ 
बटँक खातिेारकांची सखंया ३५ टकके 
होती, वषदू २०१४ मधये ही सखंया 
५३ टकके झाली तर वषदू २०१७ 
मधये प्रौढ बटँक खातेिारकांची सखंया 
८० टकके इतकी झाली आह.े बटँक 
खातेिारकांमधये परुूष आनण स्ती 
खातेिारकांचया सखंयेतली तर्ावतही 
कमी झाली आह.े आता ८३ टकके 
परुूषांची आनण ७७ टकके नस्तयांची 
बटँकेत खाती आहते. इतकेच िाही तर, 
मदु्रा कजदू नमळवणाऱया लाभा्थींमधये 
७५ टकके मनहलांचा समावेश आह े
(जागनतक बटँक, २०१८).

रोजगार आनण सवयंरोजगार या 
दोनही गोटिीिंा आिार देणयासाठी 
एकानतमक दृनटिकोि असललेी योजिा 
महणजे दीिदयाळ अंतयोदय योजिा – 
िॅशिल अबदूि लाईवहलीहडू नमशि 
(डी.ए.वाय्.-एि्.य.ूएल्.एम्.) होय. 
ही योजिा गृहनिमादूण आनण शहरी 
वयवहार मंत्ालयाअंतगदूत (एम्.ओ.एच्.
य.ूए.) चालनवणयात येते. सवदू वैिानिक 
शहरांमिलया गरीब आनण कमकुवत 
लोकांसाठी उदरनिवादूहाचया सिंी निमादूण 
करणयासाठी या योजिेद्ारा प्रयत्न 
करणयात येतात. 

गृहनिमादूण आनण शहरी वयवहार 
मंत्ालयातर्फे  (एम्.ओ.एच्.य.ूए.)  
प्दशवी योजिांपकैी एक योजिा 
महणिू दीिदयाळ अंतयोदय योजिा – 

िॅशिल अबदूि लाईवहलीहडू नमशि 
(डी.ए.वाय्.-एि्.य.ूएल्.एम्.) सादर 
करणयात आली. या मंत्ालयाचया इतर 
प्दशवी योजिा याप्रमाण े आहते - 
सवच् भारत नमशि – शहरी (एस.्
बी.एम्.-य.ू), प्रिािमंत्ी आवास 
योजिा – शहरी (पी.एम्.ए.वाय्.-य.ू), 
समाटदू शहर नमशि (एस.्सी.एम्.), 
शहरांच े पिुरुजजीवि आनण रुपांतरण 
करणयासाठी अटल नमशि (ए.एम्.
आर.्य.ूटी.), आनण पारंपारीक वारसा 
असललेया शहरांचा नवकासआनण वृद्धी 
योजिा(एच्.आर.आय्.डी.ए.वाय्). 
या सवदू योजिा दीिदयाळ अंतयोदय 
योजिेला परूक ठरतात. 

अ. ब्ु-आयाष्मी रोजगार धोरणते-

सवदूसमावेशक दृटिीकोिाद्ारे शहरी 
गनरबी कमी करण ेआनण रोजगाराला 
बढती दणेयावर लक् कें द्रीत करण ेह ेया 
नमशिच ेधयये आह.े

सामानजक जागृती आनण ससं्ातमक 
नवकास या नमशि मिील घटकामंळेु तीि 
सतरामंधय ेसमाजाची बािंणी केली जात.े 
त ेतीि सतर अस े– सवयं सहाययता गट 
(एस.्एच.्जी.) निमादूण करण,े नवभाग 
पातळीवर नकंवा झोपडप्टटी पातळीवर 
महासघं निमादूण करण े आनण शहर 
पातळीवर महासघं निमादूण करण.े 

ह े महासघं समाजाच े एकनत्त 
प्रनतनििीतव करतात आनण तयाचया 
उदरनिवादूहाला आिार दतेात.  

या नमशि अंतगदूत शहरी उदरनिवादूह 
कें द्रे (नसटी लाईवहलीहडू सेंटसदू-सी.एल.्
सी.) स्ापि केली आहते. शहरातलया 
स्ानिक मंडळ पातळीवर (अबदूि 
लोकल बॉडी य.ूएल.्बी.) अिौपचारीक 
जि सवेा क्ते्ाला सघंटीत करणयासाठी 
शहरी उदरनिवादूह कें द्राचंी मदत होत.े 
इलकेट्ीनशयि, सतुार, पलबंर, रंगारी, 
नशपंी, नशकवणी नशक्क इतयादी सवेा 
दणेाऱयाचंी िोंदणी सी.एल.्सी. मधये 

सवयं स्ायता ग्ट ष्म्ासंघाची बैठक, ओडीशा.

बह-ुआयामी रोजगार िोरण-े

सवदूसमावेशक दृटिीकोिाद्ारेशहरी गनरबी कमी करण ेआनण रोजगाराला बढती 
देणयावर लक् कें द्रीत करण ेह ेया नमशिच ेधयेय आह.े

सामानजक जागृती आनण ससं्ातमक नवकास या नमशि मिील घटकांमळेु तीि 
सतरांमधये समाजाची बांिणी केली जाते. ते तीि सतर अस े– सवयं सहाययता गट 
(एस.् एच्. जी.) निमादूण करण,े नवभाग पातळीवर नकंवा झोपडप्टटी पातळीवर 
महासघं निमादूण करण ेआनण शहर पातळीवर महासघं निमादूण करण.े 

ह ेमहासघं समाजाच ेएकनत्त प्रनतनििीतव करतात आनण तयाचया उदरनिवादूहाला 
आिार देतात.  
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केली जात.े यामळेु सी.एल.्सी.शी 
सपंकदू  साििू ग्राहकािंा या सवेा 
नमळवता यतेात. सी.एल.्सी. द्ारा सकू्म 
उद्ोजकािंा नवपणिासाठी आिारही 
नदला जातो.

कौशलय प्रनशक्ण देण े आनण 
िोकरी नमळविू देण े (इ.एस.्टी.पी.) 
या नमशिचया घटकामळेु सकील इडंीया 
नमशिद्ारे बाजारात उपयोगी ठरेल 

अस ेकौशलयाच ेप्रनशक्ण देऊि िोकरी 
नमळविू देणयात यश नमळते. प्रनशक्ण 
नदलयािंतर एकतर प्रनशक्णा्थींिा 
िोकरी नमळविू देणयासाठी प्रयत्न केल े
जातात नकंवा सवयंरोजगारासाठी मदत 
केली जाते. सवयंरोजगार कायदूक्रम 
(सलेर् एमपलॉयमेंट प्रोग्रमॅ- एस.्इ.पी.) 
हा नमशिचा अतयंत महत्वाचा घटक 
आह.े यामळेु शहरी गरीबांचा आन द्ूक 

उपजीनवकते साठी आधार 
ठरलतेला सवयं स्ाययता ग्ट – 
अनंबकापरू, छनत्सगड

कचऱयाच े वयवस्ापि 
पानलकेमार्दू त करणयाऐवजी 
समाजाकडूि वहावे या उद्ेशािे 
कचऱयापासिू सोिे या 
कायदूक्रमाचा प्रारंभ झाला. सवयं 
सहाययता गटातलया ५०० हिू 
जासत मनहला एकत् आलया 
आनण तयांिी घरोघरी जाऊि 
कचरा गोळा करायला सरुवात 
केली आहे. तया घि आनण द्रव 
कचऱयाच े वयवस्ापि करतात. 
या कायादूवर शहरी स्ानिक 
मंडळे लक् ठेवतात. तयासाठी 
कें द्रीय नियंत्ण कक् स्ापि केला 
आहे. या कक्ातूि ऑिलाईि 
पोटदूल द्ारे रोजचया कचरा गोळा 
करणयाचया कामाची मानहती नदली 
जाते. 

 2.99 लाख सवयंसहायता गट (प्रतयेकी 10 सदसय) स्ापि  
2.09 लाख सवयंसहायता गटांिा नििी प्राप्त

 11.76 लाख उमेदवारांिा प्रनशक्ण  
3.86 लाख उमेदवारांिा रोजगार 

 3.01 लाख वयनक्िंा सकु्म उद्ोग कजदू नवतनरत  
4.09 लाख सवयंसहायता गटांिा बटँकेकडूि कजदू  
23,554.6 कोटीचं ेकजदू नवतनरत 

 1625 निवारे मंजरू, तयातील 991 ची उभारणी 

 2,212 शहरांत रे्रीवालयांच ेसवफेक्ण पणूदू  
8,03,457 रे्रीवालयांिा ओळखपत्ांच ेवाटप

साष्मानजक स्ायय आनण 
संसरातष्मक नवकास

श्री बतेघरांसाठी 
ननवारते

श्रांतील 
फते रीवालयांसाठी 

ष्मदत

लौशलय नवकास 
प्रनशक्षणाद्ारते 

रोजगार

सवयंरोजगार 
काय्तक्ष्म
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समावेश होतो आनण तयांिा सकू्म 
रकमेच े कजदू सवलतीत नदलयामळेु 
तयांचया सकू्म उद्ोगाला आिार नदला 
जातो. 

रे्रीवालयांिा आिार देण े हा या 
नमशिचा एक घटक आह.े यामळेु 
‘रे्रीवाल े कायदा, २०१४’ िसुार 
रे्रीवालयांचा रोजगार सरंक्ण 
नमळविू देता येते. या घटकाअंतगदूत, 
८ लाखांहिू जासत रे्रीवालयांिा 
ओळखपत् देणयात आली आहते. 
यामळेु तयांचया वयवसायाला कायदेशीर 
मानयता नमळते आनण तयांचया नर्रतीच े
क्ेत् देखील निनचित होते. अिेक 
शहरांिी रे्रीवाला क्ेत् योजिा तयार 
केली असिू तयािसुार नवक्रीसाठी योगय 
तया सनुविा तयार केलया आहते आनण 
रे्रीवाला क्ेत् नवकनसत करणयात येत 
आहते. 

या नमशिचया मधयाविी पनरणाम 
मलूयांकि अहवालािसुार एस.्एच्.
जी. बॅकं कजादूपकैी जवळपास ४५ 
टकके कजादूचा उपयोग सकू्म उद्ोग 
स्ापिेसाठी करणयात आला आह.े  ह े
लक्ात घेतल ेतर अस ेनदसते की, या 
नमशििे उपनजवीका निनमदूतीत लक्णीय 

प्रगती केली असिू आतापयांत २५ 
लाखांहिू जासत े्ट उपनजवीकेची 
साििे निमादूण केली आहते.

ब. कौशलय प्रनशक्षण आनण 
नोकऱयांष्मधनू रोजगार नननष्म्तती.

इ.एस.्टी.पी.घटकामळेु शहरातलया 
गरीब उमेदवाराची रोजगारक्मता 
वाढते. रोजगार कें द्रीत, पनरणामदायक 
कौशलय प्रनशक्ण कायदूक्रमांद्ारा 
िोकऱया आनण सवयंरोजगार निनमदूतीवर 
भर देणयात येतो. ह ेउपक्रम मागणीला 
अिसुरूिच तयार होतील याची 
खातरजमा करणयासाठी सधयाचया 
कौशलयांमधये नकती तर्ावत आह े
तयाचा अभयास करणयात आला आह.े 
नवनवि चाळणया लाविू तयािंतर 
उमेदवार निवडणयात येतात आनण 
तयांिा मागदूदशदूि करणयात येते.  
यामळेु उद्ोगांचया मागणीिसुार आनण 
तयांचया महत्वाकांक्ेिसुार उमेदवारांिा 
प्रनशक्णाचा नवषय निवडता येतो. 

प्रनशक्णाच े सवरूप अलप मदुतीच े
असते, तयाचा कालाविी ३ ते ६ 
मनहनयाचा असतो. नवनवि क्ेत्ात सधया 
२०० हिू अनिक नवषयांवर प्रनशक्ण 

देणयात येते. यामधये सवादूनिक लोकनप्रय 
नवषय अस ेआहते – आय टी, आय टी 
इ एस, पोशाख, सौंदयदू आनण सवासरय, 
बांिकाम, आरोगयसवेा आनण पोषण.

प्रनशक्ण महासचंालक (DGT) 
यांचया अनिपतयाखाली उद्ोगांचया 
गरजांिा अिसुरूि रोजगारक्म 
प्रनशक्णाच े (मॉडयलुर एपमपॉयेबल 
सकीलस) अभयासक्रमही इ.एस.्टी.पी.
तर्फे  चालनवणयात येतात. ह े प्रनशक्ण 
अभयासक्रम राष्ट्रीय वयवसायानभमखु 
प्रनशक्ण पनरषदेतर्फे  (िॅशिल 
काउननसल ऑर् वहोकेशिल ट्ेनिंग 
एि्.सी.वही.टी.) समंत केल े जातात.  
आता ह ेअभयासक्रम राष्ट्रीय कौशलय 
अहदूता रचिेशी (िॅशिल सकील 
कवानलनर्केशि फे्मवकदू  एि.एस.कय.ू
एर्.) नमळते जळुते करणयात आल े
आहते.  या रचिेअंतगदूत ३८ उद्ोग 
मंडळांच ेजाळे नवणणयात आल ेअसिू 
तयांिा क्ेनत्य कौशलय पनरषद अस े
महणतात (सकेटर सकील कौननसलस एस.्
एस.्सी.). नवनवि अभयासक्रमांसाठी 
अहदूता सचं तयार करण ेआनण तयांचया 

श्र उपनजवीका कें द्, जयपरू, राजसरान

सवयं सहाययता गटातलया नस्तयांिी चालवललेया सकू्म उद्ोगांिा प्रोतसाहि 
देणयासाठी िविवीि नवपणि कलपिा लढवलयामळेु या शहर उपनजवीका 
कें द्रािे एक आदशदू उदाहरण घालिू नदल ेआह.े या कें द्रािे अमेझॉि, सिॅपडील, 
फलीपकाटदू, शॉप कलजू अशा प्रमखु इ-कॉमसदू वयासपीठांशी सिंाि बांिल े
आह.े 

या कें द्रािे एक कॉल सेंटरही स्ापि केल ेअसिू आजतागायत १०,००० 
हिू जासत ग्राहकांिा सवेा नदली आह.े कौशलय प्रनशक्ण घेतललेया उमेदवारांिा 
िोकरी शोिणयासाठी मदत करण,े रे्रीवालयांसाठी कायदूशाळा आयोनजत 
करण ेयासारखे उपक्रमही या शहर उपनजवीका कें द्राकडूि राबवल ेजातात. 

ह ेकें द्र प्र्म दीिदयाळ अंतयोदय योजिेचया सहाययािे सरुू झाल ेआनण 
आता ते आन द्ूकदृष्टया सवावलंबी झाल ेआह.े 

देशभरात एकूण १,१८७ 
कौशलय प्रनशक्ण परुवठादार आनण 
६,१३६ प्रनशक्ण कें द्रांच े जाळे 
उभारणयात आल ेअसिू डी.ए.वाय्.-
एि्.य.ूएल्.एम्.द्ारे प्रनशक्ण आनण 
िोकरीसाठी सहायय देणयात येते. 
यामधये सवादूनिक लोकनप्रय क्ेत् 
अशी आहते – आय टी, आय टी इ 
एस, पोशाख, सौंदयदू आनण सवासरय, 
बांिकाम, आरोगयसवेा आनण पोषण.
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चाचणया आनण प्रमाणपत्ांसाठी मािक 
तयार करणयाची जबाबदारी या 
पनरषदेची आह.े 

क. सवयं स्ाययता काय्तक्ष्म

वैयनक्क  आनण गटांिा सकू्म 
उद्ोग उभारणयासाठी ‘सवयं सहाययता’ 
या नमशिमिलया घटकाचा उपयोग 
होतो. यासाठी ७ टकके वयाजदरािे 
बटँकेची कजदूसनुविा उपलबि करूि 
नदली जाते. यामधये तीि प्रकारची 
कजदू सवलतीमधये उपलबि आहते – 
२ लाख रूपयांपय ांत वैयक्ीक कजदू 
नमळते तर, सवयं सहाययता गटासाठी 
१० लाख रूपयांपय ांत कजदू उपलबि 
होते. यामधये गटाकडे जया प्रमाणात 
नििी उपलबि असले तयािसुार १ 
: ४ या प्रमाणात (नरझवदू बॅकेंचया 
मागदूदशदूक तत्वांिसुार) कजदू उपलबि 
होते. एस. इ. पी घटकाचया अंतगदूत 
कजदू नमळणयासाठी जे अजदू येतात 
तयांच े मलूयांकि करणयासाठी बटँकेच े
आनण शहर स्ानिक मंडळांच ेप्रनतनििी 
नमळिू काम करतात. 

बटँकांिी नकंवा नवत्तीय ससं्ांिी जर ७ 
टककयांपके्ा जासत वयाजदर आकारला 
तर जासत आकारललेी वयाजाची रककम 
वयाज सवलत या सवरूपात लाभा्थींिा 
नदली जाते. मनहला सवयं सहाययता 
गटांिा अनतनरक् ३ टकके वयाज 
सवलत नदली जाते. यामळेु वेळेवर 
कजदू परतरे्डीसाठी प्रोतसाहि नमळते. 
लाभा्थींिा नशक्ण देऊि आनण कौशलय 
परुनवणयासाठी तसचे तयांिा सक्म 
करणयासाठी, सकू्म उद्ोगांिी नटकूि 
रहावे आनण तयांची वाढ वहावी महणिू 
उद्ोजक नवकास कायदूक्रमाअंतगदूत 
सहायय उपलबि करूि नदल ेजाते. 

ड. नष्मशन ष्मलूयांकन आनण नवीन 
उपक्ष्म –

मधयाविी मलूयांकि केलयावर जी 
तर्ावत आढळिू आली तयावर उपाय 

महणिू डी.ए.वाय्.-एि्.य.ूएल्.एम्.
अंतगदूत मोठा उपक्रम हाती घेतला 
आह.े यामधये वयाज सवलतीसाठी वेब 
पोटदूल उभारल ेजाईल, जेणकेरूि वयाज 
सवलत े्ट लाभा्थींचया कजदू खातयात 
जमा होईल. यापवूवीच सवलतीचया कजदू 
दरात उपलबि असलले ेमदु्रा कजदूसदु्धा 
डी.ए.वाय्.-एि्.य.ूएल्.एम्.या योजिेत 
सामील होणयासाठी पात् ठरल े आह.े 
यामळेु कजदू योजिांच ेएकीकरण होऊ 
शकेल. 

प्रनशनक्त उमेदवारांिा िोकऱया 
नमळविू देणयाची क्मता वाढवणयासाठी 
नमशितर्फे  िोकऱया नमळविू देणयाऱया 
एजनसीबरोबर काम करणयात येत 
आह.े तसचे वेगािे वाढणाऱया 
क्ेत्ांमिलया खाजगी कंपनयांसोबत 
भागीदारी करणयात येत आह.े 
प्रनशनक्त उमेदवारांकडूि े्ट अनभप्राय 
नमळवणयासाठी एक यंत्णा उभारणयात 

येत आह.े या योजिेच े िाव ‘पारस’ 
(पी.ए.आर.ए.एस. -वयनक्गत वेगवाि 
चाचणी यंत्णा) असिू यामळेु प्रनशक्ण 
कायदूक्रमात सिुारणा करणयासाठी राजय 
सरकारांिा मदत होत आह.े 

नमशिचया मापदंडावर आिारीत 
राजयांच े मलूयांकि करणयात येते. 
यामळेु राजयांमधये सपिादूतमक भाविा 
निमादूण होते. राजयांसाठी तयार केललेया 
या मािांकि यंत्णचे ेिाव ‘सपाकदू ’ अस े
आह.े 

२. ष्मखुय जोखीष्म ओळखनू तयावर 
उपाय योजणते.

भनवषयाचा वेि घेत एम्.ओ.एच्.
य.ूए.चया प्रा्नमकता नवकनसत होत 
आहते. या प्रा्नमकता जोखीम आनण 
सिंीवंर आिारीत आहते. तीि राष्ट्रीय 
आवहािांिा नमशिद्ारे पयादूय शोिणयात 
येत आहते. ती आवहािे अशी आहते – 

रायपरू, छत्ीसगड इरते कॉमपय्ुटर अ ॅनपलकते शनचते ट्रतेननंग
प्रनशक्ण महासचंालक (डीजीटी) यांचया अनिपतयाखाली उद्ोगांचया गरजांिा 

अिसुरूि रोजगारक्म प्रनशक्णाच े(मॉडयलुर एमपॉयेबल सकीलस) अभयासक्रमही 
इ.एस.्टी.पी.तर्फे  चालनवणयात येतात. ह े प्रनशक्ण अभयासक्रम राष्ट्रीय 
वयवसायानभमखु प्रनशक्ण पनरषदेतर्फे  (िॅशिल काउननसल ऑर् वहोकेशिल 
ट्ेनिंग एि्.सी. वही.टी.) समंत केल े जातात.  आता ह े अभयासक्रम राष्ट्रीय 
कौशलय अहदूता रचिेशी (िॅशिल सकील कवानलनर्केशि फे्मवकदू -एि्.एस.्कय.ू
एर््.) नमळते जळुते करणयात आल ेआहते.
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(अ) िोकऱयांच ेअिौपचारीक सवरूप, 
(ब) कामगारांचया सखंयेत मनहलांच े
कमी प्रमाण (क) कायदूक्रम राबनवणाऱया 
एजनसीचंया मयादूदीत क्मता.

(अ) शहरी अिौपचारीक 
कायदूबळाला औपचारीक करण े – 
देशाचया एकूण कायदूबळापकैी ८१ 
टकके कायदूबळ अिौपचारीक नकंवा 
असघंटीत सवरूपात आह.े वषदू 
२०१९ पयांत आणखी ७७ टकके 
कामगार ‘कमकुवत िोकऱयांमधये’ 
सहभागी असणार आहते. (आय्.
एल्.ओ., २०१८). जया वेगािे देशात 
शहरीकरण होत आह े तया प्रमाणात 
औपचारीक क्ेत्ात वाढ होतािा नदसत 
िाही. याउलट शहरी भागात जासत 
अिौपचारीक उद्ोगांची भर पडत आह.े 
औपचारीक क्ेत्ाइतकाच अिौपचारीक 
क्ेत्ाचा आन द्ूक आघाडीवर पनरणाम 
नदसिू येणार आह.े (घिी इ. २०१३). 
बांिकाम आनण सवच्ता यासारखया 
क्ेत्ात मोठया सखंयेिे शहरी कामगार 
अिौपचारीक पद्धतीिे िोकरी करतात 
आनण  तयांचया आरोगयाची आनण 
सरुक्ेची दरुवस्ा नदसिू येते. 

डी.ए.वाय्.-एि्.यू.एल्.एम्.द्ारा 
ही आवहािे दोि प्रकारे हाताळणयात 
येतात. जयांिी अिौपचारीक पद्धतीिे 
कौशलय आतमसात केली आहते तयांिा 
शोििू, प्रमानणत करूि औपचारीकता 
पणूदू करण े हा पनहला प्रकार आह.े 
यासाठी पवूवी नशक्ण घेतललेयांिा 
मानयता देण े (रेकनगिशि ऑर् प्रायर 
लनि ांग-)  हा उपक्रम प्रिािमंत्ी कौशल 
नवकास योजिेशी (पी.एम्.के.वही.
वाय.) जोडला आह.े या आर.्पी.एल.
प्रक्रीयेमळेु नवशषेकरूि बांिकाम 
आनण सवच्ता क्ेत्ासारखया कमकुवत 
क्ेत्ातही आरोगय आनण सरुक्ेच ेप्रमाण 
उंचावणयाची अपके्ा आह.े यामळेु 
अिौपचारीक कामगारांमधये तयांचया 
कौशलयाबाबत सनमािाची भाविा 

निमादूण होईल आनण अहदूता पातळीत वाढ 
होईल. सवच्ता कामगारांचया क्मतेत 
वाढ वहावी यासाठी देनखल नमशि 
प्रयत्नशील आह.े सकेटर काऊननसल 
र्ॉर ग्रीि जॉबज आनण सवच् भारत 
नमशि या दोघांबरोबर सयंकु्रीतया 
आघाडी उघडणयात आली आह.े 

दसुरा प्रकार महणजे डी.ए.वाय्.-
एि्.य.ूएल्.एम्.अंतगदूत सवदू 
शहरांमधये शहर उपनजवीका कें द्र 
(नसटी लाईवहलीहडू सेंटसदू-सी.एल्.
सी.) स्ापि करण े अपनेक्त आह.े 
ही कें द्रे पिुरुजजीनवत करणयात येत 
आहते, तयासाठी सवेा देणाऱया सवतंत् 
वयावसानयकांचा भककम मानहतीसाठा 
(डेटाबेस) िवयािे तयार करणयावर 
लक् कें द्रीत करणयात येत आह.े यामळेु 
सवतंत् वयावसानयकांचया सवेा मोबाईल 
ऍप वगैरे माधयमातिू उपलबि करता 
येतील. अिौपचारीक कामगारांिा एकत् 
आणिू तयांिा प्रनशक्ण देऊि पानलकेच े
कंत्ाट नमळविू देणयासाठी अिेक 
सी. एल. सी. प्रयत्न करत आहते. 
उदाहरणा द्ू नहमाचल प्रदेशातलया िाहि 
शहरातलया सी. एल. सी. कें द्रािे 
वानलमकी वसतीतलया अिौपचारीक 
सवच्ता कामगारांिा प्रनशक्ण नदल.े 
तया कामगारांिा आता िाहि िगर 
पानलकेकडूि औपचारीक कंत्ाट देणयात 
आल ेअसिू तयात नवसतृत अटी, नियम 
आनण सरुक्ा साििांचा समावेश आह.े 

(ब) श्री कष्म्तचाऱयाषं्मधते ष्मन्लाचंा 
स्भाग वाढनवणते –

भारताचया अ द्ूवयवस े्ला कमकुवत 
करणारी आणखी एक महत्वाची समसया 
महणजे मनहला कमदूचाऱयांचा कमी 
सहभाग. वषदू १९९० आनण २०१५ 
दरमयाि देशाच े दरडोई प्रतयक् सकल 
देशांतगदूत उतपनि ३७५ अमेरीकि 
डॉलसदू वरूि १,५७२ अमेरीकि 
डॉलसदू इतके वाढल,े परंत ु देशाचया 
मनहला कमदूचाऱयांची सखंया ३७ 
टककयांवरूि २८ टककयांपय ांत खाली 
आली. जर देशाला ह े सतंलुि परत 
आणता आल े तर सकल देशांतगदूत 
उतपनिात २७ टककयांिी वाढ होऊ 
शकेल (आय.एम्.एर््.- २०१३).

िॅशिल समॅपल सवहफे (एि्.एस.्
एस.) चया मानहतीिसुार जया मनहला 
प्रामखुयािे घर सांभाळतात तयांचयापकैी 
३१ टकके मनहलांिा काहीतरी 
अ्ादूजदूि करणयाची इच्ा आह.े अशी 
इच्ा असणाऱया सवदू मनहलांिी जर 
कामाला सरुवात केली  तर मनहला 
सहभागाच ेप्रमाण (नर्मेल लबेर र्ोसदू 
पाटदीनसपशेि रेट-एर्.एल. एर्.पी.
आर.) २१ टककयांिी वाढ ू शकेल 
(पांडे, २०१७). 

