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भारतातील सामािजक उ ोजकते या िवकासाचे आिण आ हानांचे अ ययन 
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सारांश :  

सामािजक उ ोजकता ही संक पना फार पूव पासून तयार कर यात आली 
होती परंतु  अलीकड या काळात ती कॉप रेट जगात िस  झाली आह.े पारंपा रकपण,े 
उ ोजकता नफा कमावणा  या य शी संबं िधत असत ेजे उ च येय ठेवतात आिण 
कठीण पध या जगात वतःसाठी बरेच काही सा य करतात. परंत,ु िवकसनशील 
देशांतील नाग रकां या स मीकरणामुळे आिण जाग कतेने, िवशेषत: जगातील 
त णांम ये एक नवीन ांती सु  झाली आहे. ही ांती हणजे सामािजक 
उ ोजकतचेा िवकास आह.े  उ ोजकतेचे एक व प िजथे नफा हा अं ितम प रणाम 
नसून सामािजक उ नती आिण पुढील स मीकरणाचा अं ितम प रणाम सा य कर याचे 
साधन आह.े सामािजक उ ोजक सामािजक मू य िनमाण कर याचे आिण िटकवून 
ठेव याचे िमशन वीका न, या िमशनची सेवा कर यासाठी नवीन संधी ओळखनू आिण अथक य न क न, सतत नािव यपूण, अनुकूलन 
आिण िशक या या ि येत गुंतून, अिभनया ारे सामािजक े ातील बदल अिभक याची भू िमका बजावतात. सामािजक उ ोजक हे 
सामािजक येयासह सुधारक आिण ां ितकारक आहेत. सामािजक उ ोजकाला असे मानल े जात,े जो सामािजक बदल शोधतो, यावर 

िति या देतो आिण याला उ र देतो, संधी हणून याचा फायदा घेतो आिण यामुळे समाजा या काय मतेत बदल होतो. या संशोधन 
प ात भारतातील सामािजक उ ोजकते या िवकासाचे आिण आ हानांचे अ ययन केले गेले आह.े 

 
मु य श द: उ ोजकता, सामािजक उ ोजकता, आिथक स मीकरण, सामािजक आिण पयावरणीय आ हान. 
 
प रचय:   

भारतातील सामािजक उ ोजकता राजक य संदभाने िकंवा िवशेषत: वातं यानंतर या राजक य सम यांमुळे आकाराला आली 
आह.े भारतात, अनेक सामािजक उ ोजक औपचा रक कायदे ( याम ये सामािजक तरावर कोणताही भेदभाव केला जात नाही) आिण 
सामािजक वा तव (जाित यव थेची या ी) यां यातील चंड अंतर दू र केले जाते. िनयिमतपणे येणा या नैसिगक आप मुळे सामािजक 
उ ोजकां या संधी आिण ि याकलापांनाही आकार िदला जातो. सामािजक उ ोजकांनी अशा सं था तयार के या आहेत या रा ीय 
आिण आंतररा ीय मदत उप मां ारे गहाळ कारवाईसाठी पूरक आिण पयाय आहेत. भारतात अनेक नैसिगक संसाधने आहेत, यांचा 
वापर केला जात नाही. मानव संसाधन, कृषी उ पादन, वन उ पादने आिण ामीण बाजाराची मता, भांडवल िनिमती ही काही संसाधने 
आहेत, यांचा अ यंत कमी वापर केला जातो. आप या देशातील अफाट अ चिलत संसाधनांचा वापर करणे आिण संपूण मानवी 
िवकासाला गती दे यासाठी यांचा वापर करणे आव यक आह.े आिथक स मीकरणासाठी आिथक उप म हाती घेणे ही य  आिण 
समूह िकंवा संबं िधत य या समूहाची एक उ ेशपूण ि याकलाप आहे. यांना िवकास धोरणाचा एक मह वाचा घटक मानला जातो.  
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देशातील आिथक िवकासामुळे थािनक रोजगार िनमाण करण,े ादेिशक िवकासाचा समतोल राखण,े ग रबांम ये उ प न िनमाण 
करण,े अशा कारे लोकांम ये सकारा मक बदल घडवून आणणे यासाठी सामािजक आिण राजक य भूिमका बजावू  शकतात. आिथक 
स मीकरणासाठी आिथक उप म हाती घेणे ही य  आिण समूह िकंवा संबं िधत य या समूहाची एक उ ेशपूण ि याकलाप आह.े 
यांना िवकास धोरणाचा एक मह वाचा घटक मानला जातो. दशेातील आिथक िवकासामुळे थािनक रोजगार िनमाण करण,े ादेिशक 

िवकासाचा समतोल राखण,े ग रबांम ये उ प न िनमाण करण,े अशा कारे लोकांम ये सकारा मक बदल घडवून आणणे यासाठी सामािजक 
आिण राजक य भूिमका बजावू शकतात. आिथक स मीकरणासाठी आिथक उप म हाती घणेे ही य  आिण समूह िकंवा संबं िधत 
य या समूहाची एक उ ेशपूण ि याकलाप आहे. यांना िवकास धोरणाचा एक मह वाचा घटक मानला जातो. देशातील आिथक 

िवकासामुळे थािनक रोजगार िनमाण करण,े ादेिशक िवकासाचा समतोल राखण,े ग रबांम ये उ प न िनमाण करण,े अशा कारे 
लोकांम ये सकारा मक बदल घडवून आणणे यासाठी सामािजक आिण राजक य भूिमका बजावू शकतात. 

भारतात, सामािजक उ ोजक ही एक य  असू शकते, जी सामािजक उप माचा सं थापक, सह-सं थापक िकंवा मु य 
कायकता असू शकतो. सामािजक उ ोजक काही सेवां ारे (बहतेकदा िनधी उभारणी काय म आिण सामुदाियक ि याकलाप) आिण 
कधीकधी उ पादनां ारे िनधी उभारतो. चाइ ड राइट्सचे र पन कपूर आिण यू  आिण युथ युनायटेडचे योितं  नाथ ही सामािजक 
उ ोजकांची उदाहरण े आहेत, जे संबं िधत सं थांचे सं थापक आहेत. Bhookh.com चे जय िवकास सुतैरा हे एक सामािजक उ ोजक 
आहेत जे भारतातील उपासमारीचा सामना कर यासाठी इंटरनेट या साम याचा फायदा घेत आहेत. भारतातील ना-नफा सामािजक 
उप माचे आणखी एक उ कृ  उदाहरण हणजे जानेवारी 2008 म ये रामकृ ण आिण ि मता राम यांनी थापन केलेली रंग डी. 

बहतेक वेळा, सामािजक उ ोजक सामािजक सम या सोडव यावर ल  कि त करतात. ते हातातील संसाधनांचा वापर क न 
सामािजक सम यांना ितसाद हणून सामािजक संरचना तयार क न नवक पना सु  करतात.  सामािजक उ ोजक समाजात बदलाचे एजंट 
हणून काम क न मानवतेचा िवकास कर यासाठी इतरांना भािवत करतात. ते सामािजक बदलाचे एजंट आिण मजबूत सामािजक उ ेरक 
हणून काम करतात. ते सामािजक मू य तयार कर याची आिण िटकवून ठेव याची जबाबदारी घेतात, सि यपणे नवीन संधी शोधतात 

आिण सतत नािव यपूण, जुळवून घेतात आिण िशकतात. ते पशैाला बांधील न राहता जोखीम घेतात आिण यां या घटकां ती विधत 
जबाबदारी दाखवतात. या यित र , ते थािनक समुदाया या सवसमावेशक पुनवसन आिण पुनरचनासाठी आव यक आहेत, जे 
सवसमावेशक समाजाला चालना देत आहेत. 

भारतात सामािजक उ ोजकतेची लोकि यता खूप वेगाने वाढत आह.े पूव , सामािजक सम या सोडवणा  या सं था अनेकदा 
आदशवादी, परोपकारी आिण यावसाियक कौश य नसले या िकंवा उ ोजक अस याची मता नस याचा समज केला जात अस.े 
तथािप, सामािजक े  खाजगी े ा या संपकात येत अस यान,े दोघांनाही हे समजू लागले आहे क  शु  परोपकारी िकंवा शु  
भांडवलदार हा एकच ीकोन शा त सं था उभार यासाठी अपुरा आहे. सामािजक उ ोजकता अजूनही भारतातील नवजात ट यावर आहे 
आिण यात उडी घे यास तयार असले या येकासाठी िनि तच मोठी संधी आह.े 

 
संशोधनासाठी वापरलेली डेटा संकलन प त: 
संशोधन पेपर दु यम डेटावर आधा रत आह.े 
 
संशोधनाचे उि : 
1) भारतातील सामािजक उ ोजकते या िवकासाचे अ ययन करणे. 
२) भारतातील सामािजक उ ोजकते या आ हानांचे अ ययन करण.े 
 
भारतातील सामािजक उ ोजकतेचा  िवकासआिण आ हान:े  

अंदाजे 1.37 अ ज लोकसं या असले या देशात, सामािजक उप मांची िव तृत ेणी भाव पाडू शकते. सावजिनक सेवांपासून 
िव ीय सेवांपयत, तं ानापयत, सामािजक उप म भारतासार या वैिव यपूण अथ यव थेत मह वाची भूिमका बजावू शकतात. सामािजक 

े ात, सामािजक उ ोजक बदलाचे एजंट हणून काम करतात. भारतातील सामािजक उ ोजकता प रसं था जगातील सवात िवकिसत 
देशां पैक  एक आह.े हे थािनक भागीदारांसोबत सहयोग कर यासाठी, यां या अनुभवांमधून िशक यासाठी आिण िश ण, कृषी, 
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आरो यसेवा, अ य ऊजा, उ पादन आिण कौश य िवकास या े ातील देशातील अनेक सामािजक सम यांवर सजनशील उपाय 
शोध या या अनेक संधी दान करत.े भारतीय िवचारसरणीम ये म न हो यासाठी आिण समजून घे यासाठी वेळ लागतो कारण भारत हा 
एक अितशय वैिव यपूण आिण गुं तागुं तीचा देश आहे. यवसाया या यशासाठी भारताला देशांतगत आिण आंतररा ीय भागीदारां या 
मजबूत नेटवकची आव यकता आह.े वाढती अथ यव था हणून भारताला आज अनेक सामािजक उ ोजकांची गरज आह.े सामािजक 
आिण पयावरणीय आ हानांशी लढ यासाठी भावी, नािव यपूण आिण शा त उपाय तयार कर यासाठी आिण अंमलात आण यासाठी 
देशाला िविवध े ातील लोकांकडून ांतीची आव यकता आह.े व छता, िश ण, जलसंधारण, िलंगभेद, ाथिमक आरो य, ी 

ूणह या, काबन उ सजन आिण इतर पयावरणीय सम या या े ातील समाजा या सवात गंभीर सामािजक सम यांवर नािव यपूण 
उपायांसह भारताला असं य सामािजक उ ोजकांची गरज आहे. 

अलीकडील संशोधनानुसार, भारतात 15 दशल ाहन अिधक उ ोजक आहेत जे िवशेषत: शहरी भारतात सामािजक आिण 
पयावरणीय बदल घडवून आण यावर ल  कि त करतात. अंशू गु ा (गुंज सं था), चेतना िस हा (मन देशी बँक), नीलम िछबर ( ामीण 
पाक) आिण वंदना गोयल (आजीिवका यूरो) या भारतातील काही सामािजक उ ोजक आहेत. नािव यपूण टाट-अप आिण त ण 

उ ोजकां या वाढीमुळे भारताची िगग अथ यव था नवीन उंची गाठत आहे जे यवसाय कसे चालतात याचे िनयम बदलत आहते. हे त ण 
केवळ आयु यात मोठे यश िमळव याचे व न पाहत नाहीत, तर ते आप या देशाला ासले या सामािजक िवषमतेचे िनराकरण कर याची 
यांची तळमळ देखील जोपासतात.  

जे हा सामािजक उ ोजक सामािजक बदल घडवून आण याचा य न करतात ते हा यांना चंड सम यांना त ड ावे लागते. 
सु वातीला, ते मोठ्या माणात मािहती गोळा करतात, यांचे सं ेषण करतात आिण नंतर सम ये या कारणांवर ल  कि त क न कृती 
योजना िवकिसत करतात. सं ेषण आिण नेत ृ व कौश ये मूलभूत उ ोजक य गुण आ मसात कर यासाठी आव यक आहेत, जे 
वैयि क र या चा र य आिण यि म वाशी जोडलेले आहेत. यश वी उ ोजकसंधी शोधणारे, मू य-िनमाते आिण संसाधन वाटप करणारे 
आहेत. ते मुळात धाडसी, धीरगंभीर, साधनसंप न लोक असतात. यांना वाटते क  समाज सुधारणे हा एखा ा या वैयि क पूततेचा आिण 

मतेचा एक भाग आह,े परंतु  यांनी वतःला िश तब  िवचार आिण सम यांकडे जा या या मागाने सुस ज करणे आव यक आह.े 
वा तिवकतेची गुं तागुं त अशी मागणी करते क  सामािजक उ ोजकांनी त परतेने सम यांना सामोरे जावे. सामािजक उ ोजकांना हे मािहत 
असणे आव यक आहे क  यां या सामािजक कायात यश वी हो यासाठी, आजीवन िश ण आव यक आह.े यां या े ात सतत अपडेट 
राहणे हे  यां यासमोरील सवात मह वाचे आ हान आहे. 

संप ी िनमाण कर यासाठी, सामािजक क याणाला चालना दे यासाठी आिण समाजात समानता आिण याय पुनसचियत 
कर यासाठी सामािजक उ ोजक अनके सामािजक आजारांसाठी नवीन ि कोन आिण नवीन मॉडे सचा अवलंब करतात. यांना 
असाधारण राजक य, सामािजक, सां कृितक आिण आिथक ितकाराचा सामना करावा लागू  शकतो परंतु  आ हान हे आहे क  यांना 
िव पुरवठा कर यासाठी, मािहती आिण स ला िमळिव यासाठी सं रचना मक आधार ओळखणे आव यक आह.े ते वेगवेग या 
पा भूमीतील लोकां चे ल पूवक ऐकतात आिण यांची उपि थती जाहीर न करता आिण यां या क पना यां या मनात न ठेवता यां या 
क पना आिण जीवन इितहासाची तपशीलवार मािहती िमळवतात. ते यां या योजना आिण काय म लादत नाहीत कारण यांचा 
लोकां या मता, क पना, योजना, ान आिण संसाधने उलगड यात िव ास असते. ते प रपूण योजनेसह ारंभ करत नाहीत; यां याकडे 
फ  सम या सोडव याची पूण बां िधलक  असत.े ते यथाि थती, िनयमावली, िनधीची कमतरता, काय मा या रचनेतील ुटी आिण 
बदल या गरजा या अडथ यांभोवती गुं तलेल ेअसतात, यांचे येय गाठ यासाठी नेहमी जुळवून घेत असतात आिण यु  करतात. िकतीही 
झुकते आिण अडथळे आले तरी यांनी आपली वचनब  सेवा चालू ठेवली पािहजे, स ा आिण अिधकार पदे यां यात समतोल राखला 
पािहज.े  

सामािजक उ ोजक अिधक संसाधने ओळख यासाठी आिण इ तम वापर आिण संसाधन पांतरणासाठी यांना प तशीरपणे 
समुदायाम ये चॅनेलाइज कर यास उ सुक असतात. हणून समाज नैितक ्या े रत सामािजक उ ोजकांना नकारा मक नमु यांमधून बाहेर 
पड यासाठी आिण गो या नवीन ऑडरची सु वात कर यासाठी शंसा करतो. याचा अथ येय सा य कर यासाठी एका , िचकाटीने 

य न करणे होय. एखादे सामािजक उि  िकती माणात पूण झाले आहे ते नमु यांवर अवलंबून असते, जे लि यत लोकसं येला संसाधने 
वाटप कर यासाठी एक समज तयार करतात. अशा कारे, यांना यावसाियक कौश ये सुस ज करणे आव यक असते. हे समज थािनक 
वा तवातील अडचणी आिण संध शी िभडले पािहजे. ते फार कमी संसाधनांसह मोठ्या माणावर सम यांवर ह ला कर यासाठी वैयि क 
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आिण गट तयार करतात. अपंग व आिण असहायता यावर िवचार कर यापे ा ते मतांवर ल  कि त करतात. अद य इ छाश या ढ 
िन याने आपली येये मांडणारे दू र ी असलेले सामािजक उ ोजक आहेत आिण आप या क पनांवर ल  कि त कर यासाठी आपली 
इतर नोकरी देखील सोडतात. ते ि थरतेऐवजी कृती, कायम सम यांऐवजी चांगले उपाय, ग रबी आिण दुल ाऐवजी याय आिण संधी यांना 

ाधा य देतात. सम या सोडव याचे िकंवा वातावरणात सकारा मक बदल घडवून आण याचे व न ते पाहतात. ते संधी साधक आहेत 
हणून ते जे काही करतात यात इ तम उ कृ ता िमळव याचा य न करतात.  

सामािजक उ ोजकाची एक जिटल भूिमका असते याम ये मोठ्या माणात ऐकण,े भरती करणे आिण मन वळवणे यांचा 
समावेश होतो. फरक, सवय, भीती, संसाधनांची मयादा, िनिहत वाथ आिण सं था मक संर ण यां या िवरोधात बदलाची ि या घडवून 
आण यासाठी संवेदनशीलता आिण िध पाडपणा, न ता आिण धैय आिण अ व थता आिण संयम यांचा एक िज ासू िमलाफ लागतो. 
व र  यव थापक आिण किन  तरावरील िन पादकांसह दजदार कमचारी िनयु  करणे हे सामािजक उ ोजकांसमोरील सवात मोठे 
आ हान आह.े दजदार संसाधने िटकवून ठेव याची आिण भरती कर यात मूलभूत अडचण या व तुि थतीत आहे क  सामािजक उ ोजक 
विचतच या मह वा या नोकरदारांना बाजार दर िकंवा टॉक पयाय दे यास स म असतात. त ण ितभावान य ना कॉप रेटकडून 

आकषक वेतन पॅकेजेस िमळतात याम ये फारच कमी लोक सामािजक उप मात सामील हो यासाठी वेतन कपात कर याचा िनणय घेतात. 
मोठ्या बहप ीय सं था आिण सामािजक उप म जसे क  गेट्स फाउंडेशन कमचा यांना पधा मकपणे भरपाई देतात परंतु  अशा सं था 
फारच कमी आहेत.  

भावाचे मू यांकन ता काळ नसते. ब  याचदा, सामािजक सुधारणा आिण समाजातील वं िचत घटकांना िदले जाणारे फायदे फारसे 
मूत, प रमाण िकंवा मोजता ये यासारखे नसतात. जरी सुधारणां चे मोजमाप केले जाