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भारतीय रोजगार निर्मितीमध्य ेसार्िजनिक उपक्रमाांच ेयोगदाि 

 

 

डॉ. बाळासाहबे निमिळ 

देर्नगरी महानर्द्यालय, औरांगाबाद. 

 

 

साधारणतः एकोनणसाव्या शतकाच्या उत्तराधािपासूि राजयाांच्या 

कायिके्षत्रात र्ाढ होत गेली. औद्योनगक क्राांतीिांतरच्या कालखांडात 

समाजव्यर्स्थेमध्ये झालेले व्यापक पररर्तििामूळे राजयसांस्थेला काही 

सामानजक र् आर्थिक जबाबदार् या स्र्ीकारणे िनिर्ायि बिले. दसुर् या 

महायुध्दाच्या समाप्ती िांतर समाजर्ादी नर्चारप्रणालीचा र्ाढता प्रभार् 

आनण कल्याणकारी राजय सांकल्पिेच्या उदयािांतर तर मािर्ी 

जीर्िाच्या सर्ािगगांण नर्कासाची जबाबदारी राजसते्तर्र येर्ूि पडली. 

याबरोबरच आधुनिक काळात लोकाांत घडूि आलले्या राजकीय जागतृीमळेू तयाांच्या राजयसांस्थकेडूि िसणार् या 

िपेक्षा मोठ्या प्रमाणार्र र्ाढल्या तयामूळे राजसते्तचा प्रभार् आनण  सर्ि के्षत्रात (सामानजक, आर्थिक, साांस्कृनतक 

इ.) हस्तके्षप करुि लोककल्याणकारी कायि करण्यास सुरुर्ात झाली. राजसते्तचा आर्थिक के्षत्रातील भूनमकेिे 

शासिव्यर्स्थेर्रील कायािचा भार िनधक र्ाढला. यामध्ये प्रामुख्यािे राजयाांचा औद्योनगक नर्कास साधण्यासाठी 

नर्नर्ध उद्योगाांची स्थापिा, उतपादि, व्यापार, नर्तरण, भाांडर्ल पुरर्ठा, नियांत्रण इतयादी भूनमका आनण 

जबाबदार् या राजयाला पार पाडाव्या लागत आहते. यासाठी प्रभार्ी प्रशासकीय यांत्रणा आनण सांघटिा बाांधणीची 

आर्श्यकता निमािण झाली.  या मधूिच राजय निर्मित सार्िजनिक उपक्रमाांची सांकल्पिा उदयास आली. राजयातील 

नर्नर्ध उद्योग व्यर्सायार्र प्रभार्ी नियांत्रण ठेर्ण्यासाठी सार्िजनिक उपक्रमाचे प्रारूप िनतशय उपयोगी नसध्द 

झाले आह.े 

नर्साव्या शतकापासूि व्यक्तीर्ादी नर्चार धारा मागे पडुि समाजर्ादी नर्चारधारा मान्यता पार्ली आहे. 

सांयुक्त राष्ट्रसांघाच्या 1952 च्या िहर्ालािुसार दसुर् या महायुध्दािांतर आनशयातील स्र्तांत्र झालेल्या 11 राष्ट्राांपैकी 9 

राष्ट्रािी  कोणतया ि कोणतया रुपात समाजर्ादाचा स्र्ीकार केला आहे. या मागे कोणतयाही र्ादाच्या आकर्िणापेक्षा 

लर्कर नर्कास साधण्याची इच्छाच ददसुि येते.3 या समाजर्ादी नर्चारसारणीच्या मान्यतेबरोबरच राजयाचा 

कायिके्षत्रातही र्ृध्दी होत आह.े सामान्य जितेच्या जीर्िात तसेच राष्ट्राच्या उतपादिात र्ृध्दी करार्याची म्हणजे 

सरकारला आर्थिक के्षत्रात प्रर्ेश केल्यानशर्ाय पयािय िसल्यामुळे जगातील बहुसांख्य देशात नर्शेर्करूि नर्साव्या 

शतकामध्ये िनर्कनसत र् नर्कसिनशल राष्ट्राांिी देखील सार्िजनिक उपक्रम पध्दतीचा स्र्ीकार केला आहे. 
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सार्िजनिक उपक्रम पद्धतीमूळे शासकीय नियांत्रण आनण खाजगी के्षत्रातील उपक्रम याांचा समन्र्य साधूि 

लोककल्याणकारी कायि र् राजयातील जितेला नर्नर्ध सेर्ा उपलब्ध करुि देणे सोपे झाले आह.े तयामूळे आधुनिक 

कालखांडात सर्िच राष्ट्रामध्ये सार्िजनिक उपक्रमाांच्या सांख्येत र्ाढ  झाली आहे. इांग्लांड, िमेररका, या सारख्या 

भाांडर्लशाही राष्ट्रामध्ये  देखील गेल्या शतकात सार्िजनिक उपक्रमाांिा िनधक महत्त्र् देण्यात आले. भारतामध्ये 

आर्थिक नर्कास आनण सामानजक न्याय स्थापिेचा एक महत्त्र्पूणि मागि, नर्कासाचा प्रादेनशक िसमतोल दरू 

करण्याचे महतर्ूणि साधि म्हणूि सार्िजनिक उपक्रमाकडे पानहले गेले.4 तयामूळे सार्िजनिक उपक्रमाांचा नर्कास, 

नर्स्तार करण्यासाठी सरकारिे नर्नर्ध धोरणातमक निणिय घेर्ूि तयास िनधक हातभार लार्ला. साहनजकच 

देशाच्या आर्थिक आनण औद्योनगक नर्कासामध्ये सार्िजनिक उपक्रमाांिी ितयांत महत्त्र्ाची भूनमका बजार्ली आहे. 

सार्िजनिक उपक्रम हे सरकारच्या आर्थिक धोरणाांच्या िांमलबजार्णीचे आनण रोजगार निर्मितीचे साधि 

आहे. स्र्ातांत्र्यप्राप्तीिांतर देशात झपाट्यािे औद्योनगक नर्कास आनण रोजगाराांच्या नर्नर्ध सांधी निमािण करण्यासाठी  

सरकारिे सार्िजनिक उपक्रमाांिा  कें द्रस्थािी  ठेर्ुि मोठ्या प्रमाणात भाांडर्ली गुांतर्णुक केली. या उपक्रमामधिू 

ििेक प्रकारचा  रोजगार  उपलब्ध करण्यात भारत सरकार यशस्र्ी झाले आह.े मुलतः सार्िजनिक उपक्रम ह े

कौशल्यािधाररत स्र्रुपाचे िसल्यािे या उपक्रमाांच्या माध्यमातूि प्रतयक्ष आनण िप्रतयक्ष रोजगाराची निर्मिती 

झाली आह.े देशामध्ये सार्िजनिक उपक्रमाांचा झपाट्यािे नर्स्तार होत िसला तरी देशातील एकूण रोजगार 

निर्मितीमध्ये सार्िजनिक उपक्रमाांचा र्ाटा घटत आहे. याांची  मानहती तक्ता क्रां . 4.28. देण्यात आली आहे. 

 

तक्ता क्रां . 4.28. 

सार्िजनिक उपक्रमातील कायिरत  कमिचार् याांची सांख्या 

(सांख्या लाखामध्ये) 

 
Source - Public Enterprises Survey-2013-14. 

 

1951 िांतर देशात सार्िजनिक उपक्रमाांच्या सांख्यातमक र्ाढीबरोबर तया उपक्रमाांतील रोजगार देखील 

र्ाढला आह.े 1964 मध्ये कायिरत सार्िजनिक उपक्रमाांत 4 लाख कमिचारी कायिरत होते तयामध्ये र्ाढ होर्ूि 1979 
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मध्ये 17 लाख आनण 1991 मध्ये 21.79 लाख कमिचारी कायिरत होते. म्हणजेच 1991 पयंत सार्िजनिक 

उपक्रमातील रोजगाराची सांख्या सतत र्ाढतािा ददसते. 1991-92 या नर्त्तीय र्र्ाििांतर भारत सरकारिे सार्िजनिक 

उपक्रामातील िनतररक्त मिुष्यबळ कमी करण्यासाठी नर्िािौकरशाहीकरि, िधिर्ार्र्िक, स्र्ैच्छासेर्ानिर्ृत्ती 

धोरणाचा स्र्ीकार, िनधकानधक तांत्रज्ञािाचा र्ापर आनण तोट्यातील र् आजारी उपक्रम बांद करणे ककां र्ा तयाांचे 

इतर उपक्रमामध्ये नर्लि करण्याची प्रदक्रया सुरु केल्यािे सार्िजनिक उपक्रमातील रोजगाराची सांख्या मोठ्या 

प्रमाणात घटत आहे. 

   2011-12 मध्ये 1446202 कमिचारी कायिरत होते. तयामध्ये घट होर्ूि 2013-14 मध्ये एकूण कायिरत 234 

कें द्रीय उपक्रमामध्ये 1349493 कमिचारी होते. 2011-12 आनण 2013-14 मधील एकूण कायिरत  कमिचार् याांच्या 

सांख्याचा नर्चार करता 2014 मध्ये 96709 लोकाांिी आपला रोजगार गमर्ार्ा लागला आह.े 2006-07 च्या तुलिेत 

2013-14 मध्ये रोजगारात 16.29% घट झाली आहे. ही ितयांत गचांतेची बाब मािली जाते. कारण यातील बहुतेक 

कमिचारी ह ेकां त्राट आनण रोजिदारी स्र्रुपाचे काम करत िसूि याांिा कोणतयाही प्रकारचे प्रनशक्षण आनण कौशल्य 

िर्गत िाही तयामूळे तयाांच्यासमोर दैिांददि गरजा आनण ऊदरनिर्ािह चा प्रश्न निमािण झाला आहे.  

 

सार्िजनिक उपक्रमातील रोजगारामध्य ेमनहलाांचा सहभागः- 

सार्िजनिक उपक्रमाांची निर्मितीमधील प्रमूख उद्देशामध्ये देशात रोजगाराांच्या नर्नर्ध सांधी निमािण करणे 

आनण समाजातील सर्ि स्तरातील घटकाांिा रोजगाराची सांधी उपलब्ध करुि  देर्ूि तयाांिा नर्कासाच्या प्रर्ाहात 

आणण्यास सार्िजनिक उपक्रमाांिी प्रमूख भूनमका आनण योगदाि द्यार्े िशी भूनमका सरकारची होती. तयामध्य े

सार्िजनिक उपक्रम मोठ्या प्रमाणात यशस्र्ी झाल ेआहते परांतु सार्िजनिक उपक्रमातील मनहलाांचा सहभाग आनण 

कायिरत मनहलाांची सांख्या िगदी िगण्य स्र्रुपाची होती.  

1980 मध्ये एकूण कायिरत कमिचार् याांमध्ये मनहलाांचा र्ाटा तक्त 4% होता. परांतु 1993 िांतर भारत 

सरकारिे सर्िच के्षत्रात मनहलाांिा रोजगाराांच्या सांधी निमािण करण्यार्र िनधक प्राधान्य ददल ेजात िसूि  कामाच्या 

रठकाणी मनहलाांिा सर्ि भौनतक सुनर्धा आनण कामाांच्या रठकाणी मनहलाांची होणारी नपळर्णूक,  मनहलाांर्र होणारे 

ितयाचार आनण लैनगक शोर्ण रोखण्यासाठी नर्नर्ध कायद्याांची निर्मिती केली िसूि तयाांची प्रभार्ी िांमलबजार्णी  

देखील केली जात आह.े 2013 च्या कां पिी कायद्यािूसार कां पण्याच्या सांचालक मडळामध्ये मनहला सदस्याांची 

िेमणूक बांधिकारक केली आहे. तयामूळे सार्िजनिक उपक्रमात मनहलाांचा नर्नर्ध स्तरार्र  सहभाग र्ाढत आहे. 

याची  मानहती तक्ता क्रां . 4.29. मध्ये ददली आह.े   

 

 

 

 

 

 

तक्ता क्रां . 4.29. 
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सार्िजनिक उपक्रमातील रोजगारामध्य ेमनहलाांचा सहभाग 

Source - Public Enterprises Survey 2013 -14. 
 

तक्ता क्रां . 4.29. चे नर्शे्लर्ण केले िसता िसे ददसूि येते की, 2011-12 मध्ये सार्िजनिक उपक्रमात एकूण 

1446202 नर्नर्ध शे्रणीतील कमिचारी कायिरत होते. मनहलाांची  सांख्या 132129 होती. यामध्ये व्यर्स्थापक 

शे्रणीतील मनहला  कमिचार् याांची सांख्या एकूण कायिरत  सांख्येच्या 9.49% तर पयिर्ेक्षक शे्रणीतील 6.97% कामगार 

शे्रणीतील मनहला  कमिचार् याांची सांख्या 9.34% होती. यामध्ये 2013-14 मध्ये सार्िजनिक उपक्रमातील कायिरत 

कमिचार् याची सांख्येत घट होर्ूि 1349493 झाली.  

परांतु मनहला कमिचार् याांच्या सांख्येमध्ये र्ाढ होर्ूि ती सांख्या 132928 होती. म्हणजेच 2011-12 मधील 

एकूण कायिरत  कमिचार् यामध्ये मनहलाांचा र्ाटा 9.14% र्रुि 2013-14 मध्ये 9.84% इतका आह ेम्हणजेच यामध्ये 

0.67% र्ाढ झाली आह.े याचे शे्रणीनिहाय नर्शे्लर्ण केल ेिसता व्यर्स्थापकीय शे्रणीत 0.32% पयिर्ेक्षण शे्रणीत 

2.9% तर कामगार शे्रणीत 0.52% र्ाढ झाली आहे. यार्रुि िसे ददसूि येते की 1991 िांतर सार्िजनिक 

उपक्रमातील एकूण कायिरत कमिचार् याांच्या सांख्येत घट होत िसतािा एकूण कायिरत कमिचार् याांच्या सांख्येत 

मनहलाचा सहभाग र्ाढत िसूि ह ेप्रमाण सेर्ा के्षत्रात कायिरत   िसणार् या उपक्रमाांत िनधक आसल्याचे ददसूि येते. 

उपक्रम निहाय सार्िजनिक उपक्रमाांतील कायिरत  कमिचार् याांच्या सांख्याांचा नर्चार करता 2004-05 पासुि भारत 

दरुसांचार निगम नलनमटेडमध्ये सर्ािनधक कमिचारी कायिरत िसूि 2013-14 मध्ये  देखील तो िव्र्ल स्थाि कायम 

आहे. 2004-05 मध्ये या उपक्रमात 339853 कमिचारी कायिरत होते तर 2013-14 मध्ये 238277 कमिचारी कायिरत 

आहते म्हणजेच 101576 लोकाांचा रोजगार कमी झाला आहे.  

परांतु सार्िजनिक उपक्रमामधील कायिरत  कमिचार् याांर्रील र्ेति आनण मजुरीर्रील खचािच्या प्रमाणात 

सतत र्ाढ होत आहे. 2006-07 मध्ये एकूण सार्िजनिक उपक्रमात 16.14 लाख कमिचारी कायिरत होते.  तयाांच्या 

र्ेति आनण मजुरीर्रील एकूण खचि 52586 करोड रुपये होता. तयामध्ये र्ाढ होर्ूि 2013-14 एकूण 13.51 लाख  

कमिचार् याांर्र 121038 कोटी रु. खचि झाला आह.े म्हणजेच या खचाित 2006-07 च्या तुलिेत 130% र्ाढ झाली 

आहे. तसेच एकूण कायिरत कमिर् यामागे सार्िजनिक उपक्रमाांची उपलब्धीमध्ये  देखील र्ाढ झाली आह.े 2006-07 

मध्ये प्रनत व्यक्ती उपलब्धी  325869 रु. होती. ती 2013-14 मध्ये 888305 रु. इतकी र्ाढली आह.े म्हणजेच 2005-

06 च्या तुलिेत ही र्ाढ 172% आहे. 

  यार्रुि िसे ददसूि येते की स्र्ातांत्र्यप्राप्तीिांतर देशात रोजगाराची निर्मिती करण्यात सार्िजनिक उपक्रमाांिी 

महतर्ाची भूनमका बजार्ली िसली तरी 1991 मध्ये हचे सार्िजनिक उद्योग तयाांच्याकडील  िनतररक्त श्रमशक्तीमूळे 

Group Total No. Of Employees Total Female Employees 

2011-12 2012-13 2013-14 2011-12 2012-13 2013-14 

Managerial 273331 275283 270539 25943 26462 26547 

Supervisors 141674 139733 130345 9872 10136 12864 

Workers 1031197 983514 948609 96314 92702 93517 

Total 1446202 1398530 1349493 132129 129300 132928 



 
 

भारतीय रोजगार निर्मितीमध्य ेसार्िजनिक उपक्रमाांच ेयोगदाि                                                                     Volume - 12 | Issue - 6 | july- 2022 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
Journal for all Subjects : www.lbp.world 

5 
 

 

ओळखले जार्ु लागले. तयामूळे सरकारिे या उपक्रमामध्ये  नर्िािोकरशाही करणाची प्रदक्रया राबनर्ण्यात येत 

िसूि सार्िजनिक उपक्रमातील रोजगारात घट होत िसली तरी सार्िजनिक उपक्रमाांचा कायिरत  कमिचार् याांचे  र्ेति 

आनण मजुरीर्रील खचाित र्ाढ 2006-07 च्या तुलिेत 130% र्ाढ झाली आह.े या र्ाढीमधील 30% निधी हा 

व्यर्स्थापकीय के्षणीच्या  कमिचार् याांर्र होत आहे. तयाबरोबरच प्रनत व्यक्तीच्या उपलब्धीमध्ये  देखील 172% र्ाढ 

झाली आह.े भारतीय सार्िजनिक उपक्रमामध्ये कायिरत कमिचार् याांच्या जमेची बाजु म्हणजे 2009 पासुि 

िमेररकेमध्ये निमािण झालेली जागनतक मांदी दषृ्य पररनस्थतीमुळे जगभरातील नर्नर्ध आांतरराष्ट्रीय उद्योग समुहाांिी 

उतपादि प्रदक्रया थाांबल्यािे या उद्योग समुहािी मोठ्या प्रमाणात नर्िािोकरशाही करणाची प्रदक्रया राबनर्ल्यािे 

मोठ्याप्रमाणात लोकाांिा बेरोजबार होण्याची र्ेळ आली िसूि या पाश्यिभुनमर्र भारतीय सार्िजनिक उपक्रमाांिी 

कायिरत कामगार आनण कमिचारी र्गािचे नहतसांबध जोपासण्याचा प्रय्न  केला आहे. 
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