या तर्ावतीवर डी.ए.वाय्.-एि्.
य.ूएल्.एम्. े्ट कायदू करते. या 
योजिेत मनहलांिा सवयं सहाययता 
गटात सामील करूि घेऊि कायदूप्रवण 
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करणयात येते. जवळपास ३० लाख 
मनहलांिा अशाप्रकारे सवयं सहाययता 
गटात आनण महासघंात समानवटि 
करूि कायदूप्रवण करणयात आल ेआह.े 
या सामानजक सघंटिांमळेु मनहलांिा 
तयांचया घर सांभाळणयाचया पारंपारीक 
भनूमकेचया पलीकडे बघता येते. तया 
सामानजक आनण आन द्ूक दृष्टया 
सरुनक्त होतात. जया राजयांमधये अशा 
सामानजक सघंटिा प्रगलभ झालया 
आहते नत े् आता मनहला यापढुचया 
पातळीवर जात आहते, ती पातळी 
महणजे उतपनिाच े स्ोत निमादूण करण े
आनण कजदू नमळविू तया आिारे सकू्म 
उद्ोग उभारण.े 

मनहलांिा कौशलय प्रनशक्णात आनण 
िोकऱयांमिे  प्रािानय देणयाचया कामी 
नमशििे र्ार मोठा टपपा गाठला आह.े 
कौशलय प्रनशक्ण कायदूक्रमात ७० 
टककयांहिू जासत मनहला प्रनशक्णारयाांचा 
समावेश आह.े मनहलांसाठी प्रनशक्णात 
र्क् ३० टकके आरक्ण बंििकारक 
आह,े तरीही तयांचा एवढा मोठा सहभाग 
नदसिू येत आह.े 

(क) श्री सराननक षं्मडळांची (य ू
एल बी) क्षष्मता उभारणी –

डी.ए.वाय्.-एि्.य.ूएल्.एम्. मधये 
प्रतयक् अंमलबजावणीमधये य.ू एल. 
बी. हा महत्वाचा घटक आह.े या 
मंत्ालयािे एकानतमक क्मता उभारणी 
कायदूक्रम (आय सी बी पी) हाती घेऊि 
य ू एल बी ची क्मता वाढवणयाला 
सरुवात केली आह.े रोजगार आनण 
सवयंरोजगार कायदूक्रम आनण शहरी 
गरीबांचया कमकुवत पनरनस्तीबाबत 
सवेंदिशीलता निमादूण करण ेया शहरी 
नमशिचया कामाल बळ नदल ेजात आह.े 

आय सी बी पी चया माधयमातिू 
एम्.ओ.एच्.य.ूए. द्ारा य.ू एल. बी. 
अनिकाऱयांच ेआनण निवडूि आललेया 
प्रनतनििीचं े प्रनशक्ण वगदू चालवणयात 
येतात. हा कायदूक्रम तीि टपपयात 
चालतो. एकानतमक कायदूक्रमाद्ारे 

शहरी नमशििा एकत् करणयावर लक् 
कें द्रीत करण े हा पनहला टपपा आह.े 
प्रतयेक नमशिसाठी नवनशटि तांनत्क 
अभयासक्रम तयार करण ेआनण दसुऱया 
शहरात िेऊि नत्लया सववोत्तम पद्धती 
दाखवण े ह े दसुऱया आनण नतसऱया 
टपपयात केल ेजाते. 

३. प्रगतीचा ष्माग्त

पी.एम्.ए.वाय्.-य.ू, एस.्

बी.एम्.-य.ू, ए.एम्.आर.्य.ूटी., एच्.
आर.आय्.डी.ए.वाय् नण एस.्सी.एम्. 
या मंत्ालयांचया नवनवि योजिा शहरी 
भागात गुंतवणकू करत आहते. 
प्रचडं मोठया प्रमाणावर होणाऱया 
दळणवळणाचया सनुविांमळेु शहरातील 
चलिवलि सिुारत आह.े या नवकनसत 
होणाऱया पायाभतू सनुविांच े बांिकाम 
आनण तयांची देखभाल करणयासाठी 
प्रचडं प्रमाणात मिषुयबळ लागणार 

प्रवासी कौशल नवकास योजना (पी कते  व्ी वाय)
अलप मदुतीचा कायदूक्रम (२ आठवडे ते एक मनहिा), या अभयासक्रमामळेु 

नवनवि देशातल े आवहािातमक प्रकलप नसवकारणयासाठी उमेदवारांची सवांकष 
तयारी होईल, आनण आतमनवश्ासािे प्रकलप पार पाडता येईल, प्रकलपासाठी 
आवशयक ती आतंरराष्ट्रीय कौशलये प्राप्त होतील.

कामगारांिा या कायदूक्रमाचा नवशषे लाभ होऊ शकतो, तयांिा वयावसानयक 
कौशलय आतमसात करणयाची सिंी या कायदूक्रमामळेु नमळेल आनण ते तयांचया 
नवनशटि वयापारातील कौशलये आतमसात करणयासोबतच परदेशी भाषांमधये 
सवंादही साि ूशकतील.
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असलयािे िोकऱयांचया सिंीही मोठया 
प्रमाणात उपलबि होणार आहते. 
डी.ए.वाय्.-एि्.य.ूएल्.एम्. द्ारा होत 
असललेया प्रयत्नांसाठी ही बाब परूक 
ठरत आह.े 

डी.ए.वाय्.-एि्.य.ूएल्.एम्. आनण 
एस.्बी.एम्.-य.ूयांिा जोडणयासाठीची 
मागदूदशदूक तत्वे िकुतीच जाहीर झाली. 
सवच्तेचया कामासाठी उपजीनवकेचया 
प्रनतठिीत संिी उपलबि वहावयात 
यासाठी या योजिांिा एकत् करणयात 
येत आह.े इतर शहरी नमशि मििूही 
मािाची उपजीनवकेची साििे निमादूण 
वहावीत महणिू अशाच प्रकारे िोरण 
आखणयासबंंिी प्रयत्न सरुू आहते. 
राष्ट्रीय आरोगय नमशि (िॅशिल 
हले् नमशि-  एि. एच. एम.) या 
योजिेलाही जोडणयाची प्रक्रीया सरुू 
झाली आह.े आरोगयावर झाललेा 
वारेमाप खच दू हा घटक एखाद्ा 
कुटुंबाला परत गरीबीत झोकूि  देऊ 

शकणाऱया मोठया खचाांपकैी महत्वाचा 
घटक आह.े तयासाठी एि. एच. एम. 
ची प्रक्रीया सरुू आह.े 

बांिकाम क्ेत्ात एम्.ओ.एच्.
य.ूए.द्ारा कामगारांच े प्रमानणकरण 
करणयाला प्रोतसाहि देणयात येत आह.े 
याची दोि उद्ीटेि आहते – उपनजवीकेत 
सिुारणा करण े आनण सावदूजनिक 
कामांचा दजादू सिुारण.े या नदशिेे 
कें द्रीय सावदूजनिक बांिकाम नवभागािे 
(सनेट्ल पनबलक वकसदू नडपाटदूमेंट – 
पी. डबल.ू डी.) सरुवात केली असिू 
तयांचया प्रकलपासाठी कमीतकमी २० 
टकके प्रमानणत कामगार घेणयात येत 
आहते. 

भारताची अ द्ूवयवस्ा साततयािे 
नवकनसत होत आह,े तयामळेु शहरी 
िागरीकांची क्रयशक्ी वाढिू राहणीमाि 
सिुारत आह.े महणिू िवीि क्ेत् ेउदयाला 
येत आहते, जयामधये िोकरीचया सिंी 
मोठया प्रमाणावर उपलबि होत आहते. 

यामधये – इ-कॉमसदूमिील वसत ू
पोहचवण,े मागणीिसुार टॅकसी सवेा 
परुवण,े तंदरुुसती आनण आरोगयनवषयक 
सवेा देण,े वृद्धांची काळजी घेण,े 
लहाि मलुांिा सांभाळण,े घरूि नदलया 
जाणाऱया सवेा इतयादीचंा समावेश 
होतो. या िवया क्ेत्ांसाठी आवशयक 
ते अभयासक्रम सरुू करणयासाठी   
डी.ए.वाय्.-एि्.यू.एल्.एम्.प्रोतसाहि 
देत आह.े या नमशि अंतगदूत कौशलय 
प्रनशक्ण घेतललेया उमेदवारांच ेउतपनि 
वाढावे यासाठी खाजगी क्ेत्ातलया 
कंपिी मालकांबरोबर भागीदारी 
करणयात येत आह.े

nnn

लखेक ह ेभारत सरकारचया गृहनिमादूण 
आनण शहर  नवकास मंत्ालयात सनचव 
आहते.
ई मेलः secyurban@nic.in
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आन द्ूक आनण सामानजक नवकास 
सािणयासाठी गणुवत्तापणूदू 

िोकरी उपलबि होण े गरजेच े आह.े 
अशा िोकरीमळेु रोजगार, काम आनण 
सामानजक सरुक्ा नमळिू वैयनक्क 
जीविात सिुारणा तर होतेच पण 
तयाहीपके्ा गरीबी घटवण े आनण 
सामानजक एकीकरण यासारखया 
नवनवि सामानजक उद्ीटिांची पतूवी 
करणयासाठी देनखल गणुवत्तापणूदू िोकरी 
असण ेअतयंत महत्वाच ेठरते. रोजगार 
निमादूण करणयाचया कामाची गती 
वाढवणयासाठी भारत सरकार वचिबद्ध 
आह ेआनण तयासाठी बहनुवि दृटिीकोि 
सवीकारणयात आला आह.े यामळेु अशा 
रोजगारामधये समाजातलया सवाांिा 
नवशषे करूि गरीब आनण कमकुवत 
घटकांिा प्रवेश नमळणयाची निनचिती 
होईल.

रोजगारनवषयक सवेा आनण 
कामगारांच ेकलयाण याबाबत कामगार 
आनण रोजगार मंत्ालयाची (नमनिसट्ी 
ऑर् लबेर ऍनड एमपलॉयमेंट – एम्. 
ओ. एल्. इ.) महत्वाची भनूमका आह.े 
कामगारांचया सामानजक सरुक्ेबाबतचया 
गरजांच े वयवस्ापि करण,े तयांचया 
िोकरीनवषयीचया सद्नस्तीची 
मानहती गोळा करण े आनण साठवण,े 
िोकरीसदंभादूतलया सवेा परुनवण,े 
नदवयांग आनण समाजातलया कमकुवत 
घटकांिा िोकरी नमळविू देणयासाठी 
मदत करण,े इतयादी बंििकारक 
मलूतत्वांच े पालि करूि ह े मंत्ालय 
आपली भनूमका पार पाडते.

भारतातलया सावदूजनिक रोजगार 

सवेेला राष्ट्रीय वयवसाय सवेेमधये 
(िॅशिल करीअर सवहदीस – एि्. सी. 
एस.्) रुपांतरीत केल ेआह.े तरुणांिा 
िोकरीची सिंी उपलबि वहावी आनण 
या सिंीपय ांत पोहोचणयाचया शकयतेत 
वाढ वहावी महणिू ह ेरुपांतर केल ेआह.े 
मानहती तंत्ज्ािाचया प्रभावी वापरामळेु 
िोकरी शोिणारे उमेदवार, मालक 
आनण प्रनशक्ण देणारे घटक ह ेएकाच 
वयासपीठावर एकनत्त होतात. एि्. सी. 
एस.् ची ठळक वैनशष्टये अशी आहते 
– िोकरी शोिणाऱयांसाठी िोकरी 
नवषयक सवेा उपलबि करूि देण,े 
मागदूदशदूि सवेा, कॉल सेंटसदू, आदशदू 
वयवसाय कें द्र, वयावसानयक मानहतीचा 
साठा, क्मता उभारणी आनण इतर 
सनुविा उपलबि करण.े एि्. सी. एस.् 
द्ारा नवनवि प्रकारचया िोकरी नवषयक 
सवेादेनखल परुवणयात येतात. जस े
– अहदूतेिसुार अिरुूप िोकरी, सवदू 
रोजगार कें द्रांिा इलकेट्ॉनिक पद्धतीिे 
जोडण े आनण नियमीतपण े रोजगार 
मेळावयांच ेआयोजि करण.े 

१०७ आदशदू वयवसाय कें द्रे 
(मॉडेल करीअर सेंटसदू – एम्. सी. 
सी.)उभारणयात आली आहते आनण 
िजीकचया भनवषयात अनतनरक् १०० 
कें द्रे उभारणयाच े नियोजल े आह.े या 
एम्. सी. सी. मधये तंत्ज्ाि आनण 
तरूण तज्ांच ेमागदूदशदूि यांिा एकनत्त 
केल ेआह.े यामळेु िोकरी शोिणाऱयांिा 
तयांचया अहदूतेिसुार, आवडीिसुार 
तसचे समािाि देणारी  जासतीत जासत 
अिरुूप अशी िोकरी निवडण े सलुभ 
होते. िोकरी शोिणाऱयांची मानहती 

गणुवत्ापणू्त रोजगारवधृदीचा प्रयत्न 
-एच. एल. सष्मरीया

रोजगार ननष्मा्तण करणयाचया 
काष्माची गती वाढवणयासाठी 
भारत सरकार वचनबद् आ त्े 
आनण तयासाठी ब्ुनवध दृटिीकोन 
सवीकारणयात आला आ त्े. याष्मळुते 
अशा रोजगाराष्मधयते सष्माजातलया 
सवािंना नवशतेष करून गरीब 
आनण कष्मकुवत घ्टकांना प्रवतेश 
नष्मळणयाची नननचिती ्ोईल.

कन्टबधदता
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यशोगारा: 

श्ी. राकते श कुष्मार सा् ू– नदवयागं –यानंा काष्म शोधणयात आलतेलते यश

श्ी राकेश कुमार साह,ू ह े२८ वषादूच ेआहते. ते ओनदशातलया घाटीकीया, खदुादू इ े् रहातात. 
तयांिा बोलण े आनण ऐकण े याबाबत कमकुवतपणा आह.े तयांिी भवुिेश्रचया नदवयांगांसाठी 
असललेया ‘राष्ट्रीय वयवसाय सवेा कें द्रात’ (एि्. सी. एस. सी. डी. ए.) िाव िोंदणी केली होती. 
उपचारातमक मागदूदशदूि सत्ाचा लाभ घेतलयािंतर तयांिी ‘टॅली नव् कॉमपयटुर रं्डामेंटलस’ हा 
साडेतीि मनहनयांचा अभयासक्रम २३ रे्ब्वुारी २०१३ रोजी पणूदू केला.ओनदशा सरकारचया 
सामानजक सरुक्ा नवभाग आनण नदवयांग सक्मीकरण (नडपाटदूमेंट ऑर् सोशल नसकयरुीटी ऍनड एपंॉवरमेंट ऑर् पसदूि 
नव् नडसनॅबनलटी -  एस.् एस.् इ. पी. डी.) आनण भवुिेश्रचया एि्. सी. एस. सी. डी. ए. द्ारा हा अभयासक्रम 
उपलबि करणयात आला होता.  या कायादूला ओनदशा कौशलय नवकास प्रानिकरणािे परुसकृत केल ेहोते. 

मलुाखतीला २८ जणांिा निमंनत्त केल ेहोते तयात श्ी. राकेश कुमार साह ूह ेएक होते. अंनतमतः तयांची निवड 
झाली. तयांिा बोलणयात आनण ऐकणयात ७५ टकके कमकुवतपणा आह ेतनरही ते आतमनवश्ासािे काम करतात आनण 
तयांच ेकाम सवाांचया पसतंीला उतरल ेआह,े अस ेतयांिी िकुतयाच नदललेया मलुाखतीत महटल ेआह.े

आनण िोकरी देणाऱयांची मानहती या 
गोटिी सतत बदलणाऱया असलयामळेु 
तयाच े सतत अद्यावतीकरण करण े
आवशयक आह.े एि्. सी. एस.् चया 
मदतीिे आनण कामगार आनण रोजगार 
मंत्ालयािे राजय सरकारांचया बरोबर 
आनण इतर सामानजक भागीदारांचया 
सहयोगािे जवळपास २,२०० रोजगार 
मेळावे आयोनजत केल ेआहते.  तयामळेु 
जिू, २०१८ पयांत जवळपास ३०.२ 
लाख िोकऱयांिा गनतमाि करण ेशकय 
झाल.े 

सरकारच े प्रमखु रोजगार उपलबि 
करूि देणारे पोटदूल महणिू काम 
करणयासाठी एि्. सी. एस.् ला 
वाढवावे लागल.े यासाठी एि्. सी. 
एस.् ला इतर सबंंनित सरकारी 
पोटदूलसोबत एकत् करूि जोडणयात 
आल.े या पोटदूलिे खाजगी िोकऱया 
देणाऱया मखुय पोटदूलसोबत सामंजसय 
करार केल ेआहते. यामळेु िोकरी हवी 
असललेया उमेदवारांचा आनण िोकरी 
देणाऱयांचा मानहती साठा नवसतृत झाला.

कामगार आनण रोजगार मंत्ालयािे 
नदवयांगांिा आन द्ूकदृष्टया मखुय 

प्रवाहात आणणयासाठी देशाचया नवनवि 
भागात  २१ राष्ट्रीय वयवसाय सवेा 
कें द्र (िॅशिल करीअर सवहदीस सेंटसदू 
– एि. सी.एस. सी.) स्ापि केली 
आहते. नदवयांगांचया क्मतांच ेमलूयांकि 
करण,े तयांिा वयवसाय मागदूदशदूि 
उपलबि करण ेआनण रोजगार / सवयं 
रोजगार उपलबि करूि देणयासाठी 
सहायय करण े यासाठी ही कें द्रे काम 
करतात. ही कें द्रे नर्रती नशबीरे 
उभारूि ग्रामीण आनण झोपटप्टटीत 
रहाणाऱया नदवयांगांपय ांतही पोहोचतात 

आनण नत े् वयवसाय मागदूदशदूि देतात. 

रोजगार महासचंालक (डायरेकटर 
जिरल ऑर् एपंलॉयमेंट – डी.जी.इ.) 
यांचयाद्ारा अिसुनूचत जाती / अिसुनूचत 
जमातीसंाठी देनखल कलयाणकारी 
योजिा राबवलया जातात. प्रनशक्ण, 
वयवसाय मागदूदशदूि याद्ारे या योजिा 
काम करतात. अिसुनूचत जाती / 
अिसुनूचत जमातीसंाठी एि.सी.एस.सी 
मिील िवीि अभयासक्रमांची ओळख 
करूि देण ेआनण आतापयांत पोहोच ूि 
शकललेया नठकाणी अिसुनूचत जाती / 

सरुत इ्लया आदशदू वयवसाय कें द्रात सरुू असलले ेमागदूदशदूि सत्
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श्ष्म सनुवधा पो्ट्तल
l माििीय पंतप्रिािांिी १६ ऑकटोबर २०१४ रोजी श्म सनुविा पोटदूल सरुू केल.े कामगार कायद्ाला अिरुूप अस े

सवदू काही एकाच नठकाणी नमळ ूशकणारे ह ेपोटदूल आह.े 
l ह ेपोटदूल या नठकाणी उपलबि आह े- https://shramsuvidha.gov.in या पोटदूलवर एकीकृत िोंदणीकरण, लायसननसगं 

आनण इ पी एर् ओ, इ एस आय सी तसचे सी एल सी (सी) या आस्ापिांचया सवेा उपलबि आहते. 
l खाण आनण कारखािे कायद्ाअंतगदूत असललेया३ नियमांिसुार या नठकाणी आस्ापिांिा वानषदूक आयकर परतावा 

दाखल करता येईल.
l कामगार अंमलबजावणी एजनसीकडूि पारदशदूक पद्धतीिे जोखीम आिारीत तपासणी करणयासाठीची सनुविा या 

पोटदूलवरूि देणयात येते. 
l पोटदूल सरुू झालयापासिू जिू 2018 पयांत कामगार अंमलबजावणी एजनसीिंी एकूण 3.75 लाख तपासणया या 

पोटदूलचया माधयमातिू केलया.

अिसुनूचत जमातीसंाठी िवीि एि.सी.
एस. सी.  स्ापिा करणयाच े काम 
डी.जी.इ. िे केल ेआह.े नवशषे प्रनशक्ण 
योजिा आनण कॉमपयटुर प्रनशक्ण 
देणयाची सोय बाह्य कंत्ाट देऊि करण े
अशा कायदूक्रमांिा अभयासक्रमात 
अंतभूदूत करूि या कें द्रांचया कायादूची 
पिुरदूचिा करणयात आली आह.े 

कामगार आनण रोजगार मंत्ालयािे 
कामगार कायद्ात सिुारणा करणयावरही 
लक् कें द्रीत केल े आह.े  औद्ोनगक 
क्ेत्ातलया आनण अ द्ूवयवस े्तलया 
बदलतया पनरनस्तीमळेु निमादूण 
होणाऱया गरजांसाठी कायद्ात सिुारणा 
करण ेगरजेच ेआह.े श्म सनुविा पोटदूल 
मळेु आस्ापिांची तपासणी प्रक्रीया 
पारदशवी आनण शास्तीय पद्धतीिे होते. 
या पोटदूलवर, लायसननसगं आनण इ पी 

एर् ओ, इ एस आय सी तसचे सी एल 
सी (सी) या आस्ापिांसाठी एकीकृत 
िोंदणीकरणसवेा उपलबि आहते. 
यामळेु मानसक इलकेट्ॉनिक-कम्-चलि 
(इ.सी.आर.) भरण े सोयीच े होते. ९ 
कें द्रीय कामगार कायद्ांतगदूत आनण 
नियमाअंतगदूत ५६ रनजसटसदू / अजदू 
भरण ेपवूवी गरजेच ेहोते. या मंत्ालयािे 
तयात सिुारणा करूि आता ही प्रक्रीया 
५ सामानयक रनजसटर / अजाांमधये 
रूपांतरीत केली आह.े यामळेु वेळ 
आनण पसै े यांची बचत होणार आह.े 
श्म सनुविा पोटदूलमळेु पारदशवी आनण 
जबाबदार पद्धतीिे अंमलबजावणी 
करणयाची यंत्णा नवकनसत झाली आह.े 
यामळेु कामगार तपासणीसाठी पारदशवी 
योजिा तयार झालया असिू ८ कामगार 
कायद्ांसाठी र्क् एकच एकानतमक 

वानषदूक परतावा अजदू भरणयाची सोय 
झाली आह.े यामळेु देशामधये वयवसाय 
करणयात सलुभता आली आह.े 
‘२०१८ मधये वयवसाय करण े – 
रोजगार निनमदूतीसाठी पिुरदूचिा’ या 
जागनतक बटँकेचया अहवालात अस े
िमदू केल ेआह ेकी वयवसायासदंभादूत, 
जागनतक मािांकिात भारतािे १३० 
वया स्ािावरूि १०० वया स्ािावर 
झपे घेतली आह.े २०१७-१८ या 
वषादूत, वयवसाय िोरणात सिुारणा 
करणाऱया सववोत्तम १० देशांमधये 
देनखल भारताच ेिाव आल ेआह.े 

सधयाचया अिेक कामगार कायद्ांच े
सलुभीकरण करूि तयांच ेएकनत्करण 
करण े आनण या कायद्ांमधये 
तकदू निठिपणा आणण ेयासाठी ह ेमंत्ालय 
काम करत आह.े या अिेक कायद्ांिा 
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पी.एष्म.्आर.पी.वाय अरा्तत प्रधानषं्मत्री रोजगार प्रोतसा्न योजना लाभारषी 
(नवीन आनण संकलीत)

पी.एम.्आर.पी.वाय  चया सरुवातीपासिू त ेजिू २०१८ पयांतची प्रगती वरचया 
तकतयात दाखवली आह.े यामधय ेइ.पी.एर्.ओ. मधय ेसामील झालले े िवीि सदसय 
/ कामगार लाभा्वी याचंी सखंया  आनण इ.पी.एर्.ओ. सदसय / कामगार लाभा्वी 
याचंी सकंनलत सखंया दशदूवली आह.े लाभा्थींचया सखंयते वाढ होतािा नदसत आह.े 
ऑगसट २०१६ त े माच दू २०१७ पयांत लाभा्थींची सखंया ०.३३ लाखावंरूि 
५३.७२ लाख.

पी.एष्म.्आर.पी.वाय अरा्तत प्रधानषं्मत्री रोजगार प्रोतसा्न योजना अतंग्तत नवतनरत करणयात आलतेलया ननधीचा तपनशल
n नवतनरत रककष्म            n संकलीत नवतनरत रककष्म

श्ी. ष्मनू कचरीः प्रनतठिीत 
रोजगाराचा शोध

अिसुनूचत जातीतल े श्ी. मिू कचरी, 
ह े आसाममिील कामरूप इ्लया अतयंत 
गरीब पनरवारातल े आहते. कौटुं नबक गरजा 
भागनवणयासाठी ते प्रनतठिीत रोजगाराचया 
शोिात होते. अिसुनूचत जाती / अिसुनूचत 
जमातीसंाठी असललेया एि्.सी.एस.्सी. चया 
प्रनशक्ण कें द्रात तयांिी २०१५-१६ मधये भाग 
घेतला. ह े प्रनशक्ण तयांिी मे २०१६ मधये 
यशसवीरीतया पणूदू केल.े या प्रनशक्णात सहभागी 
झालयामळेु तयांिा नवनवि सपिादू परीक्ांमधये भाग 
घेता आला.  अिसुनूचत जाती / अिसुनूचत 
जमातीसंाठी एि्.सी.एस.्सी. द्ारा आयोनजत 
रोजगार मेळावयातही तयांिी सहभाग घेतला. मे 
२०१६ मधये अिसुनूचत जाती / अिसुनूचत 
जमातीसंाठी एि्.सी.एस.्सी. द्ारा गवुाहाटीइ े्  
रोजगार मेळावा आयोनजत केला होता, तयातिू 
श्ी. मिू यांिा प्र्म ऍकसीस बॅकेंत नवपणि 
अनिकारी या पदावर निवडणयात आल.े सपिादू 
परीक्ेतही ते यशसवी झाल े आनण तयांिा 
नदयाम हसाओ नजलह्यात, नजलहा आनण सत् 
नयायानिशांकडे निमि नवभाग सहाययक (लोअर 
नडवहीजि अनससटंट) या पदासाठी निवडणयात 
आल.े या पदावर ते २७ जलु ै२०१७ रोजी 

रुज ूझाल.े

प्रधानषं्मत्री रोजगार प्रोतसा्न योजना लाभारषी (ननवन आनण संकलीत
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कामगार आनण रोजगार मंत्ालयािे कायदूबळात मनहलांचया सक्रीय सहभागावर 
जोर नदला आह.े  सवदू क्ेत्ातलया कलयाणकारी योजिांवर भर नदला जात आह,े 
परंत ुसवयंपणूदू आनण वयवसायानभमखु वृत्ती असललेी ससंकृती निमादूण करणयावर 
नवशषे जोर देणयात येत आह.े

रोजगार आनण प्रनशक्ण महासचंालकांचया अंतगदूत (डायरेकटरेट जिरल ऑर् 
एमपलॉयमेंट ऍणड ट्ेनिंग -डी.ई.जी.टी.), मनहला प्रनशक्ण वगदू आयोनजत केल े
जातात, जयामधये मनहलांिा कामगार, पयदूवेक्क आनण वयावसानयक अशा अिेक 
भनूमका पार पाडायला नशकवल े जाते. मनहलांिा कौशलय प्रनशक्ण नदलयामळेु 
नवनवि सामानजक – आन द्ूक सतरांमिलया आनण नवनवि वयोगटातलया मनहलांिा 
जासत सिंी उपलबि होतात. यामळेु घरांची आनण कुटुंबांची नस्ती अनिक चांगली 
होते.
l अिेक क्ेत्ांमधये मनहलांसाठी वयवसाय प्रनशक्ण कायदूक्रम आहते.
अ) रोजगारावर आिारीत उद्ोग
 ब) प्रनशक्क महणिू
क) सवयं रोजगाराला प्रोतसाहि देणे
l या सवाांिा कायदूक्म पद्धतीिे चालवणयासाठी आनण भककम सरुवात करूि 

देणयासाठी
अ) कारानगर प्रनशक्ण योजिेअंतगदूत (क्राफ्टसमि ट्ेनिंग सकीम – सी.टी.एस.) 

औद्ोनगक कौशलय प्रनशक्ण
ब) कारानगर प्रनशक्क प्रनशक्ण योजिेअंतगदूत (क्राफट इनसट्कटर ट्ेनिंग सकीम – 

सी.आय.टी.एस.)  प्रनशक्क कौशलय प्रनशक्ण
क) मागणीिसुार अलप मदुतीच ेअभयासक्रम
ड) आयटीआय प्रनशक्कांिा प्रनशक्ण देणयासाठी नवशषे कायदूक्रम
ई)औद्ोनगक मागणीला अिसुरूि तयार केलले ेअभयासक्रम

रोजगारांचते वयवसायात 
रूपांतर करणयासाठी 
वयवसाय प्रनशक्षण

४ कामगार सनंहतेमधये नवभागणयात 
येणार आह े– तया सनंहता अशा आहते 
–१. रोजगार, २. सामानजक सरुक्ा, 
३. औद्ोनगक सबंंि आनण ४. कामाचया 
नठकाणी सरुक्ा, आरोगय आनण काम 
करणयाची पनरनस्ती. १० ऑगसट 
२०१७ रोजी रोजगारासबंंिीची सनंहता 
लोकसभेत सादर करणयात आली. 
कामगारांिा कंत्ाटी पद्धतीवर काम 
देतािा हगंामािसुार तयामधये लवनचकता 
आणता यावी आनण नियादूतीसाठी 
आवशयक ती बंििे पाळिू उतपादिाच े
धयेय गाठता यावे यासाठी ठरानवक 
कायदूकाळासाठी कंत्ाटी पद्धतीवर 
कामगारांिा कामावर घेणयाची िवी 
पद्धत सादर करणयात आली आह.े सवदू 

प्रकारची सामानजक सरुक्ा, रोजगार 
आनण कामाचया पनरनस्तीबाबत कंत्ाटी 
कामगारांिा कायम कामगारांप्रमाणचे 
लाभ नमळतील याची या पद्धतीमळेु 
खात्ी होते .

प्रिािमंत्ी रोजगार प्रोतसाहि 
योजिा (पी.एम्.आर.पी.वाय्.) सदु्धा 
२०१६-१७ या वषादूपासिू राबवायला 
सरुवात झाली आह.े रोजगार निमवीती 
करणयासाठी उद्ोगांिा प्रोतसाहि 
देण े ह े या योजिेच े उद्ीटि आह.े या 
योजिेअंतगदूत कामगारांचया निवृत्ती वेति 
योजिेत (इ.पी.एस.) मालकांकडूि 
देणयात येणाऱया नहशशयापकैी ८.३३ 
टकके रकमेचा वाटा सरकार देत आह.े 

यनुिवसदूल अकाउंट िंबर (य.ुए.एि.) 
असललेया आनण १५,००० रुपये 
प्रती मनहिा पगार असललेया िवीि 
कामगारांबाबत ह ेिोरण आखल ेआह.े 
अिौपचारीक कामगारांिा रीतसर 
काम देणयासाठी नकंवा िवीि रोजगार 
निनमदूतीसाठी ह े पाऊल उचलल ेआह.े 
२०१७-१८ या वषवी घेतललेया 
आन द्ूक सवफेक्णािसुार, देशातलया 
अकृषी कायदूबळापकैी३१ टकके लोक 
औपचारीक िोकरी करतात. यामळेु 
ह े सपटि होते की औपचारीक िोकरी 
करणाऱयांची सखंया ही वाटते तयापके्ा 
खपू मोठी आह.े 

वस्तोद्ोगाला (कापड आनण तयार 
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l ०१.०४.२०१८ पासिू सवदू िवीि 
पात् कमदूचाऱयांचया इ.पी.एस. आनण 
इ.पी.एर्. साठी सरकार मालकांचया 
योगदािातला सपंणूदू १२ टकके वाटा 
उचलत आह.े

l ही योजिा तीि वषादूसाठी लाग ूअसिू, 
यासाठी सवदू िवीि कामगारांिा तयांचा 
यनुिवसदूल अकाउंट िंबर (य ूए एि) 
आिार क्रमांकाशी जोडावा लागेल. 

l जिू २०१८ पयांत ५३.७२ लाख 
िवीि कामगारांची इपीएर्ओ द्ारा 
िोंदणी करणयात आली आह.े

l आतापयांत ११४५.३४ कोटी रूपये 
या योजिेवर खच दू केल ेआहते आनण 
अनतनरक् ४,५०० कोटी रुपयांचा 
नििी आवशयक आह.े 

l ऑिलाईि िोंदणी आनण आिार 
क्रमांकाचया मदतीिे सलुभपण े काम 
चालते. अनिक मानहती –www.
pmrpy.gov.in

प्रधानषं्मत्री रोजगार प्रोतसा्न योजना

कपडे क्ेत्ाला ) आणखी प्रोतसाहि 
देणयासाठी, कामगार निवृत्ती वेति 
योजिे अंतगदूत (एि्.पी.एस.्) आनण 
प्रिािमंत्ी परीिाि रोजगार प्रोतसाहि 
योजिेअंतगदूत देणयात येणारे कमदूचारी 
निवृत्ती वेति, या दोनहीकरता, कंपिी 
मालकांकडूि देणयात येणारा सपंणूदू 
वाटा (१२ टकके नकंवा जे मानय 
केल े असले ते) सरकार उचलत 
आह.े  यापढेु जाऊि या योजिेच े
महत्व लक्ात घेऊि, २०१८-१९ या 
वषादूचया अ द्ूसकंलपात सरकारिे जाहीर 
केल े आह े की, सवदू क्ेत्ातलया सवदू 
िवीि कामगारांचया निवृत्ती वेतिातला 
मालकाकडूि देणयात येणारा सपंणूदू 
नहससा (१२ टकके नकंवा जे मानय केल े
असले ते) सरकार भरणार आह.े ही 
योजिा ०१.०४.२०१८ पासिू तीि 
वषादूसाठी लाग ू झाली असिू िवीि 
कमदूचाऱयांिा िोंदणीचया तारखेपासिू 
तीि वषफे आनण आिीचया कमदूचाऱयांिा 

तीि वषादूतला जो उवदूरीत काळ असले 
तोपय ांत या योजिेचा लाभ नमळणार 
आह.े 

रोजगारामिली गणुवत्ता आनण 
रोजगाराची सखंया यांचयात समतोल 
सािणयाचा दृटिीकोि सरकारिे ठेवला 
आह.े यामळेु वषदू २०३० पयांत 
नटकाव ू नवकासासाठी ठरवललेी धयेय 
गाठणयासाठी रोजगार हा महत्वाचा  
घटक उदयाला येईल.

nnn

लखेक कें द्रीय श्म आनण रोजगार 
मंत्ालयाच ेसनचव आहते.
ई मेलः secy-labour@nic.in
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सधया सरुु असललेया २०१८ 
या  वषादूमधये लवकरच काही 

नदवसात, भारताच े स्लू देशांतगदूत 
उतपनि अ्ादूत जी डी पी इगंलंडचया 
२ पणूाांक ६ दशांश नट्लीयि डॉलर 
जी डी पी ला पार करेल असा अंदाज 
आह.े आता ही साजरी करणयाची गोटि 
आह े का?  नवचार करणयासारखी 
गोटि अशी आह ेकी भारताचया समुारे 
१ अबज २० कोटी लोकांिा, ६६ 
दशलक् लोकांच े उतपनिाच ेलक्य पार 
करायला ७१ वषदू का लागली? 
ह े जग अणूंिी भरल े िसिू नवनवि 
क्ांिी भरल े आह े अस े कनव माया 
ऍनजेलो यांिी महटल ेआह.े  १९४७ 
िंतर आपण सवत:ला सांनगतललेया 
कालपनिक अ द्ूशास्तीय क्ांचा परीणाम 
महणजेच आपली दयिीय उतपादकता, 
अस ेमाझ ेमत आह.े आपलया राजकीय 
गोटिी प्रके्कांकडूि प्रसृत होतात. 
परंत ूआपलया अ द्ूशास्तीय गोटिीमंधये 
नवकें द्रीकरणावर अनवश्ास दाखविू 
(बलवाि राजय ही राष्ट्राला दबुदूल 
बिनवतात), ससं्ांचा अिादर करूि 
(भ्रटिाचार आनण अिौपचारीकता हीच 
ससंकृती), आनण सपिफेवर तोडगा काढिू 
(सरकारी उपक्रम आनण मक्देारी 
हचे ग्राहकांसाठी अनिक चांगल े
आह)े, उतपादकतेचया आजाराऐवजी 
गरीबीचयाच लक्णांिा लक्य करतात. 
१९५५ चया आवडीमिील ठरावािे, 
खराब टेलीर्ोि सवेा, शाळांपके्ा 
महानवद्ालयांची निवड, सरकारी 
उपक्रमांची घोषणा, आनण भांडवली 
बाजाराची सरुुवात या गोटिी नदलया. 
या सवाांमळेु आपली उतपादकता 

कलनुषत झाली. आपलयाकडे १० 
लाखांपके्ा जासत लोकसंखया असललेी 
र्क् ५२ शहरे आहते, आनण ५० 
टकके मिषुयबळ ह े शतेीबाह्य काम 
करणारे आहते, २५ टकके मिषुयबळ 
ह े मजरुीवर काम करणारे आहते. 
महणजे १४ ते १८ वयोगटातील ४३ 
टकके मलु ेनवभाजिाची समसया सोडव ू
शकतात. ३० कोटी नवद्ारयाांपकैी 
र्क् ५ लाख नवद्ारयाांिाच खरा 
उमेदवारीचा अिभुव नमळतो, ६ कोटी 
३० लाख उद्ोगांपकैी र्क् ७० 
लाख उद्ोग जी एस टी पवूवी अप्रतयक् 
करांसाठी िोंदल े गेल े आहते, आनण 
१ कोटी २० लाख लोकांपकैी र्क् 
दीड टकके लोकांिी िोटाबंदी अगोदर 
आयकर भरल.े भारतातील दारीद्य 
ह े कमी उतपादकतेमळेुच निमादूण 
होते. उतपादकता ही, ससं्ा, पायाभतू 
सनुविा, गुंतवणकू आनण मिषुयबळाचया 
कायदूक्मतेवर आिारीत असते.

नशक्ण, रोजगार क्मता आनण 
रोजगार या गोटिी, उतपादकता 
वाढनवणयासाठी आनण दारीद्रय़ 
निमूदूलिासाठी अनतशय महतवाचया 
आहते. भारतात रोजगाराची समसया 
आह ेआनण बरेोजगारीचा अनिकृत दर 
५ टकके आह.े ही अनतशयोक्ी िाही.  
जयाला पानहज ेतया प्रतयकेाला रोजगार 
आह,े र्क् तयािंा अपनेक्त अस ेवेति 
नमळत िाही. प्रश रोजगाराचा का 
वेतिाचा ह े ठरनवण े महतवाच े आह,े 
कारण तमुहाला वाटत असले की 
भारतापढुची समसया रोजगाराची आह े
तर तमुही हनेलकॉपटर मििू पसै े रे्कू 

नशक्षण, रोजगार आनण रोजगारक्षष्मता
-ष्मननष सबरवाल

नशक्षण, रोजगार आनण रोजगार 
क्षष्मतते बाबतची आपली पवूषीची 
धोरणते ्ी एखाद्ा गोटिीचया 
जवळ जाणयापतेक्षा लांब जाणारी 
तसतेच बरयाचदा बा त्ेरील बदलतया 
घ्टकांवर ्टीका करणारी आनण 
जबाबदारी ्टाळणारी ्ोती. 
भारतातील कष्मी उतपादकततेला 
आनण गरीबीला अनतेक कारणते 
आ त्ेत. परंत ू आता आपण 
,औपचानरकरीकरण, नागरीकरण, 
औद्ोनगनककरण, आनर्तकरीकरण 
आनण ष्मानवी भांडवल यांचते धोरण 
अवलंनबलते आ त्े

प्रगती
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शकता नकंवा तीि नदवस कामाचा 
आठवडा करू शकता नकंवा मजरुाचंया 
हातातील र्ावडी काढिू घेविू तया 
जागी चमच ेदवे ुशकता. पण तमुहाला 
जर वाटत असले की समसया वेतिाची 
महणजचे उतपादिाची आह े तर मात् 
तमुहाला औपचारीकीकरण, िागरीकरण, 
औद्ोनगनककरण,नवनत्तनयकरण तसचे 
मिषुयबळाच े भाडंवल अशा प्रकारच े
वेगवेगळे मागदू चोखाळावे लागतील.

भारताची उतपादकता वाढनवण े
महणजचे अनिकृत रोजगार, जो आता 
मिषुयबळाचया २५ टकके आह,े तो 
५० टककयापंय ांत वाढनवण,े  १० 
लाखापंके्ा जासत लोकसखंया असललेी 
शहरे, जी आत्ता ५० आहते ती 
२०० पयांत वाढनवण,े कृनष क्ते्ातील 
मिषुयबळ, सधयाचया ५० टककयावंरूि  
कमी करूि १० टककयावंर आणण,े 
सोि े आनण स्ावर मालमत्तमेिील 
गुंतवणकु, सधयाचया ९० टककयावरूि 
५० टककयापंय ांत कमी करण,े शाळा, 
महानवद्ालय े आनण कौशलय नवकास 
या माधयमातिू, उतपादकतचेी नकंमत, 
दजादू आनण सखंया याचंा समतोल सािण े
ह ेआह.े आता आपण यातील प्रतयके 
घटक पाहयूा.

औपचानरकरीकरण

वरवर पाहता भारताचया उद्ोजकतचे े
पयादूवरण निरोगी नदसिू यते;े आपलया 

एकूण मिषुयबळाचया ५० टकके लोक 
वयावसानयक आहते. आनण आपलयाकडे 
प्रतयकेी ४ शतेीबाह्य कामगारासंाठी एक 
उद्ोग आह.े मात् बहसुखंय उद्ोग ह े
्ो्टया प्रमाणात आहते, (भारतात र्क् 
११ टकके निनमदूती उद्ोगात २०० 
पके्ा जासत लोकािंा रोजगार नमळतो. 
चीिमधय ेहचे प्रमाण ५२ टकके आह.े), 
उतपादकतमेधय े प्रचडं तर्ावत आह े
(९० वया आनण १० वया उतपादिक्मता 
असललेया उद्ोगात २२पट र्रक 
आह.े) आनण आपलया कामगार वगादूत 
४० टकके लोक गरीब आहते (अस े
लोक ज ेजगणया इतपत पसै ेनमळनवतात 
पण दानरद्यातिू बाहरे यायला त ेपरुत 
िाहीत.) जासत वेति दवे ूशकेल एवढी 

उतपादकता असलले े वयवसाय भारत 
निमादूण करू शकत िाही. भारताचया ६ 
कोटी ३० लाख उद्ोगापंकैी १ कोटी 
२० लाख उद्ोग कायादूलय िसणारे 
आहते तर १ कोटी २० लाख लोक 
घरूि काम करतात;  र्क् ७० 
लाख उद्ोग ह ेजी एस टी अगोदर कर 
िोंदणीकृत आहते. र्क् १४ लाख 
उद्ोग वयावसानयकािंा बंििकारक 
असलले ेसामानजक सरुक्ा दणेी दतेात, 
व र्क् १० लाख िोंदणीकृत कंपनया 
आहते.सवादूत िककादायक महणजे 
भारतातील र्क् १७,५०० कंपनयाचं े
भाडंवल १० कोटी रूपयापंके्ा जासत 
आह.े 

भारतातलया परंपरागत उद्ोगािंी 
सामानयपण ेउतकषदू आनण बाधयता प्राप्त 
केली होती, परंत ुजी एस टी हा समीकरण 
बदलणारा घटक ठरला. जी एस टी लाग ू
झालयापासिू अप्रतयक् कराची िोंदणी 
केललेया ससं्ामंधय े ५० टककयािंी 
वाढ झाली. लवकरच हा आकडा  
दीड कोटीपय ांत जाविू पोहोचणयाची 
अपके्ा आह.ेवयवसाय करणयाचया 
कृतीमधय े सहजता आनण सिुारणा 
झालयामळेु िवीि उपक्रम निनमदूती होईल 
तसचे चाल ू असललेया वयवसायामंधये 
उतपादकता वाढेल. यासाठी मधयम 
आनण लघ ु उद्ोग मंत्ालयाला िवयािे 
िोरण आखणयाची गरज आह,े तसचे 
नविा हमी तारणात वाढ, कामगार आनण 
कर निनरक्कापंासिु सटुका, वसत ु व 
सवेा कर कायद्ाच ेसलुभीकरण, उद्म 
भाडंवल उद्ोगात वाढ, आनण सवादूत 
महतवाच े महणज,े उद्ोजक कामगार 
आनण उद्ोजक सरकार यातील दवुा 
असलले े सवदू कायद े कागद नवरहीत, 
उपनस्ती नवरहीत आनण रोख नवरहीत 
करणयाचा नसवकार करणयाची गरज 
आह.े

नागरीकरण

भारताला कामांिा लोकांपय ांत 

नशक्षण, रोजगार आनण रोजगार 
क्षष्मतते बाबतची आपली पवूषीची 
धोरणते ्ी एखाद्ा गोटिीचया 
जवळ जाणयापतेक्षा लांब जाणारी 
तसतेच बरयाचदा बा त्ेरील बदलतया 
घ्टकांवर ्टीका करणारी आनण 
जबाबदारी ्टाळणारी ्ोती. 
भारतातील कष्मी उतपादकततेला 
आनण गरीबीला अनतेक कारणते 
आ त्ेत. परंत ू आता आपण 
,औपचानरकरीकरण, नागरीकरण, 
औद्ोनगनककरण, आनर्तकरीकरण 
आनण ष्मानवी भांडवल यांचते धोरण 
अवलंनबलते आ त्े
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नयायच ेआह ेनकंवा लोकांिा कामापय ांत 
आणायच ेआह ेहा महतवाचा प्रश आह.े 
राजकीय कलपिेत तमुही िेहमी कामांिा 
लोकांपय ांत िेता, पण नवकासामधये 
लोकांिा कामापय ांत नयावयाच ेअसते. 
कारण उद्ोगाकरीता लागणारे अनिवास 
बिनवण ेकठीण आह.े चीििे लोकांिा 
कामापय ांत नयावयाचा िमिुा बिनवला 
आह,े नत े् चीिचया वषादूरंभाला ४ 
नदवसाचया स्ुटटीला २ कोटी लोक 
रेलवे नतकीट खरेदी करूि आपापलया 
घरी जातात. भारतात नदवाळी, ् टपजूा, 
ईद, नकंवा िाताळला अस ेहोऊ शकत 
िाही. आपलयाकडे दहा लाखाचया वर 
लोकसखंया असललेी ५० शहरे आहते 
तर चीिकडे ३७५ शहरे आहते. 
आपलयाकडे ६ लाख खेडेगावे आहते, 
तयापकैी २०० पके्ा कमी लोकसखंया 
असललेी २ लाख खेडी आहते. 
ते् े वयवसाय निनमदूती शकय िाही. 
िागरीकरणाचया नियमाचा अिपनेक्त 
पनरणाम महणजे प्रतयक् वेति आनण 
मोठया शहरात नमळणारे कमी वेति या 
मिील प्रचडं तर्ावत. एका मलुाला 
कामावर जाणयासाठी प्रवासखच दू, 
गवालहरेला रू. ४०० प्रती मनहिा, 
गरुगावला रू. ६०००प्रती मनहिा , 
नदलली इ े् रू. ९०००प्रती मनहिा , 
तर मुंबई इ े् रू. १८०००प्रती मनहिा 
इतके लागल.े ही र्क् प्रवासखचादूची 
भरपाई आह,े वेति िाही.

येतया दोि दशकात आपण 
नदलली, मुंबई नकंवा बंगळरुू इ े् 
अनिक लोकांिा ढकल ू शकत िाही, 
तयाऐवजी नदलली जवळ गरुगाव, 
हदै्राबाद जवळ गनचबावली, पणुयाजवळ 
मगरप्टटा,बंगळरुूजवळ वहाईटनर्लड, 
आनण चनंदगढ जवळ मोहाली यांसारखी 
िवीि वयवसायकें द्रे निमादूण केली 
पानहजेत.

औद्ोनगनककरण

भारतामधये पषुकळ लोक शतेी 
करतात (आपलया मिषुयबळाचया ५० 
टकके),सवयंरोजगार असलले े पषुकळ 
लोक आहते (आपलया मिषुयबळाचया 
५० टकके), आनण उतपादिक्ेत्ामधये 
खपू कमी लोक आहते (आपलया 
मिषुयबळाचया ११ टकके). या 
तीिही घटकांचा एकमेकांशी खपू 
जवळचा सबंंि आह.े शतेीनवरहीत 
कामांचया अभावामळेु शतेीकडूि 
होणारया गरीब लोक जासत काळ 
बेरोजगार राह ूशकत िाहीत. तयामळेु 
ते सवयंरोजगाराकडे वळतात. तसचे 
प्रतयेकजण काही उद्ोजक होऊ शकत 
िाही;  सवयंरोजगार असलले े ५० 
टकके लोक ह ेचांगल े वेति असलले े
काम नमळव ू ि शकलयामळेु गरीब 
असतात. अशाप्रकारे, भारतातील शतेी 
करणारे तसचे सवयंरोजगार असलले े
लोक, रनशयि अ द्ूतज् चयािोवह 
महणतो तस ेसवत: ची नपळवणकू करीत 

असतात. (लहाि शतेे जासत वयवहायदू 
आहते कारण तमुही सवत:ला, तमुचया 
जोडीदाराला नकंवा मलुांिा वेति द्ायची 
गरज िसते.) परंत ु भारतीय आता 
सवत:चया नपळवणकूीला कंटाळला 
आह,े तयामळेु औपचारीक वेतिाचया 
िोकरयांचया प्रमाणात प्रचडं वाढ होत 
आह,े आनण उतपादिाचया िोकरया र्ार 
महतवाचया आहते.

नवनत्यकरण

भारतीय लोक वषादूिवुषदू आपल ेपसै े
बहतुेक करूि जमीि नकंवा स्ावर 
नमळकत अशा भौनतक मालमत्तमेधये 
गुंतवतात आनण राष्ट्रीयीकृत बटँकेतिू, 
वयवसायासाठी भांडवल उभे करतात.
यामळेु स्ावर मालमत्तांचया नकंमतीमधये 
असमतोल निमादूण झाला आह.े (आपण 
अशा ्ोडया देशांमधये आहोत जे े् 
जागेचया भाडयातील उतपनि ह ेबटँकेचया 
कजदूदराचया समाि िाहीत.) आनण 
रोखे बाजाराचा अभाव, तसचे लहाि 
खाजगी नवत्तीय क्ेत् यामळेु गुंतवणकू 
असमतोल निमादूण होतो.िोटबंदी ही 
नवनत्तयीकरणामधये मोठया प्रमाणात 
वयतयय आह.े कारण तयामळेु रू. १८ 
लाख कोटी कजदू देणयाची क्मता, १५ 
कोटी िवीि मानसक नडनजटल वयवहार, 
३ लाख कोटी िनवि नवत्तीय बचत, 
आनण कमी वयाजदर झाल.े

ष्मानवी भांडवल

 भारताला नशक्ण आनण रोजगार 
क्ेत्ाची पिुरदूचिा आवशयक आह,े 
मात् दजादू, सखंया आनण समावेशा 
बाबत आपली उद्ीटेि परसपरनवरोिी 
आहते.नशक्ण आनण रोजगार क्ेत्ामधये 
मोठया प्रमाणात बदल होणयाची गरज 
आह.ेसधया जाणिू घेणयापके्ा नशकण े
जासत महतवाच ेझाल ेआह.े (गगूलला 
सगळे मानहती आह)े तसचे कायादूचया 
क्ेत्ात बदल (सवयंचलि, यांनत्क 
नशक्ण, कृनत्म बनुधदमत्ता इ.)महणजे, 
िवीि िोकरयांसाठी वाचि, लखेि 
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आनण अंकगनणत या महतवाचया 
गोटिी आहते.तयाचप्रमाण े रोजगार 
क्ेत्ामधयेही िातेसबंंि आनण कौशलय 
यांचा समावेश गरजेचा आह.ेजाणिू 
घेणयापके्ा नशकण े जासत महतवाच े
आह े कारण गगूलला सगळे मानहती 
आह,ेपनरणामांसाठी नियोजिा बरोबरच 
निकालांची आवशयकता असते कारण 
र्क् पसैाच काम करत िाही.

नशक्ण, रोजगार आनण रोजगारक्मते 
बाबतची आपली पवूवीची िोरण े ही 
एखाद्ा गोटिीचया जवळ जाणयापके्ा 

लांब जाणारी तसचे बरयाचदा बाहरेील 
बदलतया घटकांवर टीका करणारी 
आनण जबाबदारी टाळणारी होती. 
पण उद ूदू शायर गालीबिे महटल े
आह,े‘उमरभर गालीब यही भलू करता 
रहा, िलू चहेरेे पर ्ी और आईिा 
सार् करता रहा’  तया प्रमाण े िळू 
चहेरेयावर असतािा आपण  आरसा 
सार् करत रहातो. भारतातील कमी 
उतपादकतेला आनण गरीबीला अिेक 
कारण े आहते. परंत ू आता आपण, 
औपचानरकीकरण, िागरीकरण, 

औद्ोनगनककरण,नवनत्तयकरण आनण 
मािवी भांडवल यांच ेिोरण अवलंनबल े
आह.े कालदू माकसदू यांिी महटलचे आह े
की ततववेतयांिी जगातलया अिेक 
गोटिीचं ेवणदूि केलले ेआह,े मळू मदु्ा 
आह ेतो बदल करणयाचा.

nnn

लखेक ‘टीमलीज सनवहदूससे’ च े 
सहससं्ापक आनण चअेरमि आहते. 
ई मेलः manish@teamlease.com
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भारत सधया लोकसखंयाशास्तीय 
सकं्रमण काळातिू जात असिू 

सरासरी २९ वषफे वय असललेा 
भारत हा जगातील सवादूत लहाि देश 
ठरला आह.े यामळेु र्क् वेगािे 
वाढणारया देशाचया अ द्ूवयवस े्लाच 
िाही तर जनुया अ द्ूवयवस्ा असणारया 
पानचिमातय देशांिाही कुशल मिषुयबळ 
परुनवणयाची नवशषे सिंी भारताला 
नमळाली आह.े २०१६-१७ ला 
केललेया अ द्ूशास्तीय सवफेक्णािसुार,सि 
१९५० पासिू पनहलयांदाच चीि आनण 
रनशया यासारखया पढुारललेया देशांचया 

लोकसखंयेचया (१५-५९) सयंकु् 
कायदूरत वयामधये (डबलय ू ए) २० 
टककयांिी घट झाली आह.ेउलटपक्ी 
भारताचया एकूण लोकसखंयेचया २८ 
टकके इतके तरूण असलयामळेु, सयंकु् 
कायदूरत वयामधये वाढ होत आह.े ही 
परीनस्ती २०४० पयांत नटकू शकेल.

नवनवि राजयांचया लोकसखंयाशास्तीय 
मानहती आनण उतक्रांती मधये आपापसांत 
मोठी नवनविता आह.े भारतातील 
नद्पकलप प्रदेश (पनचिम बंगाल,केरळ 
किादूटक,तानमळिाडू आनण आधं्र प्रदेश) 
आनण मधय प्रदेश, राजस्ाि,उत्तर प्रदेश 

लोकसंखयाशास्तीय फायद्ाचा वापर
-कते . पी. कृषणन

‘भारत कौशलय अ्वाल २०१८’ 
नुसार,उचच नशक्षण संसरांष्मधनू 
नशक्षण घतेतलतेला फक् ४६ ्टककते  
यवुा वग्त ्ा रोजगारक्षष्म आ त्े. 
याष्मळुते, कौशलयातील तफावत 
तसतेच आवशयक कौशलय नसणते, 
नकंवा कौशलयाची कष्मतरता त्े प्रश्न 
ननष्मा्तण ् ोतात. तयाष्मळुते एका बाजलुा 
उद्ोगात कौशलयततेचा अभाव आनण 
दसुरीकडते ष्मोठया प्रष्माणावर नशक्षण 
घतेतलतेलया यवुा वगा्तला तयांचया 
योगय रोजगार न नष्मळणते अशी 
नवरोधाभासातष्मक नसरती तयार ् ोतते.

आढावा
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आनण नबहार यामधये मोठा र्रक नदसिू 
येतो. द्ीपकलपीय राजये नवकनसत 
अ द्ूशास्तांसारखया िमनुयाच े प्रदशदूि 
करत आहते, तर इतर प्रदेश तलुिेिे 
तरूण आनण गनतमाि असिू सयंकु् 
कायदूरत वयामधये वाढ नदसिू येते. 
त्ानप हा लोकसखंयाशास्तीय र्ायदा 
घेणयासाठी आपला यवुा कमदूचारी 
वगदू हा अ द्ूवयवस े्ची उतपादकता 
आनण सपिादूतमकता वाढनवणयासाठी 
रोजगारक्म कौशलये आनण मानहतीिे 
यकु् असण ेआवशयक आह.े

वहीबॉकस िे दशदूनवललेया ‘भारत 
कौशलय अहवाल २०१८’ िसुार,उचच 
नशक्ण ससं्ांमििू नशक्ण घेतललेा 
र्क् ४६ टकके यवुा वगदू हा रोजगारक्म 
आह.े यामळेु, कौशलयातील तर्ावत 
तसचे आवशयक कौशलय िसण,े नकंवा 
कौशलयाची कमतरता ह ेप्रश निमादूण 
होतात. तयामळेु एका बाजलुा उद्ोगात 
कौशलयतेचा अभाव आनण दसुरीकडे 
मोठया प्रमाणावर नशक्ण घेतललेया 
यवुा वगादूला तयांचया योगय रोजगार ि 
नमळण े अशी नवरोिाभासातमक नस्ती 
तयार होते.

सि २०२२ पयांत अ द्ूवयवस े्चया 
२४ महतवाचया क्ेत्ात १० कोटी, ९७ 
लाख, ३० हजार कुशल मिषुयबळाची 
गरज लागेल असा अंदाज एि एस डी सी 
िे केललेया एका पहाणीमधये वतदूनवणयात 
आला आह.े यावरूि कौशलय नवकास 
हा रोजगाराचा अनवभाजय घटक 
ठरतो, तसचे रोजगारक्मता आनण 
उतपादकता वाढनवणयासाठी अ द्ूशास्तीय 
नवकासाचया िोरणाचाही आवशयक 
घटक ठरतो. आन द्ूक नवकासाबरोबरच 
उदरनिवादूहाचा प्रश सोडनवणयासाठी,सवदू 
क्ेत्ांमधये,उद्ोजक होणयाचया संिीसह 
िवीि आकषदूक रोजगाराचया संिी 
निमादूण करण े ह े यशसवी कौशलय 
िोरणाला आवशयक आह.ेयवुकांचया 
आकांक्ा पणूदू करणयासाठी उद्ोजकता 

पयादूवरणास बळकट करणयासाठी 
एक तातडीची गरज आह.े गेलया 
दशकामधये अ द्ूवयवस े्चया तसचे 
तरूणांचया आकांक्ा पणूदू करणयासाठी, 
लोकसखंयाशास्तीय सभंावयतेचा वापर 
करूि,कौशलय क्ेत्ाला बळकटी 
आणणयासाठी काही उपाययोजिा 
करणयात आलया होतया.मािव 
ससंाििांचा सववोत्तम वापर करतािा 
असललेी आवहािे आता ्ोडकयात 
पाह.ू

कौशलय क्ेत्ातील आवहािेही 
श्नमक बाजारातील पनरनस्ती, वेगािे 
वाढणारया आन द्ूक नवकासाची गरज 
आनण गणुवत्ता, प्रवेश, प्रसार आनण 
प्रासंनगकता यावर होणारा पनरणाम 
यावर अवलंबिू असतात. यापकैी 
काही आवहािे अशी आहते:

१ अलपनशनक्त तरूणांच ेप्रमाण जासत 
असण.े

२ कुशल मिषुयबळाची, रोजगारक्मता 
कमी असिू तलुिेिे मागणी जासत.

३ शाळा सोडललेया मलुांिा दसुरी 
सिंी देऊि, औपचारीक क्ेत्ात 
िोकरी नमळनवणयासाठी प्रा्नमक 
ज्ाि आनण कायादूिभुव देण.े

४ यवुा लोकसखंयेचया तलुिेत 
मयादूनदत आनण असमाि नशक्णाचया 
संिी.

५ नशक्कांचया प्रनशक्ण कायदूक्रम 
आनण करीअर बिनवणयाचया 
मागाांवर लक् कें द्रीत करणयाचा 
अभाव, व तयामळेु दजफेदार 
नशक्कांची अिपुलबिता.

६ तपासणी आनण प्रमाणपत्ीकरण 
कायदूक्रम यामधये वाढ, जया योगे 
साततय िसलले े निकाल आनण 
उद्ोजकांचा गोंिळ होण.े

७ अिौपचारीक नकंवा असघंटीत 
क्ेत्ाला प्रािानय आनण असललेी 
क्मता आनण आवशयक क्मता 
यांची िोंद.

८ वेगवेगळया क्ेत्ांमधये एकत्ीकरण 
आनण समनवय सािण.े

भारतीय अ द्ूवयवस े्ला यवुा वगादूचया 
कौशलयावर आिारीत जागनतक आनण 
स्ानिक रोजगार नमळनवणयासाठी या 
आवहािांिा सामोरे जावे लागते.

सरकारी काय्तप्रणालीष्मधयते बदल

  आिीचया सरकारी प्रणालीद्ारे 
वेगवेगळे निकष, दजादू अनण प्रा्नमक 
मानहती असललेया वेगवेगळया ४० 
योजिा, २१ मंत्ालयात नवभानजत 
झालया होतया, कौशलय आनण 
उद्ोजकतेला वाहीलले े मंत्ालय (एम 
एस डी इ) ,िोवह ेंबर २०१४ मधये 
भारतातील सवदू कौशलयनवकास 
कायदूक्रमांसाठी सकुाण ू मंत्ालय महणिू 
स्ापि झाल.े नशक्ण सचंालिालय, 
एि एस डी सी आनण एि एस डी 
ए, अशा अनसततवात असललेया ससं्ा 
आनण िंतर तंत्निकेतिे, जि नशक्ण 
ससं्ा तसचे एि आय इ एस बी य ूडी 
आनण भारतीय उद्ोजकता ससं्ा एम 
एस डी इ मधये, पायाभतू सनुविांचया 
एकत्ीककरणासाठी, आनण परेुपरु 

सन २०२२ पयिंत 
अर्तवयवसरतेचया २४ ष्म्तवाचया 
क्षतेत्रात १० को्टी, ९७ लाख, ३० 
्जार कुशल ष्मनुषयबळाची गरज 
लागतेल असा अदंाज एन एस डी 
सी नते कते लतेलया एका प्ाणीष्मधयते 
वत्तनवणयात आला आ त्े. यावरून 
कौशलय नवकास ्ा रोजगाराचा 
अनवभाजय घ्टक ठरतो, तसतेच 
रोजगारक्षष्मता आनण उतपादकता 
वाढनवणयासाठी अर्तशास्तीय 
नवकासाचया धोरणाचा्ी आवशयक 
घ्टक ठरतो
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उपयोग करणयासाठी अिेक कायदूक्रम 
एम एस डी इ कडे सोपनवणयात आल.े 
तयािंतर अिेक िनवि उपक्रमांिा 
सरुूवात करणयात आली. िवीि 
सरकारी प्रणालीची रूपरेखा खाली 
दशदूनवणयात आली आह.े

वयापक सतरावरील सरकारी धोरण

सि २००९ च ेकौशलय नवकास 
िोरण अभयासलया िंतर उद्ोजकतेवर 
लक्य कें द्रीत करणारे िवीि िोरण 
सि २०१५ मधये आखणयात आल.े 
कौशलय नवकास आनण उद्ोजकता 
िोरण २०१५ ह े िोरण, मोठया 
प्रमाणावर कौशलयावर आिारीत तसचे 
सशंोििावर आिारीत उद्ोजकतेच े
वातावरण देणारे, जयाद्ारे सपंत्ती आनण 
रोजगार निनमदूती होऊि देशातील सवदू 
िागरीकांचया शाश्त उपनजनवकेसाठी 
िवी दृटिी देणारे अस े आखणयात 
आल.े या िोरणात मखुय बदल करुि 
अप्र ेंटीसनशप कायदा १९६१ यामधये 
उद्ोगांचा सहभाग वाढनवणयासाठी 
आनण नशकाऊ उमेदवारांचया कक्ा 
वाढनवणयासाठी उद्ोगांकडूि प्रा्नमक 
मानहती घेणयात येऊि यामधये  
सि २०१४ ला सिुारणा करणयात 
आली. सि २०१५ चया राष्ट्रीय 
कौशलय िोरणामधये नशकाव ूउमेदवारांिा 
कामाचया नठकाणी कायादूिभुव देणयाच े
िोरण कौशलय नवकास प्रयत्नांच ेघटक 
बिनवणयाच ेठरल.े

पधदतशीर ्सतक्षतेप

मानहतीची उपलबिता, प्रनशक्ण 
देणयातील ताळमेळ तसचे क्मतांच े
प्रमाणीकरण याबाबत सिुारणांसाठी 
अिेक उपक्रम राबनवणयात आल.े

चांगलया रोजगारासाठी वयावसानयक 
प्रनशक्ण आवशयक आह.े सिंीबंाबत 
मानहतीचया उपलबितेवर ह े अवलंबिू 
आह.े कामगार मानहती वयवस्ापि 
यंत्णा (एल एम आय एस) या 

एकनत्त डेटाबेस प्रणालीद्ारे मागणी 
आनण परुवठा या दोनही बाजचुी 
मानहती, वेतिामिील कल, कुशल 
मिषुयबळाची आवशयकता असणारी 
क्ेत्,े वयावसानयक तटुवडा इतयादी 
मानहती उपलबि करूि नदली जाते.
प्रनशक्णा्वी, प्रनशक्क, उद्ोग/वरीठि 

अनिकारी, सरकारी ससं्ा/िोरणकतफे,

मलूयांकि ससं्ा,  प्रमानणत ससं्ा, 
नििीपरुवठादार ससं्ा, आतंरराष्ट्रीय 
ससं्ा,क्ेत् कौशलय पनरषद, मिषुयबळ 
परुवठा ससं्ा, तसचे पलसेमेंट ससं्ा 
या सवाांसाठी ह े एक नखडकी मानहती 
कें द्र महणिू काम करते. राजयातील 
मंत्ालये आनण नवनवि नवभाग 
यानठकाणी कौशलय नवकास योजिांचया 
अंमलबजावणीसाठी काही सामानय 
निकष सनूचत केल ेआहते. कौशलये, 
कौशलयवाढ, पिुनवदूक्री, नवत्तपरुवठा, 
व बाह्य ससं्ांकडूि प्रमानणकरण अस े
काही निकष बंििकारक केल ेआहते. 
भानगदार ससं्ांसाठी समाि चौकट 
बिनवणयासाठी, तयांचया दजादूत वाढ 
होणयासाठी आनण तयांचयात साततय 
राखणयासाठी ते आवशयक आह.े

भारतातील लाखो लोक औपचारीक 

प्रमाणपत्ानशवाय अिौपचारीकरीतया 
कौशलये नशकतात. अशी माणस े
मयादूनदत सवरूपात आनण कमी भौगोनलक 
मयादूदेत, आपलया ओळखीचया 
माणसांमधये वयवसाय करतात.एि एस 
कय ू एर् या ससं े्िे एक योगयतेवर 
आिानरत चौकटीिसुार अशा सवदू 
कौशलयांच े परीक्ण केल ेआह ेआनण 
आिी नशकललेया नशक्णाला मानयता 
नदली आह े तसचे तयांचया कौशलयांच े
योगय आन द्ूक आनण सामानजक र्ायदे 
प्राप्त करणयासाठी लाखो लोकांिा 
अिभुवी कुशलतेिे सक्म केल ेआह.े
सवदू प्रनशक्ण कायदूक्रम उद्ोगमानय 
होणयासाठी एि एस कय ू एर् चया 
चौकटीत बसनवल े आहते. २६११ 
पके्ा जासत सक्म माणस ेतयार केली 
गेली आनण २००० पके्ा जासत 
कंपनयांमधये तयांिा प्रमानणत करणयात 
आल.े प्रतयेक ३ वषादूिंतर सक्म 
माणस े उद्ोगांचया गरजेिसुार अनिक 
सक्म करणयाची पहाणी एि एस कय ू
एर् साठी आवशयक असते.

बांिकाम, कृनष, घरकाम, 
आरोगयनवषयक कामे, रते्न व दानगिे 
यांसारखया जासत कामगार लागणारया 
क्ेत्ातील कामगार यासाठी सवादूत मोठे 
लाभिारक असतील. 

वाढती प्रनशक्षण क्षष्मता

कौशलयािारीत अ द्ूवयवस े्ची वाढ 
होणयासाठी मोठया प्रमाणावर प्रयत्न 
केल ेजात आहते. औद्ोनगक प्रनशक्ण 
ससं्ा- आय टी आय ची भनवषयातील 
प्रनशक्ण क्मता मोठया प्रमाणात 
वाढनवणयात आली आह.े  मे २०१४ 
मधये १०,७५० आय टी आय होती, तर 
मे २०१८ मधये ते वाढिू १४,२७६ 
इतकी झाली; प्रवेशक्मतेमधये ५६ 
टकके वाढ होउि ती ३० लाख ७३ 
हजार इतकी झाली. लघ ु मदुतीच े
प्रनशक्णही सि २०१३-१४ मधये 
३ लाख ३४ हजारावरूि वाढिू सि 

सन २००९ चते कौशलय 
नवकास धोरण अभयासलया नंतर 
उद्ोजकततेवर लक्य कें द्ीत करणारते 
नवीन धोरण सन २०१५ ष्मधयते 
आखणयात आलते. कौशलय नवकास 
आनण उद्ोजकता धोरण २०१५ 
त्े धोरण, ष्मोठया प्रष्माणावर 

कौशलयावर आधारीत तसतेच 
संशोधनावर आधारीत उद्ोजकततेचते 
वातावरण दतेणारते, जयाद्ारते संपत्ी 
आनण रोजगार नननष्म्तती ्ोउन 
दतेशातील सव्त नागरीकांचया शाश्वत 
उपनजनवकते साठी नवी दृटिी दतेणारते 
असते आखणयात आलते
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२०१७-१८ मधये १६ लाख इतके 
झाल.े प्रिािमंत्ी कौशलय नवकास 
योजिा पी एम के वही वाय अंतगदूत 
नवनवि कें द्रे वेगवेगळया राजयात आनण 
कें द्रशानसत प्रदेशात पसरललेी असिू 
प्रतयेक नजलह्यात प्रनशक्ण सनुविा 
उपलबि करूि देणयासाठी प्रयत्न केल े
जातात.

भारतीय कामगारांची गतीशीलता 
वाढनवणयासाठी ४६० नजलह्यांमधये 
प्रिािमंत्ी कौशलय कें द्रांचया(पी एम 
के के) सवरूपात नवनवि कौशलये 
नशकनवली जातात, व ही कें द्रे आणखी 
स्ापि केली जात आहते. तयामळेु 
कौशलयािारीत रोजगार क्मतेमधये वाढ 
होत आह ेआनण रोजगार सिंी वाढत 
आहते. तयानशवाय डी डी य-ू जी के 
वाय, एि य ूएल एम, आय एस डी एस 
या ससं्ाही ग्रामीण तसचे शहरी भागात 
सवदूसामानय तसचे नवनशटि क्ेत्ामधये 
कौशलय क्मता वाढनवत आहते. गेलया 
४ वषादूत ही प्रनशक्ण क्मता वानषदूक 
एक कोटीपय ांत वाढली आह.े

यानशवाय कौशलयांचया मानहती 
आनण अभयासासाठी इटंरिेट आनण 
मोबाईल अ ॅपवर आिानरत लायब्री 
सरुू करणयात आली आह.े

उपयकु्ता आनण दजा्तष्मधयते सधुारणा

प्रनशक्णाचा दजादू उंचानवणयासाठी 
खपू प्रयत्न करणयात येत आहते.

पायाभतू सनुविा, सािि सामगु्री, 
प्रनशक्क आनण मागील कामनगरी या 
निकषांवर आिारीत ५ हजार पके्ा 
जासत आय टी आय आनण १५ हजार 
प्रनशक्ण कें द्रांिा श्णेी देणयात आलया 
आहते, तयामळेु प्रनशक्ण ससं्ांचा 
दजादू समजतो. तयामळेु प्रनशक्णान द्ूला 

ससं े्ची निवड करण े सोप े जाते. 
सलंगितेचया आनण मानयतांचया 

निकषांचया बळकटीकरणामळेु आय 
टी आय मधये नशकनवणयाचया पायाभतू 
सनुविांमधये सिुारणा झाली आह.े

याही पढेु जाऊि समाटदू पोटदूलचया 
माधयमातिू प्रनशक्णाचा दजादू 
राखणयासाठी समांतर वयवस्ा निमादूण 
करणयात आली आह.े तंत्ज्ािाचा वापर 
खपू मोठया प्रमाणावर करूि कें द्रांची 
देखभाल, निरीक्ण आनण पहाणी व 
योजिांची प्रगती यांचा आढावा घेतला 
जातो.जरी योजिांच े प्रमाण वाढल े
असल े तरी दजादूतमक सिुारणचेया 
प्रयत्नांमळेु, रोजगाराच े प्रमाण, र्ी 
घेणारया ससं्ांमधये २६ टककयांवरूि 
५० टककयांवर आनण अिदुाि घेणारया 
(पी एम के वही वाय) ससं्ांमधये 
१७ टककयांवरूि ६० टककयांपय ांत 
वाढ झाली आह.े  आय टी आय चया 
कामकाजामधये स्ानिक उद्ोगांचया 
नवनशटि गरजािरुूप प्रनशक्णासाठी 
खाजगी क्ेत् सहभाग घेत आह.े

दजादूत वाढ होणयासाठी प्रनशक्कांचया 
प्रनशक्णावर नवशषे लक् देणयात 
येत आह.े याबाबत प्रनशक्कांचया 
प्रनशक्णाची प्रक्रीया दजादूतमक 
करणयासाठी मागदूदशदूक नियम आनण 
निकष लाग ूकेल ेआहते. कौशलयािारीत 

चांगलया रोजगारासाठी 
वयावसानयक प्रनशक्षण आवशयक 
आ त्े. संधीबंाबत ष्मान्तीचया 
उपलबधततेवर त्े अवलंबनू आ त्े. 
काष्मगार ष्मान्ती वयवसरापन यंत्रणा 
(एल एष्म आय एस) या एकनत्रत 
डते्टाबतेस प्रणालीद्ारते ष्मागणी 
आनण परुवठा या दोन्ी बाजचुी 
ष्मान्ती, वतेतनाष्मधील कल, कुशल 
ष्मनुषयबळाची आवशयकता असणारी 
क्षतेत्रते, वयावसानयक तु्टवडाइतयादी 
ष्मान्तीउपलबध करून नदली जातते.

सवयंरोजगार करणारयाला उद्ोजक बनणयासाठी सनुवधा दतेणारया योजना

योजनतेचते नाव पात्रता ष्मदतीचते सवरूप

दीिदयाळ अंतयोदय योजिा – 
लघ ू उद्ोगांसाठी उद्ोजकांिा 
आनण सवयंरोजगार करू 
इनच्णारयांसाठी ग्रामीण 
सवयंरोजगार नशक्ण ससं्ा (आर 
एस इ टी आय) स्ापि करण.े

आनजनवका ग्रानमण एकसप्रसे 
योजिा 

ग्रानमण उद्ोजकता सटाटदू अप 
योजिा

ग्रानमण दानरद्य रेषेखालील कुटुंबे 
(बीपीएल) -५० टकके लाभा्वी 
अिसुनूचत जाती/जमाती, १५ टकके 
अलपसखंय, ३ टकके पी डबलय ूडी. 
नस्तया कुटुंबप्रमखु असललेी कुटुंबे, 
अतयाचारग्रसत नस्तया, निरािार नस्तया 
इतयादी.

ग्रानमण बेरोजगार यवुकांिा सवयंरोजगार 
असलले ेउद्ोजक बिनवणयासाठी उद्ोगािारीत 
कायदूक्रमांसाठी प्रनशक्ण देणारया व मदत 
करणारया आर एस इ टी आय  वेगवेगळया 
नजलह्यात स्ापि करणयासाठी राष्ट्रीयकृत 
बटँकांिा प्रोतसाहि देणयाच ेकाम एि आर एल 
एम करते.

गरीब ग्रानमण कुटुंबातील कमीत कमी एक 
सदसय, शकयतो स्ती, यांिा एस एच जी िेटवकदू  
अंतगदूत आणल ेजाते.
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प्रिािमंत्ी मदु्रा योजिा लघनुवत्तससं्ा, पतससं्ा, आर आर 
बी आनण एि बी एर् सी ससं्ांिा 
पिुनवदूत्तपरुवठा

रू.५०,००० ते रू.१०,००,००० पयांत 
बटँक कजफे.

सटटँड अप इनंडया नस्तया, एस टी, एस सी उद्ोजक यांच े
हरीत उद्ोग.

रू.१० लाखापासिू रू. १ कोटीपंयदूत बटँक 
कजदू.

पी एएम इ जी पी १८ वषादूवरील वयक्ी, सहकारी 
ससं्ा, सवयंसहायता गट आनण ट्सट. 
र्क् िवीि प्रकलपांसाठी व सरकारी 
अिदुाि िसलयास.

निनमदूती उद्ोगांसाठी रू. २५ लाख आनण सवेा 
उद्ोगांसाठी रू.१० लाख. रू.५ लाखांवरील 
प्रकलपांस १० नदवसांसाठी इ डी पी प्रनशक्ण 
आनण रू. ५ लाखांचया प्रकलपापय ांत ६ नदवसांच े
प्रनशक्ण लाभान् ांसाठी बंििकारक. रू. १० 
लाखांपय ांतच ेप्रकलप सहतारणमकु्. 

असपायर योगय उमेदवारांिा सवत:चा उद्ोग 
सरुू करणयासाठी सिंी देऊि मदत 
करण.े 

उपजीनवका वयवसाय कें द्राचया जागा आनण 
पायाभतू सनुविा सोडूि यंत् सामगु्रीचया 
नकंमतीचया १०० टकके एकरकमी अिदुाि, 
नकंवा रू. १ कोटी यातील कमी रकमे एवढे, 
आनण जर सावदूजनिक खाजगी सहभागातिू 
प्रकलप असले तर जागा आनण पायाभतू 
सनुविा सोडूि यंत्सामगु्रीचया नकंमतीचया ५० 
टकके अिदुाि नकंवा रू.५० लाख यातील 
जी रककम कमी असले ती रककम नदली 
जाते. तंत्ज्ािनवषयक वयवसाय कें द्रांसाठी 
यंत्सामगु्रीचया नकंमतीचया ५० टकके अिदुाि 
नकंवा रू.३० लाख यातील जी रककम कमी 
असले ती रककम नदली जाते.

एस एर् आर य ूटी आय पारंपनरक उद्ोग व तयातील कारागीर 
यांिा सामदुानयकरीतया सपिादूतमक 
बिनवण े आनण तयांचया दरूगामी 
शाश्त नवकासासाठी तयांिा मदत 
करण.े

वारसा समहूासाठी(१००० ते २५०० 
कारागीर) रू ८ कोटी पयांत.

मोठा समहू(५०० ते १००० कारागीर) रू.३ 
कोटी पयांत

्ोटा समहू (५०० कारागीरांपय ांत) रू.दीड 
कोटी पयांत

कोयर उद्मी योजिा (कोयर 
उद्ोगासाठी एस एर् आर य ूटी 
आय)

प्रकलपाची जासतीत जासत नकंमत रू. १० 
लाखापयांत अनिक खेळते भांडवल, परंत ु ती 
नकंमत प्रकलपाचया नकंमतीचया २५ टककयापके्ा 
जासत िसावी.
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अ द्ूवयवस े्मधये प्रनशक्कांच े आनण 
प्रनशक्णान् ांच े एकत्ीकरण, तयांचया 
मानहतीच े िोंदणीकरण, यासाठी 
तक्शीला पोटदूल सरुू केल ेआह.े

अनौपचानरक कौशलयांना 
औपचानरक करणते: पवू्त नशक्षण 
आनण प्रनशक्षणाची ष्मानयता आनण 
उष्मतेदवारी

भारतातील ९३ टकके लोक 
ह े अिौपचारीकनरतया रोजगारीत 
आहते. यापकैी अिेकांिी औपचारीक 
वयावसानयक नशक्ण घेतलले ेिसलयािे 
तयांचया प्रगतीमधये अडसर निमादूण 
होत आह.े अशा कामगारांिा सनुविा 

परुनवणयासाठी आनण अिौपचारीक 
क्ेत्ातील आवशयक कौशलयांची िोंद 
करणयासाठी  कामगारांचया कौशलयाची 
परीक्ा, तपासणी आनण मािांकि 
करणारा ‘पवूदू नशक्ण आनण प्रनशक्णाची 
मानयता’ ( आर पी एल) हा कायदूक्रम 
सरुू करणयात आला. आतापयांत पी 
एम के वही वाय योजिे अंतगदूत ९ 
लाख प्रनशक्णान् ांच ेप्रनशक्ण पणूदू झाल े
आह.े कौशलय प्रनशक्णाचया परीक्ण 
आनण प्रमानणकरणामळेु औपचारीक 
रोजगाराकडे प्रनशक्णान् ांची गतीशीलता 
वाढली आह.े कामगारांिा तयांचया 
कायदूक्ेत्ातील करीयरमधये अनिक 
प्रगती आनण वेति नमळणयासाठीआर 

पी एल प्रमानणकरणाची मदत झालयाच े
निदशदूिास आल ेआह.े जवळजवळसवदू 
प्रकरणात प्रनशक्णान् ांचा आतमनवश्ास 
आनण कौशलय प्रमानणकरणातिू गौरव 
प्राप्त झालयाच ेनदसिू आल.े

गरुू-नशषय परंपरा ही कौशलय 
हसतांतरणाची खपू जिुी पधदत आह.े
कौशलय नवकासाचया या पारंपनरक 
पधदतीमधये कायादूिभुव नमळत 
असलयामळेु ही पधदत काळाचया 
कसोटीवर नटकूि आह.े तयामळेुच 
या पधदतीला अिेक देशांिी तयांचया 
कौशलय नवकास कायदूक्रमामधये जागा 
नदली आह.े उमेदवारी पधदतीमळेु 
उद्ोगाला लागणारे मिषुयबळ 

कोटिक १ - सरासरी ष्मानसक नष्मळकत

सवयंरोजगारीत नियनमत वेति कंत्ाटी कामगार प्रासनंगक मजरू

कामावर असलले ेलोक ४६.६ १७.० ३.७ ३२.८

रू.५००० पयांत ४१.३ १८.७ ३८.५ ५९.३

रू.५००१ ते 
रू.७५००

२६.२ १९.५ २७.९ २५.०

रू.७५०१ ते 
रू.१००००

१७.४ १९.० २०.३ १२.०

रू.१०००१ ते 
रू.२०००० 

११.१ २३.६ ११.० ३.५

रू.२०००१ ते 
रू.५००००

३.५ १७.७ २.१ ०.३

रू.५०००१ ते 
रू.१०००००

०.४ १.४ ०.१ ०.०

रू १००००० चया पढेु ०.१ ०.२ ०.० ०.०

स्तोत- वानषदूक रोजगार – बेरोजगार अहवाल सवफेक्ण २०१५-१६, लबेर बयरूो
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नमळणयास चालिा नमळते. अिेक 
देशांिी उमेदवारीची ही पधदत 
नसवकारली आह.े – जपाि मधये १ 
कोटीपेक्ा जासत लोक उमेदवारी करत 
आहते, जमदूिी मधये ३० लाख उमेदवार 
आहते, आनण अमेरीकेत ५० हजार 
उमेदवार आहते. भारतामधये र्क् 
३० हजार लोक उमेदवार आहते. हा 
आकडा भारताचया, नज े्१८ ते ३५ 
वयोगटातील ३० कोटी लोक आहते, 
तयामािािे खपूच कमी आह.े 

नविा अनभयांनत्की क्ेत्ामधये 
तसचे औद्ोनगक वैकनलपक क्ेत्ामधये 
प्रनशक्णान् ांची कक्ा वाढनवणयासाठी 
अगोदर िमदू केलयाप्रमाणे, उमेदवारी 
कायदा,१९६१ मधये सि २०१४ 
ला सिुारणा करणयात आली. याही 
पढेु जाऊि राष्ट्रीय उमेदवारी बढती 
कायदूक्रमाचया योजिेिसुार मािििाचया 
सवरूपात (रू. १५००/ मनहिा)
आनण बेनसक (रू.७५००) अशी 
प्रनशक्णाची नकंमत मालकाला परुनवली 
जाते. 

उमेदवारी पधदतीची प्रक्रीया 
आनण योजिेची देखभाल व 
प्रभावी प्रशासिाकनरता वापरायला 
सोपे ऑिलाईि पोटदूल ( www.
aprenticeship.gov.in)सरुू करणयात 
आले आह.े पोटदूल मार्दू त उद्ोजकाला 
िोंदणी पासिू ते रोजगारांची उपलबिता 
व दावे दाखल करणयासाठी; तसचे 
प्रनशक्णा्वीला िोंदणी पासिू ते 
नियकु्ीपत् नमळेपयांत सवेा नदलया 
जातात.

एम एस डी इ ही संस्ा कौशलययकु् 
अ द्ूवयवस े्साठी पढुाकार घयायला 
उद्ोजकांिा प्रोतसाहि देत असिू, 
तयासाठी नियमांची नियंत्क चौकट 
बिनवत आह.े उद्ोगिकूुल मिषुयबळ 
घडनवणयासाठी आनण भारताला जगाची 
कौशलय राजिािी बिनवणयासाठी एि 
ए पी एस ही संस्ा पढुाकार घेत आहे

कौशलय नष्मळनवणते प्रतेरणादायक 
करणते

रोजगाराची आनण चांगलया 
वेतिाची कमतरता तसचे मानहतीचया 
प्रमाणबधदतेचा अभाव ह े वयावसानयक 
नशक्णाकडे प्रवृत्त करणारे घटक आहते. 
एि एस कय ू एर् िे कौशलये आनण 
िेहमीच े नशक्ण यांचयात गतीशीलता 
आणिू प्रगतीच ेमागदू खलु ेकेल ेआहते. 
प्रादेनशक सतरावरील कौशलय सपिादू 
आनण जागनतक सतरावरील कौशलय 

सपिाांिी ओळख निमादूण करणारा आनण 
प्रदशदूि करणारा मंच परुनवला आह.े 
िकुतयाच झाललेया जागनतक कौशलय 
सपिफेत ९ तरूण भारतीयांिी अबिूाबी 
ये े् गणुवत्तचेी रजत आनण कांसय 
पदके नजंकली. 

पनहलयांदाच औद्ोनगक प्रनशक्ण 
ससं्ांमधये आनण कौशलय कें द्रांमधये 
प्रमाणपत्ांच े नवतरण आनण पदवीदाि 
सोहोळे आयोनजत करणयात आल.े 
यवुावगदू आनण तयांच े समाज यांिा 
कौशलय हा करीयरला समांतर 
पयादूय महणिू प्रोतसाहीत करणयासाठी 
कौशलय मेळयांच े आयोजि करणयात 
येते. साखळी पणूदू करणयासाठी आनण 
रोजगाराचया सिंीपंय ांत पोहोचणयासाठी 

रोजगार मेळावयांच ेआयोजि करणयात 
येते. अशाचप्रकारे उद्ोग व ससं्ा 
यांचा मेळ घालिू सेंचरुीयि नवद्ापीठ 
चांगलया रोजगारांची संिी देते,

भारताला जागनतक कौशलय 
राजधानी बननवणते

युरोपातील देशात तांनत्क 
कौशलयांसाठी आनण मधय पूवफेतील 
देशात बांिकाम आनण नकरकोळ 
क्ेत्ात रोजगारासाठी मोठया 
प्रमाणावर भारतीय लोक जातात. 
देशाबाहेर जाणयाचया दरामधये असा 
्ोडा बदल होत आहे की तुलिेिे 
संपनि अशा किादूटक आनण केरळ 
पेक्ा उत्तर प्रदेश आनण नबहार मिूि 
जासत स्लांतर होत आहे. देशातूि 
स्लांतर करणारया कामगारांपैकी 
कौशलय असलेली आनण िसलेल े
२५ टकके लोक उत्तर प्रदेशातील 
आहेत.

भारतीय कामगारांचया 
गतीशीलतेसाठी जागनतक सतरावर 
एम एस डी इ या संस े्िे एम इ 
ए इंनडया इंटरिॅशिल नसकल सेंटर 
या संस े्द्ारे कौशलय नशक्ण आनण 
प्रा्नमक भाषेच े नशक्ण देणारी कें द्रे 
सरुू केली आहेत. प्रनशक्णान् ांिा 
आय आय एस सी संस े्द्ारे जागनतक 
गनतशीलतेची प्रमाणपत् े सनुविा 
देणयात येतात. यानशवाय तातपुरतया 
सवरूपातील रोजगाराचया संिी देऊि 
आतंरराष्ट्रीय सतरावर ओळख आनण 
नशक्णाचया संिी नदलया जातात.
उदाहरणा द्ू,जपाि बरोबर तांनत्क 
इंटिदूनशप आनण प्रनशक्ण कायदूक्रम 
(टी आय टी पी). या अंतगदूत 
तांनत्क प्रनशक्णान् ांिा भारतातूि 
३ वषाांकरीता जपािी कंपनयांमधये 
पाठनवणयात येते. 

भनवषयातील उपक्ष्म 

लोकसंखयाशास्तीय आन द्ूक 

पायाभतू सनुवधा, साधन 
साष्मगु्ी, प्रनशक्षक आनण ष्मागील 
काष्मनगरी या ननकषांवर आधारीत 
५ ्जार पतेक्षा जासत आय ्टी आय 
आनण १५ ्जार प्रनशक्षण कें द्ांना 
श्तेणी दतेणयात आलया आ त्ेत, 
तयाष्मळुते प्रनशक्षण संसरांचा दजा्त 
सष्मजतो. तयाष्मळुते प्रनशक्षणानर्तला 
संसरतेची ननवड करणते सोपते जातते. 
संलगनततेचया आनण ष्मानयतांचया 
ननकषांचया बळक्टीकरणाष्मळुते 
आय ्टी आय ष्मधयते नशकनवणयाचया 
पायाभतू सनुवधांष्मधयते सधुारणा 
झाली आ त्े.
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वाढीचया र्ायद्ासाठी प्रनशनक्त 
मिुषयबळाची आवशयकता, रोजगार 
उपलब्ता आनण उतपादकतेतील 
वाढ यांची क्मता अिोरेनखत 
झाली आहे.भारतातील कामगारांची 
शैक्नणक पातळी कमी दजादूची 
आहे. लोकसंखयेचया होणारया 
प्रचडं वाढीचया तुलिेिे प्रनशनक्त 
कामगारांची संखया कमी आहे. 
जरी सरकारिे िोरणातमक आनण 
संस्ातमक कामे केली तरी हा 
कायदूक्रम साधय होणयासाठी सरकार, 
प्रनशक्ण देणारे, राजय सरकारे आनण 
नजलहासतरावरील अनिकारी, उद्ोग, 
आनण िागरी समाज यांचा सक्रीय 
सहभाग आवशयक आहे. 

गेलया ३ वषादूत कौशलयािारीत 
अ द्ूवयवस े्मधये संस्ातमक आनण 
िोरणातमक बदल झाले, तयामुळे 
दजादूतमक परीणाम आनण प्रमाण 
नमळाले. तरीही काही आवहािांकडे 
लक् देणे आवशयक आहे.

छोटया उद्ोगांचते बाजारपतेठतेष्मधयते 
एकत्रीकरण

सलग उपनजनवकेचया सिंीमंिील 
अड्ळे ह े स्लातंरासमाि आवहाि 
आह.े ततं्ज्ािाचया प्रगतीमळेु ग्रामीण 
भागातील लघउुद्ोग मोठया बाजारपठेेत 
सामावणयामळेु स्लातंरावर मयादूदा 

यतेील आनण सलग उपनजनवकेचया सिंी 
वाढतील. स्ानिक सतरावर आवशयक 
असललेया कौशलयाचं े प्रनशक्ण राजय 
सरकारचया पी एम के वही वाय या 
योजिदे्ारे नदल ेजात.े याबरोबरच राजयािंा 
पी एम के वही वाय या योजिचे ेर्ायदे 
घेणयासाठी प्रोतसाहि दणेयाची गरज आह.े 

कौशलय वतेतनात वाढ

भारतीय उद्ोगात प्रनशनक्त मजरुािंा 
वाढीव वेति ि नमळण ेही वासतनवकता 
आह,े कारण ह े उद्ोग वसतुचंया 
नकंमतीकंडे लक् दतेािा मजरुाचंया 
कौशलयाच े र्ायद े लक्ात घेत िाहीत. 
वाढीव वेतिाचया अभावामळेु नवद्ा्वी 
अकुशल मजरुीकडे वळतात आनण 
प्रनशक्ण घेणयापके्ा कामाचया नठकाणीच 
नशकतात. दसुरया बाजिु ेयामळेु प्रनशनक्त 
उमदेवार रोजगारानविा रहातात, नकंवा 
रोजगाराचया योगय सिंी ि नमळालयामळेु 
कमी प्रतीची काम ेनसवकारतात. 

अनौपचारीक आनण असंघ्टीत 
अर्तवयवसरा

अिौपचारीक क्ते्ातील कौशलय 
गरजाकंडे लक् दणेयासाठी नजलहा 
पातळीवरील अभयासातिू रोजगार सिंी 
आनण आवशयक कौशलय ेयाचंी अचकू 
मानहती गोळा करणयाची आवशयकता 
आह.े

खाजगी क्ते्ाला नििी परुवठयासाठी 
प्रोतसाहि

उद्ोगांकडूि कौशलय नवकासासाठी 
नििी नमळणयासाठी १० वषाांपके्ा जासत 
प्रयत्न करूिही उतसाहविदूक प्रनतसाद 
नमळाला िाही. उद्ोग ह े प्रनशनक्त 
मिषुयबळाच े े्ट लाभा्वी असिुही 
कौशलय नशक्णाचया पढुाकारासाठी 
लागणारा नििी हा सरकारकडूि 
नदला जातो. उद्ोगांकडूि कौशलय 
नवकास कायदूक्रम राबविू घेणयासाठी 
परतावयायोगय सहभाग, लवेही नकंवा 
बंघिकारक उपकर या पयादूयांचा वापर 

करूि उद्ोगांिा कौशलय नवकास 
कायदूक्रमासाठी प्रोतसानहत करावे 
लागेल.

यातिू हा निषकषदू निघतो की र्क् 
कौशलय नवकास हा परेुसा िाही, तर 
दजफेदार रोजगारांची उपलबिता व 
तयासाठी कामगार िोरण आनण वेतिाची 
िोंद, सवयंरोजगार आनण कौशलयातील 
वाढीच े प्रनशक्ण कायदूक्रम, तसचे ते 
उद्ोगपरूक असण े या सवदू गोटिीचंा 
नमलाप आवशयक आह.े

nnn

लखेक कें द्रीय कौशलय नवकास आनण 
उद्ोजकता मंत्ालयाच ेसनचव आहते.
ई मेलः secy-msde@nic.in

उष्मतेदवारी पधदतीची प्रक्रीया 
आनण योजनतेची दतेखभाल व 
प्रभावी प्रशासनाकनरता वापरायला 
सोपते ऑनलाईन पो्ट्तल ( www.
aprenticeship.gov.in) सरुू 
करणयात आलते आ त्े. पो्ट्तल 
ष्माफ्त त उद्ोजकाला नोंदणी पासनू 
तते रोजगारांची उपलबधता व दावते 
दाखल करणयासाठी; तसतेच 
प्रनशक्षणारषीला नोंदणी पासनू तते 
ननयकु्ीपत्र नष्मळतेपयिंत सतेवा नदलया 
जातात.

आगाष्मी अकं
ऑक्टोबर 2018

‘ष्मन्ला 
सक्षष्मीकरण’
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भारताचया तरुण आनण वाढतया 
लोकसखंयेसाठी मोठया 

प्रमाणावर िोकऱया नकंवा रोजगार 
उपलबि होण े आवशयक आह.े 
तरुणांिा चांगलया दजादूचया िोकऱया 
हवया आहते जया तयांचया आशा-
आकांक्ा पणूदू करू शकतील. 
महणिूच, भारतात,रोजगाराचया नकंवा 
बेरोजगाराचया नस्तीबाबतची चचादू 
हा वादाचा मदु्ा होण ेअगदी साहनजक 
आह.े तरीही, अतयंत आवशयक अशा 
या नवषयावरचया चच फेला तीि मखुय 
कारणांमळेु काही मयादूदा पडतात. 

पनहल े कारण महणजे, देशातील 
समुारे ८० टकके िोकऱया नकंवा 
रोजगार असघंटीत क्ेत्ातील आहते 
आनण तयामळेुच तयांची िेमकी मोजदाद 
होण ेअतयंत कठीण आह.ेदसुरे कारण 
महणजे, िवया अ द्ूवयवस े्ला प्रोतसाहि 
देणयासाठी सधयाचया सरकारिे सरुु 
केललेया प्रयत्नांमळेु असघंटीत क्ेत्ात 

रोजगाराचया अिेक अनतनरक् सिंी 
निमादूण झालया आहते. या िवया सिंी 
देखील कोणतयाही अनिकृत मानहती 
सगं्रहामधये सकंनलत होत िाहीत.नतसरे 
कारण महणजे, िोकऱयांचया शोिात 
असललेया आपलया तरुण वगादूला 
तयांिा अपनेक्त दजादूचया िोकऱया आनण 
योगय मोबदला देऊ केला जात िाही ह े
उघड आह.ेसरकारी नकंवा सावदूजनिक 
क्ेत्ातील िोकऱयांसाठी मोठया प्रमाणात 
येणाऱया अजाांवरूि ह े नदसिू येतेच. 
पण तया अजाांचया सखंयेवरूि देशात 
एवढया मोठया प्रमाणावर बेरोजगार 
वयक्ी आहते अस े मािण े योगय 
िाही. भारताची अ द्ूवयवस्ा सधया 
सतंनुलत वाढीचया मागादूिे पढेु निघाली 
आह े आनण सधयाचा हा वेग येतया 
काही वषाांमधये कायम राहावा महणिू 
देशाचया लोकसखंयेत मोठया प्रमाणावर 
असललेया तरुण वगादूला िोकऱया 
नकंवा रोजगार परुनवण े आवशयक 
आह.े भारताचया लोकसखंया वाढीचया 

रोजगारनवषयक नवश्वसनीय ष्मान्ती- काळाची गरज
-राजीव कुष्मार

भारताचया लोकसंखया वाढीचया 
अलीकडचया दरांनुसार, दर वषषी १ 
तते १.२ को्टी वयक्ी नोकऱयांचया 
बाजारात उतरतात. दरवषषी 
नोकऱया नकंवा रोजगाराचया शोधात 
असलतेलया एकूण वयक्ीषं्मधयते 
काष्मकरी  नस्तयांचा स्भाग फक् 
२७ तते ३० ्टककते  आ त्े. नवीन 
नोकऱया ननष्मा्तण करणाऱयांसाठी 
्ी खरंतर खपू नचंताजनक संखया 
आ त्े. आष्मचते म्णणते असते आ त्े करी, 
आत्ा उपलबध असलतेली सधयाची 
ष्मान्ती या सतयाकडते नबनचकूपणते 
ननदजेश करतते करी अर्तवयवसरतेनते एकूण 
काष्मगारांष्मधयते नवयानते जोडलया 
गतेलतेलया काष्मगारांना साष्मावनू 
घतेणयासाठी आवशयक नततकया 
रोजगार संधी उपलबध करून 
नदलया आ त्ेत. ष्मात्र,या संधी,गतेलया 
का्ी वषािंत बतेरोजगार रान्लतेलया 
तरुणांची रोजगार संधीषं्मधील त्ूट 
भरून काढ ूशकत ना्ीत.

सनुवधा



56 सप्टेंबर 2018 57सप्टेंबर 2018

³eespevee³eespevee

अलीकडचया दरांिसुार, दर वषवी १ 
ते १.२ कोटी वयक्ी िोकऱयांचया 
बाजारात उतरतात. दरवषवी िोकऱया 
नकंवा रोजगाराचया शोिात असललेया 
एकूण वयक्ीमंधये कामकरी  नस्तयांचा 
सहभाग र्क् २७ ते ३० टकके आह े
(हा देखील नचतंेचाच नवषय आह.े)
िवीि िोकऱया निमादूण करणाऱयांसाठी 
ही खरंतर खपू नचतंाजिक सखंया आह.े 
आमच े महणण े अस े आह े की, आत्ता 
उपलबि असललेी सधयाची मानहती या 
सतयाकडे नबिचकूपण े निदफेश करते 
की अ द्ूवयवस े्िे एकूण कामगारांमधये 
िवयािे जोडलया गेललेया कामगारांिा 
सामाविू घेणयासाठी आवशयक नततकया 
रोजगार सिंी उपलबि करूि नदलया 
आहते. मात्,या सिंी,गेलया काही वषाांत 
बेरोजगार रानहललेया तरुणांची रोजगार 
सिंीमंिील तटू भरूि काढ ू शकत 
िाहीत.

रोजगारनवषयक सद्नसरतीची 
नवश्वसनीय ष्मान्ती

रोजगाराबाबतचया नवश्सिीय 
मानहतीचया अभावी भारतातील 
रोजगारातील वाढ नकंवा घट यावर 
सधया होत असललेी चचादू सभं्रम निमादूण 
करणारी आह.े सरकारचया नवनवि 
मंत्ालयांकडूि वेळोवेळी केल े जाणारे 

सवफेक्ण आनण तयातिू उपलबि होणारी 
आकडेवारी हाच सधया रोजगारनवषयक 
सद्नस्तीचया मानहतीचा अनिकृत आनण 
नवश्सिीय स्ोत आह.े सांनखयकी आनण 
कायदूक्रम अंमलबजावणी मंत्ालयाचया 
राष्ट्रीय िमिुे सवफेक्ण कायादूलयािे 
केललेया रोजगारी-बेरोजगारीनवषयक 
सवफेक्णातिू नमळाललेी मानहती हा 
भारतातील शहरी तसचे ग्रामीण 
भागातील कृषी,उद्ोग,सवेाक्ेत् 
इतयादी घटकांमिील कामगारांचया 
सखंयेनवषयीच े नचत् सपटि करणारा 
सवदूसमावेशक स्ोत आह.े यापवूवी सि 

२०११-१२ या आन द्ूक वषादूत ह े
सवफेक्ण झाल े होते. महणजेच सधया 
या सवफेक्णातिू उपलबि असललेी 
मानहती सहा वषाांपवूवीची आह.े कामगार 
कायादूलयािे केलले े कामगारनवषयक 
वानषदूक सवफेक्ण२०१५-१६ मधये 
करणयात आल ेहोते. महणजेच तयातिू 
नमळाललेी मानहती देखील काहीशी 
कालबाह्यच झाललेी आह.े याचाच अ द्ू, 
देशातील रोजगाराची गेलया तीि-चार 
वषाांमधये काय नस्ती आह ेयाच े नचत् 
सपटि करणारी कोणतीही नवश्सिीय 
मानहती आजघडीला उपलबि िाही. 
कामगार कायादूलयाचा सवादूत 
अलीकडचा रोजगारनवषयक नतमाही  
सवफेक्ण अहवाल, जयात २०१७ या 
वषादूचया नतसऱया नतमाहीतील सवादूत 
ताजे निषकषदू िोंदलले े आहते, तो 
अहवाल देखील र्क् ८ क्ेत्ांमिील 
महणजे एकूण अ द्ूवयवस े्चया १५ 
टककयांपके्ाही कमी क्ेत्ांमिील 
रोजगारनवषयक पनरनस्तीची मानहती 
देतो. तयामळेु, सपंणूदू देशभरातील 
रोजगार नकंवा िोकऱया याबद्लची 
िीटशी कलपिा तयातिू नमळत िाही.

रोजगारनवषयक ष्मान्ती 

गेली दोि वषफे, सरकारचया 
रोजगारनवषयक मानहती सकंलिामिील 
पोकळीभारतीय अ द्ूवयवस्ा पयदूवेक्ण 
कें द्र आनण मुंबई शयेर बाजाराचया 
सयंकु् नत्वानषदूक रोजगार अहवालािे 
भरूि काढली आह.ेसरुनजत भलला 
आनण ती द्ू दास यांिी तयांचया भारतीय 
अ द्ूवयवस्ा पयदूवेक्ण कें द्राचया 
कायदूपद्धती बाबतचया  तपशीलवार 
समालोचिात अस े महटल े आह े की, 
या कें द्राचया अहवालात सवदू प्रकारचया 
त्टुी असलयामळेु तो र्ारसा नवश्ासाहदू 
ठरत िाही. उदाहरणा द्ू, भलला आनण 
दास महणतात की कें द्राचया अहवालात 
अस े िमदू केल े आह े की एकूण 
कामगारांमधये स्ती कामगारांचा सहभाग 

नवश्वसनीय ष्मान्तीचा अभाव 
लक्षात घतेता,नीती आयोगाचते ष्माजी 
उपाधयक्ष, प्रा. अरनवदं पंगरीया यांचया 
अधयक्षततेखाली सन २०१७ ष्मधयते 
एका काय्तदलाची सरापना करणयात 
आली. भारतातील रोजगारनवषयक 
ष्मान्तीची काय पनरनसरती आ त्े 
याचा आढावा घतेणयाचते काष्म या 
काय्तदलाकडते सोपनवणयात आलते 
्ोतते.रोजगारनवषयक ष्मान्तीवर 
आधानरत वानष्तक सवजेक्षण करणयात 
यावते अशी नशफारस या काय्तदलानते 
जलुै २०१७ ष्मधयते कते ली. त्े 
कु्ंुटबाधानरत सवजेक्षण असनू सधया 
तयाचते काष्म सरुु आ त्े.
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२०१४ मधये २६.४ टकके होता. तयात 
घसरण होऊि २०१७ मधयेतो ११.७ 
इतका कमी झाला. रोजगार नकंवा 
िोकऱयांमिील नस्तयांचया सहभागाचया 
दरात इतकी तीव्र घसरण अतानकदू क 
वाटते.अशा अिेक नवसगंतीमंळेु 
भारतीय अ द्ूवयवस्ा पयदूवेक्ण कें द्रािे 
तयार केललेया अहवालातील मानहती 
आनण रोजगारी-बेरोजगारी नवषयक 
निषकषदू र्ारस े भरवशाच े िाहीत. 
नवश्सिीय मानहतीचा हा अभाव 
लक्ात घेता,िीती आयोगाच े माजी 
उपाधयक्, प्रा. अरनवंद पंगरीया यांचया 
अधयक्तेखाली सि २०१७ मधये 
एका कायदूदलाची स्ापिा करणयात 
आली. भारतातील रोजगारनवषयक 
मानहतीची काय पनरनस्ती आह े याचा 
आढावा घेणयाच ेकाम या कायदूदलाकडे 
सोपनवणयात आल ेहोते.रोजगारनवषयक 
मानहतीवर आिानरत वानषदूक सवफेक्ण 
करणयात यावे अशी नशर्ारस या 
कायदूदलािे जलु ै२०१७ मधये केली. 
ह े कुटुंबािानरत सवफेक्ण असिू सधया 
तयाच े काम सरुु आह.े राष्ट्रीय िमिुे 
सवफेक्ण कायादूलयािे घराघरात जाऊि 
रोजगारनवषयक मानहती घेणयाच ेकाम 
सरुु केल े आह े आनण तयाचा पनहला 
अहवाल सि २०१९ चया पवूादूिादूत 
प्रकानशतहोईल अशी अपके्ा आह.े 
एकदा हा अहवाल हाती आला की, 
भारतातील िोकऱया, रोजगाराबाबतचया 
सवदू अिावशयक चचादू,वाद-नववाद 
आनण निरनिराळे अंदाज यांिा पणूदूनवराम 
नमळेल.

रोजगार नननष्म्तती : अदंाज

वेतिपटाबाबतचा अहवाल : 
भारतात प्र्मच, सधया अनसततवात 
असललेया औपचानरक िोकऱया आनण 
दर मनहनयाला तयात होणारी वाढ यांच े
मोजमाप करणयासाठी,वेतिपटावर नकंवा 
हजेरीपटावर असललेया कामगारांचा 
मानहती अहवाल तयार करणयाच ेप्रयत्न 

सरुुझाल.ेसपंणूदू भारतातील िोकऱया 
करणाऱया वयक्ीचंया, कमदूचारी भनवषय 
निवादूह नििी सघंटिेिे तयार केललेया 
मानहती अहवालावरूि अस ेनदसते की 
सपटेंबर २०१७ ते एनप्रल २०१८ 
या कालाविीत ४१ लाख िवीि 
िोकऱया निमादूण झालया. याआिी घोष 
आनण घोष यांिी कमदूचारी भनवषय 
निवादूह नििी सघंटिेिे नमळवललेी 
मानहती तसचे कमदूचारी राजय नवमा 
महामंडळ आनण राष्ट्रीय निवृत्तीवेति 
प्रणाली यांचयाकडूि नमळाललेी मानहती 
या सगळयांच ेएकत्ीकरण करूि असा 

निषकषदू काढला की २०१६-१७ या 
वषादूत देशाचया अ द्ूवयवस े्त ७० लाख 
िवीि िोकऱयांची भर पडली. लखेक या 
प्रकलपासाठी िीती आयोगाशी जोडल े
गेल े आनण औपचानरक िोकऱयांची 
मोजदाद करतािा तयांिी सवादूत िवयािे 
िोकरीला लागललेयांचीच मोजणी 
केली तसचे कुठलयाही पनरनस्तीत 
एक िोकरी दोि वेळा मोजली 
जाणार िाही याची काळजी घेतली. 
एक्टया कमदूचारी भनवषय निवादूह नििी 
सघंटिेिे जाहीर केललेया मानहतीिसुार, 
२०१७-१८ या वषादूत ५५ लाख 

िवीि िोकऱया निमादूण झालया,तर 
२०१६-१७ या वषादूत ४५ लाख 
िोकऱयांची निनमदूती झाली होती. 
कमदूचारी भनवषय निवादूह नििी सघंटिेची 
स्ापिा झालयािंतर आता प्र्मच 
तयांचा िोकरीनवषयक मानहती अहवाल 
नियनमतपण े जाहीर होऊ लागला 
आह.ेतयांिी सपटेंबर २०१७ ते माच दू 
२०१८ या कालाविीत ४१ लाख 
िवीि रोजगार नकंवा िोकऱया उपलबि 
झालया असा नदललेा अंदाज,घोष 
आनण घोष यांिी नदललेया अंदाजाला 
पटुिी देणारा आह.े औपचानरक नकंवा 
सघंटीत क्ेत्ातील िोकऱयांचया सखंयेचा 
अंदाज हजेरीपटावरूि घेता येतो 
तया प्रमाणचे,असघंटीत क्ेत्ातदेखील 
रोजगार निमादूणाचया भरपरू यशोगा्ा 
आहते, तयांचयावरूि या क्ेत्ात सधया 
िवयािे वाढीस लागलले े रोजगाराच े
िवे िवे मागदू दृटिीस पडत आहते.
तयाबद्लचया मदुद्ांवर आता चचादू करू 
या.

असंघ्टीत क्षतेत्र 

भारतातील एकूण कामगारांपकैी 
८० टकके श्नमक असघंटीत क्ेत्ात 
काम करतात. सधयाचया सरकारिे 
आनण िवया अ द्ूवयवस े्िे रोजगार 
निनमदूतीला मदत करणयासाठी अिेक 
िविवीि मागदू अवलंनबल ेआहते. िवया 
अ द्ूवयवस े्िे सदसयतवावर आिानरत 
रोजगार निनमदूतीचया सकंलपिेतिू ओला 
आनण उबर यासारखया कंपनयांमधये 
चालकांिा भागीदारी नकंवा फलीपकाटदू, 
अमेझॉि नकंवा सिेपडील अशा 
नवतरण सवेा देणाऱया वयावसानयक 
कंपनयांमधये तसचे अबदूिकलपै आनण 
नकवकर इतयादी सवेांसारखया पातळीवर 
घरगतुी सवेा परुनवणारे वयावसानयकगट 
यांिा रोजगार नमळाल े आहते. ह े
सवदू वयावसानयक, याच कंपनयांमधये 
औपचानरकरीतया िोकऱया करणाऱया 
इतर कमदूचारी वगादूपके्ा वेगळे आहते 

भारतातील २० श्रांष्मधयते 
नोव े्ंबर २०१४ ष्मधयते  वा्न सतेवा 
दतेणाऱया ओला या कंपनीचते ३७ 
्जार नोंदणीकृत चालक सदसय 
्ोतते. तयात ष्माच्त २०१८ ष्मधयते वाढ 
्ोऊन दतेशभरातील ११० श्रांष्मधयते 
या कंपनीचते १० लाख  नोंदणीकृत 
चालक सदसय झालते. याच वतेळतेस 
वा्न सतेवा दतेणारी जागनतक कंपनी 
उबरचते भारतातील श्रांष्मधयते 
१२ लाखांपतेक्षा जासत नोंदणीकृत 
चालक सदसय झालते आ त्ेत. फक् 
या भाडोत्री वा्न वयवसायातनू 
गतेलया ४ वषा्तत २२लाखांपतेक्षा 
जासत रोजगार ननष्मा्तण झालते आ त्ेत.
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आनण महणिूच तयांिा रोजगाराच े
कोणतेही अनिकृत नकंवा अिौपचानरक 
नियम कायदे लाग ूहोत िाहीत. याच े
सपटिीकरण देणयासाठी आपण अिेक 
उदाहरण े बघ ू शकतो. भारतातील 
२० शहरांमधये िोवह ेंबर २०१४ 
मधये  वाहि सवेा देणाऱया ओला या 
कंपिीच े३७ हजार िोंदणीकृत चालक 
सदसय होते तयात माच दू २०१८ मधये 
वाढ होऊि देशभरातील आता ११० 
शहरांमधये या कंपिीच े १० लाख  
िोंदणीकृत चालक सदसय झाल.े याच 
वेळेस वाहि सवेा देणारी जागनतक 
कंपिी उबरच े भारतातील शहरांमधये 
१२ लाखांपके्ा जासत िोंदणीकृत 
चालक सदसय झाल ेआहते. र्क् या 
भाडोत्ी वाहि वयवसायातिू गेलया ४ 
वषादूत २२लाखांपके्ा जासत रोजगार 
निमादूण झाल े आहते. अबदूिकलपै 
आनण नकवकर सवेांसारखया सवेांकडे 
सवतंत्पण े २५ लाख वयावसानयकांिी 
मोठया महािगरांमिील सवेांसाठी तया 
कंपनयांचया पोटदूलवर िोंदणी केली 
आह.े दर वषवी हजारोंचया सखंयेिे 

सिदी लखेापाल (सी.ए.), कंपिी 
सनचव,वकील आनण इतर वयावसानयक  
तयांची कामे सरुु करतात आनण तयांचया 
कामात मदत करणयासाठी महणिू तयांिा 
अिेक मदतिीस आनण इतर सबंंनित 
कामे करणाऱया लोकांची अनतनरक् 
गरज भासते. यामळेु अिेक लोकांिा 

िोकऱया उपलबि होतात. या लोकांचया 
रोजगारांची देखील कुठेही िोंद आनण 
मोजणी होत िाही. अ द्ूवयवस े्िे निमादूण 
केललेया अिेक रोजगारांमधये तयांचीही 
सखंया जोडली जायला हवी. वसतूंची 
रसते मागादूिे वाहतकू करणयाचया 
क्ेत्ात २०१३मधये वसत ू वाहतकू 
करणारे८१ लाख िोंदणीकृत ट्क होते.
प्रतयेक वषवी तयात समुारे७ लाख िवया 
ट्कची भर पडत गेली आनण आत्ता या 
घडीला भारतीय रसतयांवर तयांची कामे 
करत आहते.आमचया मानहतीप्रमाण,े 
या वाहतकू वयवसायामधये कायदूरत 
असललेया कोणतयाही कामगाराची 
कुठलयाही अनिकृत रोजगारनवषयक 
मानहती अहवालात िोंद झाललेी िाही. 
तयाच प्रकारे, ऑटोनरक्ा चालविू तसचे 
शहराचया सीमावतवी भागात आनण 
ग्रामीण भागात नवनवि वाहिे चालविू 
उदर निवादूह करणाऱया कोणतयाही 
वयक्ीचंी देखील कुठेही अनिकृत 
िोंद िाही. अशा सवदू अिौपचानरक 
सवेा क्ेत्ांमधये काम करणाऱया सवदू 
कामगारांचा नहशोब केला तर  र्क् 

जरी ष्मदु्ा कज्त योजनतेतनू कज्त 
घतेतलतेलया प्रतयतेक उद्ोगातनू प्रतयतेकरी 
एकच रोजगार उपलबध झाला 
असते आपण ष्मानलते आनण असते्ी 
ष्मानलते करी पनु्ा पनु्ा कज्त घतेणाऱया 
प्रकलपांतनू कोणतते ी नवीन रोजगार 
ननष्मा्तण झालते ना्ीत तरी्ी एकटया 
ष्मदु्ा योजनतेतनू ६ को्टी नवीन 
रोजगार ननष्मा्तण झालते त्े आपण 
ष्मानय करायलाच ्वते. ्ी संखया, 
आधीचया आकडतेवारीत एकत्र 
कते ली नकंवा अनौपचानरक सतेवा 
क्षतेत्रात नवयानते ननष्मा्तण झालतेलया 
नोकऱयांष्मधयते नष्मळवली तर आपण 
शतेव्टी असते नककरीच म्ण ूशकतो 
करी गतेलया चार वषािंत ष्मोठया 
प्रष्माणावर रोजगार नननष्म्तती झाली.
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वाहतकू क्ेत्ासाठीचा हा आकडा 
सहजपण े १२-१५ लाखांपय ांत 
पोहोचले. याच प्रकारे रसतयाचया कडेची 
खाणयाची दकुािे चालवणारे, पयदूटि 
क्ेत्ाशी सबंंनित कामे करणारे, ग्रामीण 
भागात भाजी बाजारांमधये, ्ो्टया 
बाजारांमधये आनण तयासारखयाच इतर 
नठकाणी काम करणारे यांची देखील 
कुठेच िोंद िाही. ्ोडकयात, अशा सवदू 
अिौपचानरक नकंवा जयांची िोंद होत 
िाही अशा नठकाणी नकंवा वयवसायात 
काम करणाऱया कामगारांसाठी 
चांगलया रोजगार िोंदीची यंत्णा तयार 
केलयानशवाय गेलया चार वषादूतलया 
रोजगाराचया नकंवा रोजगार निनमदूतीचया 
पनरनस्ती बाबत कोणतयाही निषकषादूवर 
पोहोचण े नदशाभलू करणारे ठरेल. वर 
नदललेया परुावयांवरूि या  परंपरागत 
वयवसायांमधये काम करणाऱया लोकांचा 
आमही अंदाज घेतला तर गेलया दोि 
वषादूत ७० ते ८५ लाख िवीि रोजगार 
निमादूण झाल ेअसतील अस ेनदसत आह.े 
वर चनच दूललेया वयवसायांमधये निमादूण 
होत असललेया कामगारांिा सामाविू 
घेणयासाठी ही परेुशी आह.े

सवयंरोजगार

यानशवाय, सवयंरोजगार करीत 

असललेया वयक्ीचंाही सवतंत्पण े
नवचार वहायला हवा कारण,गेलया 
चार वषाांत अशा लोकांची सखंया 
लक्णीयरीतया वाढली आह.े सधयाचया 
सरकारिे सरुु केललेी मदु्रा कजदू योजिा 
वयावसानयकांिा सवयंरोजगार आनण 
रोजगार निनमदूती वाढवणयासाठी अतयंत 
सहाययकारी ठरली आह.े मदु्रायोजिेद्ारे 
तीि प्रकारची कजफे नदली जातात. (१)
नशश:ु यात ५० हजारापय ांत कजदू 
नदल े जाते.(२)नकशोर : या अंतगदूत 
५० हजार ते ५ लाखांपय ांत कजदू 
नमळ ूशकते.(३)तरुण: ह्या प्रकारचया 
योजिेत ५ ते १० लाखांपय ांत कजदू 
नमळणयाची सनुविा आह.े गेलया तीि 
वषाांत या योजिेतिू,१२ कोटी २७ 
लाख लोकांिा कजदू नवतरीत झाली. या 
सवाांची एकूण कजादूची रककम ६ लाख 
कोटी इतकी होते. एकूण कजदूदारांपकैी, 
७४ टकके महणजे ९ कोटी कजदूदार 
नस्तया आहते.िवीि कजदूदारांची सखंया 
२६ टकके महणजे ३ कोटी २५ 
लाख होईल असा अंदाज आह.ेयापकैी 
प्रतयेक कजदूदारािे घेतललेया कजादूतिू 
जे काम उभे रानहल े असले तयातिू, 
तया पनरसरातील अिेक लोकांसाठी 
िोकऱया उपलबि झालया आहते. 

अिेक उदाहरणांवरूि अस ेनदसिू येते 
की, मदु्रा कजदू योजिेिे रोजगाराच े
अिेक िवे पयादूय निमादूण वहायला 
मदत झाली आनण प्रतयेक वयवसायातिू 
निमादूण होणाऱया िवया िोकऱयांची 
सखंया वेगवेगळी अस ूशकेल. नकशोर 
आनण तरुण श्णेीतील कजाांतिू उभया 
राहणाऱया प्रकलपात िककीच एकापके्ा 
जासत प्रकारचा रोजगार निमादूण 
होईल. जरी मदु्रा कजदू योजिेतिू कजदू 
घेतललेया प्रतयेक उद्ोगातिू प्रतयेकी 
एकच रोजगार उपलबि झाला अस े
आपण मािल ेआनण असहेी मािल ेकी 
पनुहा पनुहा कजदू घेणाऱया प्रकलपांतिू 
कोणतेही िवीि रोजगार निमादूण झाल े
िाहीत तरीही एक्टया मदु्रा योजिेतिू 
६ कोटी िवीि रोजगार निमादूण झाल ेह े
आपण मानय करायलाच हवे. ही सखंया, 
आिीचया आकडेवारीत एकत् केली 
नकंवा अिौपचानरक सवेा क्ेत्ात िवयािे 
निमादूण झाललेया िोकऱयांमधये नमळवली 
तर आपण शवेटी अस ेिककीच महण ू
शकतो की गेलया चार वषाांत मोठया 
प्रमाणावर रोजगार निनमदूती झाली. 
तसचे, िवया कामगारांचया कामगार 
जगताला होणाऱया परुवठयाचया तलुिेत 
िवीि िोकऱयांची निनमदूती कमी पडली 

यशोगारा

l लनुियािाचया एक मनहला कामगार, निवेनदता, र्क् एका नशवण मशीिचया सहाययािे तयांचा कपडे नशवणयाचा 
वयवसाय करीत होतया. मदु्रा योजिेतिू कजदू घेतलयािंतर तयांिी दहा नशवण मशीि खरेदी करूि तयांचया 
वयवसायाचा नवसतार केला आनण तयाबरोबरच तयांचया पनरसरातील दहा लोकांिा रोजगार परुनवला.

l कोलकातयाचया काकोली घोष यांिी प्रयोगशाळेत वापरलया जाणाऱया काचा बिनवणयाचया कौटुं नबक उद्ोगाचया 
नवसतारासाठी मदु्रा योजिेतिू कजदू काढल ेआनण आता तयांिी तयाचया आसपासचया ५ वयक्ीिंािोकऱया नदलया 
आहते.

l लखिौचया रनहवासी असललेया अंजली बनसल यांिी उपाहारगृह सरुु करणयासाठीचया गुंतवणकुीत भर टाकणयासाठी 
मदु्रा योजिेतिू कजदू घेतल ेआनण आता तयांचया उपाहारगृहात १२ जण िोकरीला आहते.

l अनवरअली आिी कारयाचया वसत ू बिनवणयाचया कामात कारागीर महणिू काम करीत होते. मदु्रा योजिेतिू 
घेतललेया कजादूचया मदतीिे तयांिी कारयापासिू नवनवि कलातमक वसत ूबिनवणयाचा सवतःचा उद्ोग सरुु केला. 
या उद्ोगात तयांिी सवतःसह आणखी तीि जणांिा रोजगार नमळविू नदला.
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िाही. खरे महणजे,या गेलया चार 
वषादूत, बेरोजगारीचा नखळिू रानहललेा 
प्रश सटुायला लागिू काही प्रमाणात 
बेरोजगारी कमी होऊ लागली अस ेनचत् 
नदसते आह.े कामगार नवश्ातील मागणी 
आनण परुवठयाचया या समतोलाचा 
पनरणाम असले महणिू कदानचत, पण 
अ द्ूवयवस े्त कामगारांचया योगय 
मोबदलयाबद्ल जागरूकता निमादूण 
झाली. कामगार नकंवा कौशलयांचया 
परुवठयाचया तलुिेत, तयामािािे तया 
कामगारांिा नकंवा कौशलयांिा कमी 
मागणी असलयामळेु गेलया काही वषाांत 
योगय वेति दरापके्ा कमी दरातील 
मजरुी नकंवा वेति नदल े जात होते. 
ददुदैवािे, पनुहा इ े्ही, शहरी भागातील 
मजरुीचया नकंवा वेतिाचया दराबाबत 
कोणतीही अनिकृत आकडेवारी उपलबि 
िसलयािे, योगय मानहतीचया अभावाची 

समसया होतीच.मात् आता कामगार 
कायादूलयािे आमहाला २०१४ ते 
२०१८ या काळातील, कृषक आनण 
अकृषक कामांमिील वानषदूक सरासरीिे 
दैिंनदि मजरुीची मानहती नदली आह.े 
तयातिू ह ेउघडपण ेनदसिू येत आह ेकी 
ग्रामीण भागातील सतुार,कंुभार,नवणकर 
यांसारखया अकृषक क्ेत्ातील 
वयवसाय करणाऱयांचया बाबतीत, 
परुुष कामगारांिा नदलया जाणाऱया 
मजरुीचया दरात वाढ झाली आह.े
र्क् आनण र्क्, िळांची कामे 
करणाऱया कारानगरांची मजरुी नकंनचत 
कमी झाली आह.ेगवंडी, कंुभार,सतुार, 
सर्ाई कामगार आनण हसतकला 
कारागीरांचया मजरुीत ९ ते १० टकके 
इतकी मोठीवाढ झाली आह.े सपटिपण े
सांगायच ेतर, ग्रामीण भारतात मोठया 
प्रमाणात बेरोजगारी किी िवहतीच.

मला खात्ी आह ेकी मजरुीचया वाढीव 
दराची ही िवी लाट शहरी भागातील 
वयवसाय आनण िोकऱयांमधये देखील 
नदसिू येईल. तयामळेु,िोकऱयांनशवायचा 
नवकास नकंवा अपऱुया रोजगार 
निनमदूतीचया निराशाजिक क्ा 
प्रसानरत करणाऱया सवाांिीच तयांचया 
सवतःचया नवचारपद्धतीचं ेपिुरावलोकि 
करावे नकंवा राष्ट्रीय िमिुे सवफेक्ण 
कायादूलयातर्फे  सरुु असललेया 
रोजगारनवषयक कौटुंनबक सवफेक्णाचा 
अहवाल जाहीर होईपयांत ्ोडी वाट 
पहावी. 

nnn

लखेक निती आयोगाच े उपाधयक् 
आहते.
ई मेलः vch-niti@gov.in
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सूक्म, लघ ु आनण मधयम उद्ोग 
(एमएसएमई) क्ेत् भारताचया 

समग्र, सकारातमक, सामानजक 
आनणआन द्ूक नवकासामधये लक्णीय 
योगदाि देत आल े आह.े ह े उद्ोग 
र्क् सवयंरोजगाराची निनमदूती करीत 
िसिू रोजगारनिनमदूतीचया भरीव सिंी 
उपलबि करूि देत असलयामळेु  
प्रतयेक उद्ोगाच े या क्ेत्ात सवतःच े
अस े महत्वपणूदू स्ािआह.ेलहािात 
लहाि उद्ोगामागे  देखील भारतीयांची 
माि उंचावणारी एखादी मोठी कहाणी 
आह.े तयामळेु सकू्म, लघ ु आनण 
मधयम उद्ोग(एमएसएमई) क्ेत्ाला 
अ द्ूवयवस े्चा कणा महटल ेजाते, तयात 
आचियदू वाटणयासारखे काही िाही.
उद्ोजकतेचया नवचारांिा चालिा देऊि 
आनण सवयंरोजगार तसचे रोजगाराचया 
संिीचंी मोठया प्रमाणात निनमदूतीसाठी 
परूक  वातावरण तयार करूि सकू्म, 
लघ ु आनण मधयम उद्ोग मंत्ालयािे 
या क्ेत्ाला भनवषयात अनिकानिक 
प्रोतसाहि देणयाकनरता अिेक 

िवोनमेषकारक पावल ेउचलली आहते. 
अशाप्रकारे काम करूि एमएसएमई 
मंत्ालयािे देशाचया सामानजक आनण 
आन द्ूक नवकासात य्ायोगय योगदाि 
नदल ेआह.े 

सकू्ष्म, लघ ु आनण ष्मधयष्म उद्ोग 
क्षतेत्र: रोजगार नननष्म्तती 

सकू्म, लघ ु आनण मधयम उद्ोग 
आपलया देशातील औद्ोनगक 
क्ेत्ातलया एकूण वयवहारांमधये लक्णीय 
योगदाि देतात आनण अनिकानिक 
रोजगारनिनमदूती करणयासाठी महतवपणूदू 
भनूमका बजावतात.सधया देशभरात 
सातकोटीहिू अनिक सकू्म, लघ ु
आनण मधयम उद्ोग आहते, जयांचया 
माधयमातिू नवनवि प्रकारचया उद्ोगांमधये 
समुारे बारा कोटी रोजगार निमादूणहोत 
आहते. ह े अस े क्ेत् आह े की जे 
कृषीक्ेत्ाखालोखाल मोठया प्रमाणावर 
सवयंरोजगार आनण िोकऱयांचया नवसतृत 
सिंी निमादूण करते. तयाबरोबरच, या 
क्ेत्ात कामगार आनण भांडवल यांच े
गणुोत्तरदेखील बरेच जासत असलले े

सकू्ष्म,लघ ुआनण ष्मधयष्म उद्ोगांचया खऱया क्षष्मततेची ओळख 
-अरुण कुष्मार पांडा

 सकू्ष्म, लघ ु आनण ष्मधयष्म 
उद्ोग(एष्मएसएष्मई) क्षतेत्राला 
अर्तवयवसरतेचा कणा म््टलते जातते, 
तयात आचिय्त वा्टणयासारखते का्ी 
ना्ी.उद्ोजकततेचया नवचारांना 
चालना दतेऊन आनण सवयंरोजगार 
तसतेच रोजगाराचया संधीचंी ष्मोठया 
प्रष्माणात नननष्म्ततीसाठी परूक  
वातावरण तयार करून सकू्ष्म, लघ ु
आनण ष्मधयष्म उद्ोग षं्मत्रालयानते 
या क्षतेत्राला भनवषयात अनधकानधक 
प्रोतसा्न दतेणयाकनरता अनतेक 
नवोनष्मतेषकारक पावलते उचलली 
आ त्ेत. अशाप्रकारते काष्म करून 
एष्मएसएष्मई षं्मत्रालयानते दतेशाचया 
साष्मानजक आनण आनर्तक नवकासात 
यरायोगय योगदान नदलते आ त्े. 

नषं्मष्मासा
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नदसिू येते. ऐनतहानसकदृष्टया, 
गेलयाकाही काळात घडूि आललेया 
नवकास प्रनक्रयेमळेु लोकांची रुची कृषी 
आिानरत उद्ोगांकडूि, उतपादि आनण 
सवेा क्ेत्ासारखया नबगर कृषी वयवसाया 
कडेवळली आह.े तयामळेु आता देशाचया 
वाढीसाठी, नवकासासाठीआनण रोजगार 
निनमदूतीचया धयेयपतूवीसाठीउतपादि 
आनण सवेा क्ेत् निणादूयकनरतया 
महत्वपणूदू ठरत आह.ेयेतया काही 
वषादूत, लोकसखंयेत लक्णीय वाढ 
होईल आनण तयातही काम करणयायोगय 
वगादूत अभतूपवूदू वाढ होणयाची अपके्ा 
असतािा,या मोठया प्रमाणातलया 
कामगार वगादूला सामाविू घेणयासाठी 
सकू्म, लघ ुआनण मधयम उद्ोग क्ेत्ाला 
महत्वाची भनूमका बजावावी लागेल. 
या क्ेत्ात रोजगार निनमदूतीला चालिा 
देणयासाठी, मिषुयबळरुपी भांडवलाचया 
उभारणीवर लक् कें नद्रत करण ेमहतवाच े
आह.े खासकरूि वाहतकूीशी सबंंनित 
उपकरण े आनण नवद्तु यंत्,े लाकूड, 
चामडे आनण चामडयापासिू तयार होत 
असललेी इतर उतपादिे, कागद, कापड 
आनण हसतकलचेया वसत ू  इतयादी 
सारखेकाही नवनशटि उद्ोग, जयामधये 
मोठया प्रमाणावर कामगार वगादूची 
आवशयकता असते अशा उद्ोगांसाठी 
मिषुयबळ उपलबि  करूि  देण े ह े
महत्वाची गोटि आह.े

कृती काय्तक्ष्म

अ द्ूवयवस े्चया  नवकासासाठी 
सकू्म, लघ ुआनण मधयम उद्ोग क्ेत् 
अतयंत महतवपणूदू आह.े कारण या 
क्ेत्ाचा अ द्ूवयवस े्तील अनय क्ेत्ांवर 
अिेक पटीिंी प्रभाव पडत असतो. 
उतपादि क्ेत् अ द्ूवयवस े्मिील इतर 
क्ेत्ांतिू उपलबि होणारा  कचचा 
माल आनण सवेा यांचा उपयोग 
करूि घेते  आनण तया बदलयात तया 
क्ेत्ांिा तयार उतपादिे परुवते. अशा 
प्रकारे ह े क्ेत् कचचया मालापासिू 

ते  तयार उतपादिापयांतचया, उतपादि 
साखळीमिील सवदू गोटिीचंया मागणीला 
चालिा देते. राष्ट्रीय उतपादि िोरणात 
कनलपलयाप्रमाण,े उतपादि क्ेत्ामधये 
सि२०२२पयांत १०कोटी लोकांिा 
रोजगार देणयाची क्मता आह.े त्ानप, 
तस ेकरणयासाठी, काही तातडीच ेबदल 
घडविू आणण ेअतयावशयक आह.े 

रोजगार वाढीला चालना दतेणयासाठी 
का्ी उपयकु् सचूना: 

(१) कामगार कें नद्रत उद्ोगाचंया 
वाढीला  प्रोतसाहिदणे.े

(२) नवद्ालय,े महानवद्ालय े आनण 
नवद्ापीठामंधय े िानवनयपणूदू  
प्रयोगशाळा उभारूि प्रनशक्णाचा 
दजादू सिुारण े

(३) उतकृटि गणुवत्तचेया 
पद्धतीचंा अवलबं करूि 
कामगाराचंीउतपादकता वाढवण.े 

(४) योगयवेळी कजदू परुवठा होत राहील 
ह ेसनुिनचित करण ेआनण

(५) तयार झाललेया उतपादिािंा चागंली 
बाजारपठे उपलबि करूि दणे.े

सरकारचते का्ी नवीन उपक्ष्म 

या क्ेत्ामधये मळुातच वाढीची 
अमयादूद  क्मता असिूही, काही नवनशटि 
घटक या क्ेत्ाचया  उतपादकतेवर आनण 
वाढीवर पनरणाम करणारेआहते. आनण 
तयांचयामळेु िंतर सवयंरोजगार आनण 
रोजगार यांचयावरही पनरणाम होऊ 
शकतो.िोकरी नकंवा सवयंरोजगारी 
क्ेत्ावरही तयाचा वाईट पनरणाम होऊ 
शकेल.उदाहरणा द्ू, उतपादि खचादूतील 
वाढता भांडवली वाटा, तंत्ज्ािातील 
पनरवतदूि,कुशल कामगारांची मागणी 
ह े सगळे घटक सपंणूदू औद्ानगक 
पयादूवरणावर पनरणाम करणारे घटक 
आहते.

कें द्ीभतू दृनटिकोन

भारत देशािे िोकऱया करणाऱया 
िागनरकांचया देशापके्ा िोकऱया 
निमादूण करणारा देश महणिू भनवषयात  
सवतःची ओळख निमादूण करावी या 

सकु्ष्म लघ ुआनण ष्मधयष्म उद्ोग षं्मत्रालय वयवसाय आनण उद्ोजकता 
वाढीसाठी अनतेक काय्तक्ष्म राबनवतते, सवतःचा उद्ोग वयवसाय सरुु 
करणयासाठी आवशयक बाबीचंी ष्मान्ती अशा काय्तक्ष्माद्ारते ननयनष्मतपणते 
तरुणांना नदली जातते.
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हतेिूे उद्ोजकांिा सवदूतोपरी मदत 
करणयासाठी सकू्म,लघ ु आनण मधयम 
उद्ोगमंत्ालयािे एक कें नद्रभतू दृटिीकोि 
ठेवला आह.ेयासाठी येणाऱया अडचणीचंी 
सरकारला पणूदू कलपिा आह ेआनण या 
क्ेत्ाला तातकाळ िवसजंीविी देणयासाठी 
आन द्ूक वयवहारांचा वेग वाढवायला 
हवा, जयायोगे देशात रोजगाराचया 
अनिकानिक संिी निमादूण होतील, ह े
सवीकारूि सरकारिे तयाप्रमाण े पढुील 
वाटचाल निनचित केली आह.े महणिूच 
सकू्म,लघ ुआनण मधयम उद्ोग क्ेत्ाच े
आिनुिकीकरण आनण नवकास यासाठी 
सरकार देशभरात अिेक योजिा 
यशसवीपण े राबवीत आह.ेयामधये 
प्रिािमंत्ी रोजगार निनमदूती कायदूक्रम 
(पी.एम.ई.जी.पी.) आनण प्रिािमंत्ी 
मदु्रा योजिा आनण पारंपानरक उद्ोगांचया 
पिुरुजजीविासाठी अ द्ू परुवठा योजिा  
(एसएर्यआूरटीआय), समहू नवकास 
कायदूक्रम यासारखया अिेक सरकारी 
योजिांचा समावेश आह.ेया वयनतनरक्, 
खादी व ग्रामोद्ोग (केवीआयएस) 

आनण कारयाशी सबंंनित उद्ोग, 
जे खादी आनण ग्रामोद्ोग आयोग 
(केवीआयसी) आनण कारया मंडळाद्ारे 
चालनवल ेजातात, या दोघांचहेी रोजगार 
निनमदूतीमधये महत्वाच ेयोगदाि आह.े

बाजारपतेठांष्मधयते वाढता नवसतार

सकू्म, लघ ु आनण मधयम 
उद्ोगांमििू तयार होणाऱया उतपादिांिा 
बाजारपठेांमधये प्रवेश नमळविू 
देऊि तयांिा योगय तऱहिेे प्रस्ानपत 
करणयासाठी आनण तयासोबतच 
समाजातील दलुदूनक्त घटकांचा उद्धार 
करणयासाठी, सरकारिे सावदूजनिक 
खरेदीिोरणाद्ारे, सकू्म आनण लघ ु
उद्ोगांिा बाजारपठेेत नस्रावणयाकनरता 
प्रािानय देऊि यावयवसायांिा प्रोतसाहि 
देणयाची मोहीम उघडली आह.े कें द्रीय 
सावदूजनिक उद्ोग,कें द्रीय मंत्ालयतसचे 
इतर सरकारीकायादूलये यांचयासाठी 
केलया जाणाऱया वसत ूआनण सवेांचया  
खरेदीपकैी २०%खरेदी, सकू्म आनण 
लघ ु उद्ोगांकडूि केली जावी अस े
सरकारी आदेशात महटल े आह.े 

तसचे यापकैी ४% खरेदी अिसुनूचत 
जाती आनण अिसुनूचत जमातीचंया 
वयक्ीचंया मालकीचया सकू्म आनण 
लघ ु उद्ोगांकडूि केली जावी असहेी 
तयात महटल ेआह.े सकू्म, लघ ुआनण 
मधयम मंत्ालयाच े पोटदूल अिसुनूचत 
जाती आनण जमातीसंह सवदू सकू्म आनण 
मधयम उद्ोगांिा, वसत ूआनण सवेांचया 
सावदूजनिक खरेदी वयवहारांमधये 
सहभागी वहायला मदत करत आह े
आनण तयायोगे रोजगार निनमदूतीला 
चालिा नमळत आह.े

अिसुनूचत जाती-जमातीचया 
उद्ोजकांसाठी सावदूजनिक खरेदी 
िोरणातील आदेशांची अंमलबजावणी 
प्रभावीपण े करणयासाठी प्रिािमंत्यांिी 
ऑकटोबर २०१६ मधये राष्ट्रीय 
अिसुनूचत जाती / अिसुनूचत 
जमातीसंाठी कें द्र (हब) सरुू केली.
सकू्म,लघ ु आनण मधयम उद्ोग 
मंत्ालय मोठया प्रमाणात वयावसानयक 
आनण औद्ोनगक नवकास कायदूक्रम 
राबवीत आह.ेसकू्म आनण लघ ुउद्ोग 
उभारणयासाठी आवशयक असललेया 
औद्ोनगक कौशलयासबंंिीचया 
नवनवि पलैुंवर प्रकाश टाकूि तरुण 
उद्ोजकांचया प्रनतभेला खतपाणी 
घालणयासाठी ह ेकायदूक्रम नियनमतपण े
आयोनजत केल े जातात. भावी 
उद्ोजकांच े कौशलयसिुारणयासाठी 
सरकारिे उद्ोजकतानवषयक 
कौशलय नवकास कायदूक्रम आखला 
आह;ेसभंावय उद्ोजकांची निणदूय क्मता 
सिुारणयासाठी, तयांिा वयवस्ापिाचया 
नवनवि पद्धतीचं े  प्रनशक्ण देण े हा 
वयवस्ापिनवकास कायदूक्रमाचया अिेक 
उनद्टिांपकैी एक उद्ेश आह.े सकू्म,लघ ु
आनण मधयम उद्ोग मंत्ालयाचया अंतगदूत 
येणारे राष्ट्रीय लघ ु उद्ोग महामंडळ 
(एक सावदूजनिक उपक्रम), उद्ोजकांिा 
सलुभ कजदू परुवठयाचीवयवस्ा 
करण,ेअनतशय सपिादूतमक दरात 
कचचा माल परुवण,ेतयांचया उद्ोगांचया 

ष्म्तवाची बाब अशी करी, रोजगार नननष्म्तती करताना साष्मानजक 
सष्मावतेशकततेची नवशतेष काळजी घतेतली जातते. प्रधानषं्मत्री रोजगार कृषी 
काय्तक्ष्मांतग्तत सषु्मारते 30% म्णजतेच 4.43 लाख लाभारषी या ष्मन्ला 
आ त्ेत.
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वाढीकनरता प्रनशक्णाचया सोयी परुनवण े
आनण उद्ोगवाढीसाठीचया इतर 
आवशयकसनुविा उपलबि करुि देण े
आनण या सवाांतिू उतपादि क्ेत्ातील 
रोजगार सिंीचंया वाढीला पोषक 
वातावरण निमादूण करण ेयात सगळयात 
अनतशय महत्वाची भनूमका बजानवत 
आह.े

योगय वतेळी ्ोणारा कज्त परुवठा 

उद्ोजकांसाठी वेळेवर कजदू परुवठा 
होण ेह ेिेहमीच एक आवहाि आह.ेही 
तातडीची गरज ओळखत, सकू्म,लघ ु
आनण मधयम उद्ोग क्ेत्ालामदत 
करणयासाठी सरकारिे प्रवतदूक पावल े
उचलली आहते.सकू्म,लघ ुआनण मधयम 
उद्ोग मंत्ालयाचा नवचार केला तर 
प्रिािमंत्ी रोजगार निमादूण कायदूक्रमासाठी 

अ द्ूसकंलपात असललेया तरतदूीतआता 
जवळपास ८० टककयांिी वाढ झाली 
आह.े वषदू २०१७-१८मधये ४८ 
हजार ३९८सकू्म उद्ोगांिा सहायय 
करणयात आल े असिू तयातिू समुारे 
तीि लाख लोकांिा रोजगाराचया सिंी 
उपलबि झालया.सि २०१८-१९ या 
काळात जवळजवळ ७०हजार  लघ ु
उद्ोग उभे राहतील आनण तयातिू समुारे 
५लाख लोकांिा रोजगाराचया सिंी 
उपलबि असा अंदाज वयक् होत आह.े 
गरुगावचया वयवस्ापि नवकास ससं े्िे 
प्रिािमंत्ी रोजगार निमादूण कायदूक्रमाच े
िकुतेच एक सवतंत् मलूयांकि केल,े 
तयात अस ेनदसिू आल ेनक या सरकारी 
कायदूक्रमांतगदूत प्रतयेक उद्ोगात दरडोई 
९६००० रुपयांची गुंतवणकूकरावी 
लागते आनण तयातिू ७.६२ वयक्ीिंा 

रोजगार प्राप्त होतो.

मुद्रा या सधयाचया सरकारिे 
सरुु केलेलया योजिेतूि सकू्म 
उद्ोग जगताला सलुभरीतया आनण 
अखंनडत कजदूपुरवठयाची सोय झाली 
आहे. कें द्रीय अ द्ूसंकलपात जाहीर 
केलयाप्रमाणे, या योजिेतूि समुारे 
५ कोटी उद्ोगांिा ३लाख कोटी 
रुपयांचया अ द्ू पुरवठयाच ेलक्य साधय 
होईल असा अंदाज आहे. सरकारचया 
या योजिेमुळे, सकू्म,लघु आनण 
मधयम उद्ोग क्ेत्ाला नमळणाऱया 
सनुविांमधये भरीव वाढ झाली असिू, 
रोजगार निनमदूती आनण औद्ानगक 
नवकासामधये या योजिेिे भरीव 
योगदाि नदले आहे. सकू्म,लघु आनण 
मधयम उद्ोग क्ेत्ासाठी सरकारिे 

यशोगारा: 

नव्डीओग्ाफरीष्मधील धाडसी प्रवास : कलपनाबतेन नत्रवतेदी

कलपिाबेि नत्वेदी आनण नतच ेपती अनभषेक 
नत्वेदी या दोघांकडेही उत्तम वयावसानयक 
कौशलय आह.ेसगंणकावर र्ोटो सकंलि करण,े 
तयांच ेआवशयकतेिसुार एकत्ीकरण करण ेयाच े
कलपिाबेि यांिा चांगल े ज्ाि अवगत आह े
आनण तयात तयांिी आता प्रानवणय नमळनवल े
आह.ेतर अनभषेक यांिा र्ोटो काढणयाचा आनण 
नवहडीओ तयार करणयाचा ्ंद आह.ेतया दोघांिी 
तयांच े कौशलय तयांचया र्ायद्ासाठी वापरल े
आनण कचची मानहती इतर र्ोटो प्रयोगशाळा चालनवणाऱयालोकांकडे पाठविू तयावर प्रनक्रया करूि घेऊि, ्पाई काम 
आनण र्ोटो सकंलिासाठीचा ्ोटा उद्ोग सरुु केला. पण तयांचयाकडे र्ारशी यंत्सामगु्री िसलयामळेु, या ्ो्टया 
उद्ोगातिू तयांिा परेुस ेउतपनि नमळत िवहते.तयांिा तयांचा सवतःचया मालकीचा असा सटडुीओ हवा होता जयात र्ोटो 
सकंलिासाठीची सगळी यंत्सामगु्री, आवशयक आज्ाप्रणाली इतयादी सवदू सोयी असतील.मात् यासाठी तयांिा आन द्ूक 
मदतीची आवशयकता होती. प्रिाि मंत्ी मदु्रा योजिा जाहीर झालयािंतर कलपिाबेि बटँकेत गेलया. बटँक वयवस्ापकांिी 
तयांिा मदु्रा योजिेतिू नमळणाऱया कजादूबाबतच े तपशील नदल ेआनण तयांचा सवतःचा, सवदू मलुभतू सोयीसनुविांिी 
ससुजज सटडुीओ तसचे नवहनडओ प्रयोगशाळा उभारणयासाठी ९ लाखांच ेमदुत कजदू नमळविू द्ायला मदत केली. आज, 
तयांचा हा उद्ोग यशसवीपण ेसरुु आह.े आजबूाजचूया पनरसरातिू तयांिा लगि आनण इतर शभुकायादूचया प्रसगंी,र्ोटो 
काढणयाचया तसचे नवहडीओ तयार करणयाचया कामांची आमंत्ण ेयेतात. यातिू तयांिा आता चांगल ेउतपनि नमळ ूलागल े
आह.े

स्तोत: ष्मदु्ा पो्ट्तल. (www.mudra.org.in)
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उचललेले आणखी एक िवीि पाउल 
महणजे नवत्त पुरवठा हमी नििीत 
वाढ करूि, तो २५०० कोटीवंरूि 
८००० कोटी रुपये करणयात आला 
आहे. या योजिेद्ारे २०१८-१९ 
या वषादूत सकू्म आनण लघु उद्ोग 
क्ेत्ाला अखंनडत नवत्तपुरवठा करता 
येईल असे वाटते. गेलया काही 
वषाांत नदलया गेलेलया १९००० 
कोटी, २०००० कोटी रुपयांचया 
नवत्त हमीचया तुलिेत सरकारचया 
िवया हमी योजिेतूि नदला जाणारी 
हमी ४०००० कोटीचंा आकडा पार 
करेल. सकू्म,लघु आनण मधयम उद्ोग 
मंत्ालयािे आणखी एक िवी योजिा 
सरुु केली आहे – सौर चरखा मोहीम. 
या योजिेचया पनहलया टपपयात ५० 
समूहांची उभारणी करता येईल आनण 
तयातूि ग्रामीण भागातील १ लाख 
लोकांिा, नवशेषतः नस्तयांिा, रोजगार 
संिी उपलबि होईल असे अिमुाि 
आहे. वर नदलेले िवे उपक्रम आनण 
योजिा महत्वाकांक्ी उद्ोजकांिा 

पयादूवरणपूरक उद्ोग उभारायला 
प्रोतसानहत करत आहेत.या सवदू योजिा 
आनण उपक्रम, नस्तयांसाठी तसेच 
अिसुनूचत जाती आनण अिसुनूचत 
जमातीसंारखया, समाजातील दलुदूनक्त 
घटकांिा कें द्रस्ािी ठेवूि तयार 
केलेलया असलयािे,तयातूि मोठी 
समाजनहताची कामे होत आहेत.

जोरकस प्रयत्न

भारत सरकारच े नवनवि नवभाग, 
मंत्ालये, नवशषेतःसकू्म,लघ ु आनण 
मधयम उद्ोग मंत्ालय यांिी एकनत्तपण े
केललेया जोरकस प्रयत्नांमळेु या 
क्ेत्ािे गेलया ४ वषादूत मोठा पलला 
गाठला आह.ेआन द्ूक दृटिीकोिातिू 
नवचार केला तर २०१०-१४ चया 
अ द्ूसकंलपातील तरतदुीपके्ा २०१४-
१८ चया अ द्ूसकंलपातील सकू्म, लघ ु
आनण मधयम उद्ोग क्ेत्ासाठीचया 
तरतदुीमधये झाललेी ४१टकके वाढ ह े
सरकारचया या क्ेत्ातील प्रोतसाहिकारक 
उपक्रमांचचे द्ोतक आह.े या काळात 
खादी आनण ग्रामोद्ोगािे १४१ लाख 

लोकांसाठी रोजगार उपलबि करूि देत 
आघाडी घेतली होती. सकू्म आनण लघ ु
उद्ोगांसाठी नवत्त हमी नवश्सत नििी 
योजिा, प्रिािमंत्ी रोजगार निमादूण 
कायदूक्रम आनण पारंपनरक उद्ोगांचया 
पिुरुजजीविासाठी नििी परुनवणारी 
सरू्तवी योजिा, या तीि योजिांमििू 
अिकु्रमे५१लाख ११ हजार वयक्ीिंा, 
१४ लाख ७८ हजार वयक्ीिंा आनण 
६० हजार वयक्ीिंा रोजगार नमळाला.
नवनवि योजिा राबविू, िोकऱया 
नकंवा रोजगार निमादूण करतािा 
सामानजक भाि राखणयावर भर नदला 
जातोय ह ेलक्ात घेण ेमहत्वाच ेआह.े 
प्रिािमंत्ी रोजगार निमादूण योजिेचया 
लाभारयाांमिील ३० टकके महणजे ४ 
लाख ४३ हजार लाभा्वी, नस्तया आहते 
ह े उललखेिीय आह.े तयाबरोबरच,या 
कायदूक्रमांतगदूत अिसुनूचत जातीमिील 
१लाख ७४ हजार वयक्ीिंा आनण 
अिसुनूचत जमातीमंिील १ लाख 
३१ हजार वयक्ीिंा गेलया चार 
वषाांचया कालाविीत रोजगार नमळाला.

प्रकाशन नवभागाची नवी पसुतकते

एका पसुतकाची नकरकोळ  
नवक्री

नकंष्मत 30 रुपयते प्रतयतेकरी

चार पसुतकांचा संच
100 रु.
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सकू्म,लघ ु आनण मधयम मंत्ालयािे 
देशभरात १८साििांिी ससुजज वगदू 
तयार केल ेआहते आनण आणखीि१५ 
ससुजज तंत्ज्ाि कें द्रांची उभारणी सरुु 
आह.ेजासतीत जासत उद्ोजकांिा आनण 
िोकऱया शोिणाऱया वयक्ीिंा तयांची 
मोठी मदत होईल.सधया, िोकरीचया 
शोिात असललेया दीड लाख लोकांिा 
या १८ साििांिी ससुजज वगाांमधये 
प्रनशक्ण नदल े जात आह.ेतयांचयापकैी 
काही लोकांिी तयांच े सवतःच े उद्ोग 
सरुु केल ेआहते.पण तयांचयापकैी खपू 
मोठया प्रमाणातलया लोकांकडे िोकऱया 
आहते.आदरणीय राष्ट्रपतीिंी िकुतेच 
‘एमएसएमई सपंकदू ’ पोटदूलची सरुुवात 
केली. या नडनजटल मंचामळेु, िोकऱया 
देणारे, तयांचया आवशयकतेिसुार 
प्रनशनक्त मिषुयबळाचया वाढतया 
प्रनतभांपय ांत सलुभतेिे पोहोच ूशकतील 
आनण तयायोगे या प्रनशनक्त लोकांिा 
िोकऱया देण ेसोप ेहोईल.

ननषकष्त

राष्ट्रीय िमिुा सवफेक्ण कायादूलयािे 
केललेया शवेटचया सवफेक्णािसुार, 
देशात सधया समुारे ६ कोटी,३४ 
लाख सकू्म,लघ ु आनण मधयम उद्ोग 
आहते. ते उद्ोग आता एका निनचित 
वेगािे,औपचानरक आन द्ूक प्रवाहात 
सामील होत आहते – वसत ूआनण सवेा 
कर प्रणालीत तयांचया उद्ोगांची िोंदणी 
करूि घेत  आहते.वसत ूआनण सवेा कर 
प्रणालीत िोंदणी झाललेया उद्ोगांमधये 
सकू्म,लघ ुआनण मधयम उद्ोगांच ेप्रमाण 
आचियदूकारकरीतया जासत आह.े या 
उद्ोगांचया वाढीसाठी आवशयक ती 
सवदू मदत तयांिा नमळायलाच हवी. 
या सवदू उपक्रमांमळेु, देशाचा नवकास 
आनण रोजगार निनमदूती यासाठीचा 
िवा स्तोत अशी सकू्म, लघ ु आनण 
मधयम उद्ोग क्ेत्ाची ओळख निमादूण 
झालयामळेु, भारतात िवया आन द्ूक 
ससंकृतीचा उदय होतािा नदसत आह.े 

या क्ेत्ाला िविवीि सिंी उपलबि 
करूि देणयासाठी आनण नबगर कृषी 
क्ेत्ात चांगलया रोजगार सिंी निमादूण 
करणयासाठी आवशयक ते सवदू प्रयत्न 
सकू्म, लघ ुआनण मधयम उद्ोग मंत्ालय 
करीत आह.े यामळेु भावी उद्ोजकांसाठी 
िवीि, आशादायक वातावरण निनमदूती 
होते आहचे, पण तयाबरोबरच भारताची 
वेगवाि अ द्ूवयवस्ा आनण नतची 
य्ायोगय वाढ यामधये देखील तयांचा 
महत्वाचा सहभाग नदसिू येत आह.े 

nnn

लखेक कें द्रीय सकु्म, लघ ुआनण मधयम 
उद्ोग मंत्ालयाच ेसनचव आहते.
ई मेलः secretary-msme@nic.in
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राष्ट्रीय महामागदू भारतीय 
अ द्ूवयवस े्मधये 126000 

नकमी वा जासत लांबीच े आहते जे 
खरेच जीविवानहिीच े काम करतात. 
देशातील रसतयांचया जाळयांचा आढावा 
घेतला तर तयांच े प्रमाण 2 टकके 
जरी भरते तरी देशातील जवळपास 
70 टकके प्रवासी वाहतकू वाहणयाच े
श्ये तयांचचे आह े नकंवा तबबल 60 
टककयांहिू अनिक प्रवासी भाडे याच 
वाहतकुीतिू प्राप्त होते.

राष्ट्रीय महामागदू नवकास कायदूक्रम 
अ्ादूत NHDP, जयाचा आरंभ 
1998 साली सवुणदू चतषुकाेिाद्ारे 
झाला, तयािंतर 2000 मधये उत्तर 
दनक्ण आनण पवूदू - पनचिम प्रवेशद्ारे 

उघडली गेली, गेलया 15 वषाांतलया 
भारतीय महामागाांचया यशोगा े्तील ह े
मैलाच ेदगड. 1998 ते 2017 या 
कालाविीत NHDP 8 टपपयांतिू पार 
झाला. शासिािे एक िवया महत्वाकांक्ी 
राजमागदू नवकास कायदूक्रमासह पढेु 
येणयाचा निणदूय घेतला. जयातिू 
भारतमाला पनरयोजिेचा जनम झाला. 
24 ऑकटोबर 2017 रोजी आन द्ूक 
घडामोडी सदंभादूत घेणयात आललेया 
बैठकीत कॅनबिेट मंत्ालयािे (CCEA) 
भारतमाला पनरयोजिेचया पनहलया 
टपपयाला मंजरुी नदली. या बैठकीच ेलक्य 
प्रवासी आनण प्रवासी भाडे यांचयात, 
सबंंि देशाचया दटिीिे महतवपणूदू 
अशा पायाभतू सोयी सनुविांमिील 

रसतते नवकासः अप्रतयक्ष रोजगार संधी
-यधुवीर नसं् ष्मनलक

भारतष्माला पनरयोजनतेचया पन्लया 
्टपपयांत नष्मदू कते लतेलया एकूण 
ष्म्ाष्मागािंपैकरी 24800 नकष्मी ष्माग्त 
2021-22 पयिंत पणू्त ्ोतील. 
तयाच जोडीला, 10000 नकष्मीचते 
रसतते बांधणयाचते सष्मांतर काष्म 
NHDP अतंग्तत ्ोत आ त्े, तयाचते 
ननयोजन ्ोत आ त्े. म्णजतेच एकूण 
34800 नकष्मी इतकया लांबीचया 
ष्म्ाष्मागािंची या घडीला अनसततवात 
असलतेलया रसतयांष्मधयते भर पडणार 
आ त्े.

परदशषी
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त्टुी भरुि कायदूक्म सिुारणा करण े
ह े होते. भारतमाला पनरयोजिेचया 
पनहलया टपपयांत िमदू केललेया एकूण 
महामागाांपकैी 24800 नकमी मागदू 
2021-22 पयांत पणूदू होतील. 
तयाच जोडीला, 10000 नकमीच े
रसते बांिणयाच ेसमांतर काम NHDP 
अंतगदूत होत आह,े तयाच े नियोजि 
होत आह.े महणजेच एकूण 34800 
नकमी इतकया लांबीचया महामागाांची 
या घडीला अनसततवात असललेया 
रसतयांमधये भर पडणार आह.े ही 
34,800 नकमी रसतयांची एकूण 
गुंतवणकू रु. 53500 कोटीचंी आह.े 
याच जोडीला इतर योजिांतगदूत जस े
की, NH(O), SARDP-NE, LWE

मधये 48,877 नकमीच े रसते 
बित आहते. ही रसता बांिणी पणूदू 
होईसतोवर लागणारा अंदानजत खच दू 
हा रु. 1,57,324 इतका असले. 
यामळेुच भारतमाला पनरयोजिा आनण 
इतर योजिा यांचा पनरपणूदू आढावा 
घेता, या 5 वषाांमधये रु. 6,92,324 
इतकया अंदाजे खचादूला मंजरूी नमळत 
आह.े

MoRTH चा रसते नवकास 
कायदूक्रम, वर महटलयाप्रमाण े हा या 
क्ेत्ांतली गुंतवणकू वयापक प्रमाणात 
वाढवेल त्ा महामागदू बांिणीचया 
शंृखलमेधये संिीिंा मोठा वाव निमादूण 
करुि देईल, अशी अपके्ा आह.े या 
क्ेत्ातलया गुंतवणकूीला नमळाललेी तेजी 
ही रोजगार सिंीिंाही प्ररेक ठरेल अशी 
अपके्ा आह.े रचिा आनण निरीक्ण, या 
क्ेत्ात कुशल कारानगरांिा े्ट रोजगार 
नमळचू शकतो. जयामधये स्ापतय 
अनभयंता, सरंचिा अनभयांनत्की ते 
रचिा सललागार, गणुवत्ता नियंत्ण, 
प्रयोगशाळा मदतिीस यानशवाय 
बांिकाम मिषुयबळाचीही मोठी गरज 
असले, जयामधये यंत्ज्, यंत्चालक,  
बांिकाम कारानगर,प्रयोगशाला तंत्ज्, 

सवफेक्क आनण अिदूकुशल कामगारांचा 
अंतभादूव असले. तंत्ज्ािाचा वापर 
वाढता आह.े जस ेकी LiDAR (Light 
Detection and Range) प्रकाश 
DPR चया तयारीमधये LiDAR चा 
बराच वापर होतो. जयामळेु प्रकलप 
सरंचिा अचकू होणयास मदत होते. 
यांचया वापरामळेु दरूस् सवेंदिा 
उपयोजिांमधये (Remote Sensing 
Applications) तंत्कुशल असणारया 
वयक्ीिंा मागणी निमादूण झाली आह.े 
जयाचा पनरणाम असा की, अंदाजे 
14.2 कोटी नदवसांसाठी रोजगार 
उपलबिी महामागदू बांिकामामळेु तयार 
झालया आहते.

रसते बांिकामामळेु मालनवतरक 
आनण उपकरण नवतरक उद्ोगांमधये 
अप्रतयक् रोजगार उपलबिी वाढली 
आह ेआनण रोजंदारांची र्ळी प्रभानवत 
झाली आह.े असा रसते बांिकाम 
वयवसायातील तेजीच े गणुक प्रभाव 
सवदूत् नदसतात. तयाचबरोबरीिे 
शहरी बाजापठेांशी जवळचा सबंंि 
आलयािे, आनण वनिदूत सयंोजकतेचा 
(connectivityचा) े्ट पनरणाम महणिू 
रोजगार सिंी निमादूण झालयािे, राष्ट्रीय 

महामागदू स्ानिक अ द्ूवयवस े्ला चांगल े
नदवस निमादूण करुि देतील अशी आशा 
आह.े

सधया मंत्ालय रसते बांिकाम आनण 
वाहतकू क्ेत्ात गरजेचया असललेया 
कौशलयांच ेउनितीकरण आनण प्रनशक्ण 
याकनरता योजिांची अंमलबजावणी 
करणार आह.े कौशलय आनण वयवसाय 
मंत्ालयाचया राष्ट्रीय कौशलय योगयता 
आराखडयािसुार यातील एक पाऊल 
महणजे RPL (Recognition of Prior 
Learning).

RPL हा PMKVY चा एक भाग 
आह.े 2020 चया अगोदर 100 लाख 
मलुांिा प्रनशनक्त करणयासाठी कौशलय 
नवकास आनण उद्ोजकता मंत्ालयािे 
पढुारललेी ही एक प्रमखु योजिा आह.े 
मंत्ालय कामगारांसाठी बांिकाम स्ळी 
Director General Training (DGT) 
चया िोंदणी केललेया प्रनशक्कांकडूि 
परातकाम, पडदे बांिणी, गवंडीकाम, 
लोखंडीकाम, रंगकाम आनण िळकाम 
या सहा कामांसाठी प्रनशक्ण घेते. 
या योजिेमधये प्रनशक्णासाठीचा 
खच दू, साििे, मलुयांकि शलुक आनण 
येणयाजाणयाचा वाहतकू खच दू अंतभूदूत 



68 सप्टेंबर 2018 69सप्टेंबर 2018

³eespevee³eespevee

असतो. National Council of 
Vocational Training या मानयताप्राप्त 
प्रमाणि मंडळाद्ारा यशसवी उमेदवारांिा 
प्रमाणपत् नदल े जाते. या योजिेदवारे 
मंत्ालय 1 लाख कामगारांिा सकुशल 
बिवणयाचा प्रयत्न करत आह.े सद् 
नस्तीत 63000 कामगारांिी 
याकनरता िाविोंदणी केली असिू 
33023 कामगारांिी ह े प्रनशक्ण 
पणूदू केल े असिू 11011 अजिू 
प्रनशक्णांचया प्रनक्रयेत वयसत आहते. 

मंत्ालयािे, राजय आनण कें द्रशानसत 
प्रदेशांमधये रसते सरुक्ा देशांतील 
नस्ती सिुारणयासाठी सशंोिि आनण 
प्रनशक्णासाठी Institutes of Driving 
Training and Research (IDTR) 
अंतगदूत मॉडेल ससं्ांची निनमदूती केली 
असिू शास्तीय तंत्ांचा अवलंब करुि 
चालक वतदूिामधये सकारातमकता, 

आणणयाचा प्रयत्न करत आह.े तयाचया 
जोडीला, मंत्ालय, राजय सरकारांिा 
बेरोजगार यवुकांिा अवजड वाहिे 
देऊि चालक प्रनशक्ण देणयाकरता 
कौशलय कें द्रांचया निनमदूतीस मदत 
महणिू रु. 150 कोटी मंजरूी केल े
आहते. ट्क ड्ाईवहरची देशात चणचण 
असतािा, या प्रयत्नांमळेु रोजगार 
संिीिंा आशचे ेनकरण लाभल ेआहते.

ह े क्ेत् नकती रोजगार परुवठा 
करते आनण या क्ेत्ात वयग्र 
असललेया लोकांचा अंदानजत आकडा 
कळणयासाठी याआिी किीही प्रयत्न 
झालले े िाहीत. महणिूच, राष्ट्रीय 
महामागदू निनमदूती क्ेत्ातिू नमळणारे 
रोजगार समजिू येणयासाठी तयाच 
प्रमाण े रसते बांिणी क्ेत्ात आवशयक 
असललेया कौशलय नवकासाची गरज 
समजिू घेणयासाठी मंत्ालयािे अभयास 

आरंभ केला आह.े अभयासातिू निषपनि 
होणारे पनरणाम आनण नशर्ारसीचंी 
मंत्ालयाला मदत होईल. भनवषयातील 
िोरणातमक आराखडयाची रचिा 
आनण कौशलयनवकासाचया िोरणांची 
अंमलबजावणीसाठी कृतीआराखडा 
आनण रसते बांिणी त्ा वाहतकू 
क्ेत्ाातील मिषुय बळाची उनिती कनरता 
सहायभतू ठरतील.

nnn

लखेक भारत सरकारचया रसते वाहतकू 
आनण महामागदू मंत्ालयाच े सनचव 
आहते.
ई मेलः secy-road@nic.in
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रोजगार समृद्ध नवकासात 
गुंतवणकुीला प्रोतसाहि, सामानजक 

सरुक्ा उपायांची वयाप्ती वाढवण,े 
कामगार सिुारणा यासारखया नवनवि 
बह ु आयामी उपाययोजिेद्ारे  भारत 
सरकार कामगार बाजारपठेीय पनरनस्ती 
सिुारणयावर वयापक भर देत आह.े 

भारतीय काष्मगार बाजारपतेठतेचते 
पनरष्माण 

२००८-०९चया मंदीतिू नवशषेतः 
कामगार क्ेत्ावर या पचेप्रसगंाचा 
झाललेा पनरणाम आनण तो निसतरूि  
आन द्ूक सिुारणचेया मागादूवर जाणयासाठी 
जी काही सामानजक-राजकीय-
आन द्ूक िोरण ेसवीकारणयात आली, ते 
सांगणयासाठी प्रतयेक देशाकडे सवतंत् 
क्ा आह.े आतंरराष्ट्रीय कामगार 

सघंटिेचया (आयएलओ) जागनतक 
रोजगार आनण सामानजक दृटिीकोि 
(२०१५) मधये येतया पाच वषाांत 
जागनतक रोजगार नस्ती ढासळत 
जाणार असिू रोजगार वाढ आन द्ूक 
वाढीशी नमळतीजळुती िसले, असा 
अंदाज करणयात आला होता. जागनतक 
बेरोजगारीचा सतर २०१ दशलक् 
असले, अस े अिमुानित करणयात 
आल े होते जो सतर पचेप्रसगंाचया 
अगोदरचया सतरापके्ा ३१ दशलक्ािे 
अनिक आह.े जागनतक बेरोजगारी 
२०१५ मधये ३० लाखािे वाढणार 
असिू तयापढुील चार वषाांत ८० 
लाखािे वाढणार असलयाचा अंदाज 
वतदूवणयात आला होता. २०१९ मधये 
जागनतक रोजगारातील तर्ावत भरूि 
काढणयासाठी २ कोटी ८० लाख 

ब्ु आयाष्मी उपाययोजना धोरणाचा आराखडा
-प्रवीण श्ीवासतव

आतंरराष्टीय काष्मगार 
संघ्टनतेचया (आयएलओ) जागनतक 
रोजगार आनण साष्मानजक दृटिीकोन 
(२०१५) ष्मधयते यतेतया पाच वषािंत 
जागनतक रोजगार नसरती ढासळत 
जाणार असनू रोजगार वाढ आनर्तक 
वाढीशी नष्मळतीजळुती नसतेल, असा 
अदंाज करणयात आला ्ोता. 
जागनतक बतेरोजगारीचा सतर २०१ 
दशलक्ष असतेल, असते अनुष्माननत 
करणयात आलते ्ोतते जो सतर 
पतेचप्रसंगाचया अगोदरचया सतरापतेक्षा 
३१ दशलक्षानते अनधक आ त्े.

नवशतेष
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अनतनरक् रोजगार निनमदूती करणयाची 
गरज असलयाच े अंदानजत करणयात 
आल ेआह.े 

जागनतकीकरण आनण आतंरराष्ट्रीय 
बाजारपठेा खलुया झालयािे प्रनतरक्ा 
ढाली िटि झालया आहते. देशांतगदूत 
कामगार बाजारपठेेवर झालले ेपनरणाम 
निसतरणयासाठीचया  प्रयत्नांमधये  
समनवय  करतािा आतंरराष्ट्रीय 
सहकायदू ही अपनरहायदू अट आह.े जी 
२०, नब्कस यासारखया सघंटिांचया 
माधयमातिू नमळणाऱया आन द्ूक 
सहकायादूचा र्ायदा कामगार आनण 
रोजगार प्रश सोडवणयासाठी नियोनजत  
प्रयत्नांिा नमळणयाची गरज आह.े 
उदाहरणा द्ू, नब्कस देश जागनतक 
लोकसखंयेपकैी जवळपास ४२ टकके 
लोकसखंयेच ेप्रनतनिनितव करतात आनण 
जागनतक जीडीपीमधये २० टकके 
योगदाि देतात. जयामळेु नवशषेतः 
तांनत्क साििसपंत्तीबाबत जागनतक 
आवशयकता भागवणयासाठी आपलया 
नवनवि क्मतांचा लाभ नमळविू देणाऱया 
नब्कस देशांिा एक आगळे स्ाि प्राप्त 
होते. भारतािेही आन द्ूक नवकासाचा 
पसुतकी मागदू अिसुरतािा देशाचया 
जीडीपीमधये प्रा्नमक क्ेत्ाच े (कृषी 
आनण ततसम)योगदाि झपा्टयािे 
घसरतािा पानहल ेअसिू १9५०-५१ 
मधये ५२ टककयावरूि २०१७-
१८ मधये १७ टककयावर आल ेआह.े 
याचवेळी सवेा क्ेत्ाच े जीडीपीतील 
योगदाि हळहूळ ू वाढत जाऊि ३५ 
टककयावरूि (१९५०-५१) ५४ 
टककयावर (२०१७-१८) गेल ेआह.े 

राष्ट्रीय िमिुा सवफेक्णचया  
(National Sample Survey) रोजगार 
आनण बेरोजगार पाहणीत (२०११-
१२) केललेया अंदाजािसुार ४८४.७ 
दशलक् कामगारांचा समावेश 
असललेया कामगार शक्ीि े वेगळा 
मागदू अिसुरलयाच े नदसत,े नज े् ४९ 

टकके कामगार अजिूही प्रा्नमक 
महणजे कृषी क्ेत्ात कायदूरत आहते 
तर तयाखालोखाल सवेा क्ेत्ात २७ 
टकके आनण उद्ोग क्ेत्ात २४ टकके 
कामगार आहते(एिएसएसओ इयएुस 
सवहफे २०११-१२). कामगार वगदू 
प्रा्नमकतः ग्रामीण (७४ टकके) असिू 
अिौपचानरक क्ेत्ात (९३ टकके), सवयं 
रोजगार (५२ टकके) आनण मनहला 
कामगार वगादूचा सहभाग २२ टकके 
आह.े कृषी क्ेत्ातील कामगार वगादूची 

सखंया उतरत असतािा तयाची भरपाई 
बांिकाम क्ेत्ातील कामगारांचया वाढीिे 
भरूि काढली आह.े जीडीपीतील वाटा, 
कारखानयांची सखंया आनण कामगार वगदू 
या सदंभादूत औद्ोनगक क्ेत्ातील वाढ या 
काळात प्रभावी असिू जवळपास दपुपट 
झाली आह.े परंत ु९८ टकके आस्ापिा 
१० कामगारांपके्ा कमी कामगारांिा 
िोकरी देतात. मोजमाप करतािा लहाि 
आस्ापिांची अनस्रता आनण कामगार 
नवस्ापि रोजगार बाजारपठेेला  अनिक 
गुंतागुंतीच ेबिवत.े ह ेमापदंड भारतीय 
कामगार बाजारपठेेची वयापक रूपरेखा 
निनचित करतात. 

२००४-०५ त े २०११-१२ 
या काळात, प्रतयेक वषवी १० लाख 
८० हजार लोकांिी  कामगार वगादूत 
प्रवेश केला आनण नततकयाच लोकांिा 
रोजगार नमळाला जेवहा की बेरोजगारीचा 
दर समुारे २.२ टकके इतका नस्र 
रानहला. रोजगार बाजारपठेेचया सदंभादूत 
जागनतक आन द्ूक मंदीमळेु भारतािे 
कसलाही नवपरीत पनरणाम दाखवला 
िाही (नस्ती स्ापकतव).  तरीसदु्धा, 
भारताला लोकसांनखयकीय लाभांश 
असलयाि े तयाचा लाभ तरुण वगादूला 
उतपादक क्ेत्ात सघंटीत करणयासाठी  
करूि घेणयाची गरज आह.े कारण 
एिएसएस अंदाजािसुार तरुणांमिील 
बेरोजगारी ६ टककयांचया आसपास 
नर्रत आह.े 

वरील पाश्दू भमूीवर, भारत सरकार 
रोजगार समृद्ध नवकासाला प्रोतसाहि, 
सामानजक सरुक्ा उपायांची वयाप्ती 
वाढवण,े कामगार सिुारणा आदी 
बहआुयामी हसतक्ेप करूि कामगार 
बाजारपठेेतील नस्ती सिुारणयावर 
जोरदार भर देत आह.े वरीलपकैी काही 
उपायांच ेवणदूि खाली नदलले ेआह.े

उद्ोगांत खासगी गुंतवणुकरीला 
प्रोतसा्न 

अलीकडचया काही वषाांत, मेक इि 
इनंडया, नसकल इनंडया, नडनजटल इनंडया, 
राष्ट्रीय उतपादि िोरण २०१५, इज 
ऑर् डईुंग नबझिसे, अटल िवोनमेष 
योजिा, १०० समाटदू शहरे आनण 
५०० अमृत शहर प्रकलप, सटाटदू 
अप इनंडया आनण सटटँड अप इनंडया या 
योजिाभोवती एक िोरणातमक पयादूवरण 
नवकनसत करणयात आल ेआह.े ह ेउपाय 
रोजगार निनमदूतीचया वेगाला चालिा 
देणयासाठी पायाभरणी करत आहते. 
रोजगार निनमदूतीसाठी जे िोरणातमक 
पयादूवरण तयार केल ेआह ेतयाला दोि 
बाज ूआहते, परुवठा आनण मागणी बाज.ू 
मागणीचया बाजलूा चालिा मखुयतः 

२००४-०५ तते २०११-१२ 
या काळात, प्रतयतेक वषषी १० लाख 
८० ्जार लोकांनी  काष्मगार 
वगा्तत प्रवतेश कते ला आनण नततकयाच 
लोकांना रोजगार नष्मळाला जतेव्ा करी 
बतेरोजगारीचा दर सषु्मारते २.२ ्टककते  
इतका नसरर रान्ला. रोजगार 
बाजारपतेठतेचया संदभा्तत जागनतक 
आनर्तक षं्मदीष्मळुते भारतानते कसला्ी 
नवपरीत पनरणाष्म दाखवला ना्ी 
(नसरती सरापकतव).  तरीसदु्ा, 
भारताला लोकसांनखयकरीय लाभांश 
असलयानते तयाचा लाभ तरुण 
वगा्तला उतपादक क्षतेत्रात संघ्टीत 
करणयासाठी  करून घतेणयाची 
गरज आ त्े.
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मेक इि इनंडया आनण राष्ट्रीय उतपादि 
िोरण या उपायांमळेु नदली जाईल आनण 
समाटदू शहरे प्रकलप, नडनजटल इनंडया, 
सटाटदू अप आनण सटटँड अप इनंडया 
अशा उपायांमळेु तयांिा सम द्ूि नमळेल. 
कृषी आिानरत उद्ोग, वस्तोद्ोग आनण 
चामडयासारखे कामगार बहलु उद्ोग, 
नशक्ण आनण आरोगय आदी मधये 
सावदूजनिक गुंतवणकू वाढवण े यातिू 
मागणीची बाज ू आणखी सदुृढ करता 
येऊ शकत.े 

काष्मगार वगा्तचया कौशलयाचा पाया 
वाढवणते

कामगार वगादूचया कौशलयाचा पाया 
समनवयीत पद्धतीि े वाढवणयावर भर 
दणेयासाठी  सरकारि े राष्ट्रीय कौशलय 
नवकास मोहीम सरुु केली असिू कौशलय 
नवकास आनण वयावसानयकता मंत्ालय 
स्ापि केल ेआह.े १२६ प्रकारामंधये 
वयावसानयक प्रनशक्ण (टीवहीइटी) 
दणेयाकरता १२ हजार औद्ोनगक 
प्रनशक्ण ससं्ातंिू (आयटीआय) 
नदल ेजात आह.े जयाचंी आसि क्मता 
१० लाख ७१ हजार आह.े तानंत्क 
आनण वयावसानयक प्रनशक्णाचा दजादू 
सिुारणयासाठी साततयपणूदू प्रयत्न केल े
जात आहते. उमदेवारी प्रनशक्णाची 
वयाप्ती लक्णीय नरतया वाढवणयात आली 
आह.े राष्ट्रीय कौशलय नवकास आनण 
वयावसानयकता मंत्ालयातंगदूत राष्ट्रीय 
कौशलय नवकास ससं्ा (एिएसडीए) 
सरकारतर्फे  सरुु असललेया कौशलय 
नवकास प्रयत्नाचंा समनवय आनण 
सागंड घालणयाच े काम करत.े कुशल 
कामगाराचंी मागणी आनण परुवठा यातील 
असतंलुि दरू करणयासाठी मागणी 
श्णेीबद्ध कौशलय नवकास करणयावर भर 
नदला जात आह.े 

नबनशतेती रोजगार संधी वाढवणते 

ग्रामीण कामगार वगादूला कौशलय 
प्रदाि करणयासाठी, राष्ट्रीय अनि सरुक्ा 
मोहीम, राष्ट्रीय कृषी नवकास योजिा 

(आरकेवहीवाय), सािकूुल िोकरी कें द्र,े 
कृषी नचनकतसालय आनण कृषी उद्ोग 
कें द्र ेस्ानपत करण,े लघ ुशतेकरी कृषी 
वयवसाय सहाययता सघं (एसएर्एसी), 
राष्ट्रीय सहकारी नवकास महामंडळ 
(एिसीडीसी), मनहला सहकारी ससं्ाचंा 
नवकास अस े कायदूक्रम सरुु करणयात 
आल ेआहते. 

साव्तजननक रोजगार सतेवतेचते 
आधनुनकरीकरण (पीइएस)

रोजगार सवेेचा दजादू आनण नवतरण 
सिुारूि रोजगार सवेेत सकं्रमण घडविू 
आणणयाचया उद्शेयाि े राष्ट्रीय कनरयर 
सवेा कायदूक्रम सरुु करणयात आला 
आह.े www.ncs.gov.in ह ेिवे  राष्ट्रीय 
पोटदूल नवकनसत करणयात आल ेअसिू 
रोजगार नमळव ूपाहणारे, मालक आनण 
प्रनशक्ण दणेारे यािंा एकाच सामानयक 
वयासपीठावर आणल े जात.े ह े पोटदूल 
सयुोगय िोकरया उपलबि करूि 
दणेयासाठी ऑिलाईि िोकरयाचंी मानहती, 
रोजगार मळेावयाचंी मानहती आनण 
प्रनशक्ण तसचे रे्र कौशलयाचया सिंी 
याचंी मानहती परुवणयाच ेकाम करत.े 

काष्मगार कायद्ात सधुारणा 

कामगार सिुारणांचया वयापक 
उनद्टिांमधये कामगार कायद्ांमिील 
अनिनचितता आनण गुंतागुंत कमी 
करण,े कामगार हककांसाठी एक 
मजबतू आनण सवदूसमावेशक भमूी 
तयार करण,े सशुासिासाठी तंटे 
सोडवणयाची आनण निणदूय अमलात 
आणणयाची यंत्णा आिनुिक करण े
यांचा समावेश आह.े सधयाच ेकामगार 
कायदे वयावहानरक उपयोग लक्ात 
घेऊि कामगार सनंहतांमधये वगवीकृत 
केल ेआहते. वेति, औद्ोनगक सबंंि, 
सामानजक सरुक्ा आनण कलयाण 
तसचे सरुक्ा आनण कामाच ेवातावरण 
यावरील चार कामगार सनंहतांचा मसदुा 
कें द्रीय कामगार कायद्ातील महतवाचया 
तरतदुी सटुसटुीत, एकत्ीकरण आनण 
ससुतू्ीकरण करूि तयार केला जात 
आह.े 

ष्मन्ला काष्मगारांचा स्भाग 
वाढवणते 

रोजगार बाजारपठेेबाबत एक 
नचतंेचा मदु्ा महणजे कमी होत 
चालललेा मनहला कामगारांचा सहभाग 
हा असिू तयावर नवचार करणयासाठी 
िोरण नवकनसत करणयाची गरज आह.े 
कामगार वगादूतील प्रमाण २००४-
०५ मधये ४३ टककयांवरूि २०११-
१२ मधये ३९.५ टकके इतके 
घसरल.े याच कालाविीत मनहला 
सहभागाच े प्रमाण २९ टककयावरूि 
२२.५ टककयावर उतरल े असिू 
हा नचतंेचा नवषय आह.े सरकारिे 
मनहलांचा कामगार वगादूतील सहभाग 
वाढावा, यासाठी मिरेगा, कौशलय 
वृनद्धंगत करणयासाठी वयावसानयक 
प्रनशक्ण अशी अिेक पावल ेउचलली 
आहते. सरकारी मनहला कमदूचारयांिा 
मलुांच ेसगंोपि करणयासाठी सरकारिे 
नियमांत सिुारणा करूि दोि वषाांची 
प्रसतूी रजा मंजरू केली आह.े कौटुं नबक 

नवशतेषतः गरीब आनण वनंचत 
काष्मगारांवर लक्ष कें नद्त करून 
साव्तनत्रक साष्मानजक सरुक्षा 
वयवसरा तयार करणयाचया नदशतेनते 
सरकारनते नवष्मा आनण पतेनशन 
क्षतेत्राशी संबंनधत तीन साष्मानजक 
सरुक्षा योजना जा्ीर कते लया 
असनू प्रधानषं्मत्री जीवन जयोती 
नवष्मा योजना (पीएष्मजतेजतेबीवाय), 
प्रधानषं्मत्री सरुक्षा नवष्मा योजना 
(पीएष्मएसबीवाय) आनण अ्टल 
पतेनशन योजना (एपीवाय) अशी 
तयांची नावते आ त्ेत. या योजना 
अतयावशयक आनण परवडणारते 
साष्मानजक संरक्षण सव्त नागनरकांना 
सनुवधाजनक पद्तीनते परुवतात
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जबादारयांमळेु प्रचडं क्मता असिूही 
जया मनहला कमदूचारयांिी खासगी 
िोकरया सोडलया, तयांिी पनुहा िोकरीत 
यावे महणिू खासगी क्ेत्ािेही नवनवि 
कायदूक्रम सरुु केल ेआहते. 

५२ टककयाहिू अनिक लोक 
सवयं रोजगारात गुंतलले े असिू 
तयातील मनहला कामगार मलूतः 
गृनहणी  आहते. मनहला कामगारांचा 
सहभाग वाढवणयासाठी लक्यीत िोरण े
आखणयावर भर देणयाची गरज आह.े 

अनौपचानरक क्षतेत्र ष्मखुय प्रवा्ात 
आणणते

अिौपचानरक क्ेत्ाचा नवशाल 
आकार पाहता अिौपचानरक क्ेत्ाच े
औपचानरक क्ेत्ात रुपांतर करणयाची 
प्रनक्रया समजिू घेणयाची गरज आह.े 
प्र्म क्ेत् निनचित करूि (अवनशटि 
िवह)े तयातील कामगार वगादूच ेकौशलय 
वृनद्धंगत करणयासाठी लक्यीत िोरणांची 
चौकट तयार केली जात आह.े उमेदवारी 
योजिेची वयाप्ती वाढविू तयात लघ ु
आनण मधयम वयवसायांचा समावेश 
करण ेह ेएक या नदशिेे पाऊल आह.े 
सामानजक सरुक्ा लाभांचा समावेश 
वाढवण ेह ेदसुरे पाऊल आह.े 

नवशषेतः गरीब आनण वंनचत 
कामगारांवर लक् कें नद्रत करूि 
सावदूनत्क सामानजक सरुक्ा वयवस्ा 
तयार करणयाचया नदशिेे सरकारिे 
नवमा आनण पनेशि क्ेत्ाशी सबंंनित तीि 

सामानजक सरुक्ा योजिा जाहीर केलया 
असिू प्रिािमंत्ी जीवि जयोती नवमा 
योजिा (पीएमजेजेबीवाय), प्रिािमंत्ी 
सरुक्ा नवमा योजिा (पीएमएसबीवाय) 
आनण अटल पनेशि योजिा (एपीवाय) 
अशी तयांची िावे आहते. या योजिा 
अतयावशयक आनण परवडणारे 
सामानजक सरंक्ण सवदू िागनरकांिा 
सनुविाजिक पद्धतीिे परुवतात जया 
बटँक खातयांतिू ऑटो डेनबट सनुविेशी 
जोडलया गेलया आहते. या योजिांमळेु 
जीवि आनण अपघात नवमा कवचामधये 
्ोडयाच लोकांचा समावेश आनण 
वृद्धपणी उतपनिाची कमी सरुक्ा ह ेदोि 
मदु्े सटुणयाची अपके्ा आह.े सधयाचया 
योजिांची वयाप्ती वैद्कीय नवमा 
(इएसआयएस) आनण भनवषय निवादूह 
नििी/पनेशि (इपीएर्ओ)  वाढवणयात 
येत असिू तयात बांिकाम मजरू, 
कंत्ाटी कमदूचारी अशा असघंटीत 
क्ेत्ांिा समानवटि करणयात येत आह.े 

इपीएर्ओकडूि नमळाललेया 
मानहतीिसुार, सपटेंबर २०१७ ते 
जिू २०१८ या कालाविीत  दर 
मनहनयाला ८,६०० आस्ापिांची 
िवयािे िोंदणी करणयात आली असिू 
प्रतयेक मनहनयाला याच कालाविीत 
८५,००० िवे कमदूचारी या 
आस्ापिांमधये सामील झाल.े  सपटेंबर 
२०१७ ते माच दू २०१८ या काळात 
एकंदरीत १० लाख िवीि यएुएि 
क्रमांक असलले े कमदूचारी इपीएर्ओ 

वयवस े्त दर मनहनयाला जोडल ेगेल.े 
या आकडेवारीबाबत मयादूदा लक्ात 
घेऊिही कामगार वगदू औपचानरक 
क्ेत्ाकडे िेणयाचया दृटिीिे ह े एक 
अतयंत महतवाच ेपाऊल आह.े 

सक्रीय काष्मगार बाजारपतेठीय धोरणते 
(एएलएष्मपीएस)

एक क्ेत् जयाकडे मोठया प्रमाणात 
लक् देण े आवशयक आह े ते महणजे 
सक्रीय कामगार बाजारपठेीय  िोरणांिा 
(एएलएमपीएस) नवत्त परुवठा आनण 
तयांची अंमलबजावणी करण े जयाचा 
आवाका सावदूजनिक रोजगार सवेांिा 
पाठीबंा, सवयं रोजगार, प्रनशक्ण 
कायदूक्रम, सावदूजनिक बांिकाम आनण/
नकंवा रोजगार हमी योजिा, वेति 
अिदुाि आनण अशा अिेक कायदूक्रमांिा 
सम द्ूि देणयसाठी नििी परुवण े इतका 
नवशाल आह.े कौशलयातील नवसगंती, 
अपरुी कामगार मागणी आनण अशा 
अिेक नवनशटि रोजगारातील आवहािांिा 
प्रनतसाद देणयासाठी तयांची सदै्धांनतक 
रचिा केली आह.े 

सक्रीय कामगार बाजारपठे िोरणांिा 
(एएलएमपीएस) परेुस े अ द्ूसकंलपीय 
स्तोत वाटप करण ेह ेइनच्त असलयाच े
अहवालातिू सपटि झाल ेआह,े कारण 
तयामळेु रोजगाराबाबत इनच्त 
पनरणामांत सिुारणा होऊ शकते, अस े
अभयासांतिू अस े निदशदूिास आल े
आह.े १ 

रोजगारातील अडरळते एएलएष्मपीएसचा प्रकार काय्तक्ष्माचा उद्तेश 

कौशलयातील नवसगंती प्रनशक्ण (प्रतयक् कामावर, वगादूत) रोजगारक्मता वाढवण े

मानहतीतील नवषमता मधयस् सवेा, रोजगार शोिासाठी 
सहायय, समपुदेशि 

रोजगार क्मता वाढवण,े रोजगार 
निनमदूतीला चालिा 

कामगारांबाबत अपरुी मागणी वेति अिदुाि, सावदूजनिक बांिकाम 
कायदूक्रम, रोजगार हमी योजिा, 
सवयंरोजगार, कामाच ेसामायीकरण 

रोजगार निनमदूतीला चालिा 
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्टतेबल १ : सक्रीय काष्मगार 
बाजारपतेठीय धोरणते 
(एएलएष्मपीएस)-वगषीकरण 

स्तोत : अटँजेल-उददीिोला, डी 
एर् आनण नलओि सोलिॅो, आर इ 
(२०१३) :  एएलएमपीएसच े मेिा 
भागातील नवतरण सिुारणयासाठी 
सिुारणा अजेंडा. आय झडे ए लबेर 
पॉनलसी जिदूल, २:१३

२००० चया दशकातील 
अंदाजावरूि अस े नदसते की, 
उभरतया अ द्ूवयवस्ांप्रमाण े नब्कस 
देश सािारणपण े एएलएमपीएससाठी 
मार्क नििी वाटप करतात. 
एएलएमपीएससाठी नििी देतािा 
बे्ुटपण े केला जाणार िाही याची 
काळजी घयावी लागेल, कारण अिेक 
मलुयांकिांवरूि अस ेसपटि झाल ेआह े
की, एएलएमपीएसची पनरणामकारकता 
कोणतया प्रकारचा उपाय केला जातो 
आनण एखाद्ा देशातील नवनशटि आन द्ूक 
पनरनस्ती कशी आह,े यावर अवलंबिू 
असते. उदाहरणा द्ू, एका अभयासात 
नवकनसत, नवकसिशील आनण सकं्रमण 
अ द्ूवयवस्ांचा १५२ पनरणामांचया 
मलुयांकिांचा समावेश असिू तयांिी 
खालील निषकषदू काढल ेआहते. 

l रोजगार सवेा आनण कौशलय 
प्रनशक्ण यांचा सवादूनिक 
सकारातमक पनरमाण रोजगार 
शकयता आनण उतपनिावर झाला 
होता. 

l सावदूजनिक रोजगार कायदूक्रमाच े
निकाल सवदू देशांतिू संनमश् आल े
होते.

l वेति आनण रोजगार अिदुाि 
सहसा िकारातमक होते 

l सवयं रोजगार/लघ ुउद्ोग सहायय 
कायदूक्रम यांचयाशी सबंंनित 
नवश्ासाहदू निषकषदू काढणयासाठी 
परेुसा परुावा िाही 

अशा तरहिेे, िोरणाची रचिा 
करतािा परुावा आिानरत भनूमका तयार 
करणयासाठी पनरणाम मलुयांकि हाती 
घेण ेमहतवाच ेआह.े 

सष्मारोप 

जोरदार लोकसखंया लाभांश 
असललेया भारतासारखया नवशाल 
देशात, प्रशासकीय आकडेवारीला 
नियनमत पाहणीची जोड देऊि 
रोजगार उपाययोजिा करण े महतवाच े
आह.े कमदूचारी भनवषय नििी सघंटिा 
(इपीएर्ओ), कमदूचारी राजय नवमा 
महामंडळ (इएसआयसी) आनण राष्ट्रीय 
पनेशि सकीम  (एिपीएस) अशा 
प्रशासकीय स्तोतांपासिू मानहती नमळविू 
या योजिांचया लाभा्वीची जे औपचानरक 
कमदूचारी महणिू समजता येतील अशांची 
सखंया िेमकी नकती आह,े याची मानहती  
करूि घेऊि सरुुवात करणयात आली 
आह.े एिएिएसओकडूि  वानषदूक 
आिारावर केलया जात असललेया  
नियनमत कामगार वगदू पाहणीतिू 
रोजगार रचिेतील बदलांची चांगली 
कलपिा येते.

आन द्ूक नवकासाच ेरुपांतर कामगार 
वगादूला वाढतया आनण उत्तम रोजगार 
नमळणयात होणयासाठी िोरण े नवकनसत 
केली पानहजेत. इपीएर्ओ आनण 
इएसआयसीची वयाप्ती इतर क्ेत्ापय ांत 
नवसतारण े आनण प्रिािमंत्ी रोजगार 
प्रोतसाहि योजिा सारखया योजिा 
यामळेु अ द्ूवयवस े्च ेऔपचारीकीकरण 
आनण कामगार बाजारपठेेच े सकं्रमण 
यास प्रोतसाहि नमळेल. मनहलांिा 
रोजगारांची संिी आनण बाहरे नकंवा 
घरात तयांचा पगारी कामात सहभाग 
मनहलांचा कामगार वगादूतील सहभाग 
वाढवणयात योगदाि देईल, वेति सरुक्ा, 
रोजगार सरुक्ा आनण सामानजक सरुक्ा 
देत असतािाच औद्ोनगक सरुक्ेला 
प्रोतसाहि देणयासाठी सक्म वातावरण 
तयार करण े महतवाच े आह.े बदलते 

सवुण्तसंधी!

योजिा मानसकाच ेजिुे अंक 
वाचकांचया खास आग्रहासतव 
उपलबि करूि देणयात येत 
आहते. इच्ुकांिी यासाठी 
योजिा कायादूलयात सपंकदू  
सािावा. 

दरूधविी- 022-27566582 
email : myojanadpd@gmail.com

सदंभदू आनण कामाची रूप े (निनचित 
मदुतीचा रोजगार)  सनुिनचित करूि 
तयांिा नवनशटि सवरूप नदलयािे रोजगार 
बाजारपठे मजबतू करणयात सहायय 
करेल. रोजगार निनमदूतीतील आवहािे 
परतविू लावणयासाठी आणखी एक 
पाऊल  िानवनयपणूदू उपाय शोिणयास 
प्रोतसाहि देणयाच े ठरेल. रोजगार 
बाजारपठेेसाठी डेटा गोळा करणयाचया 
वयवस्ा सशक् करण ेआनण परुावयावर 
आिानरत नवशे्षण आनण सशंोिि 
करण ेह ेअशा प्रकारे महतवाच ेआह.े 

nnn

लखेक कें द्रीय सांनखयकी आनण कायदूक्रम 
अंमलबजावणी मंत्ालयाचया मधयवतवी 
सांनखयकी कायादूलयात अनतनरक् 
महासचंालक आहते.
ई मेलः pravin.srivastava@nic.in
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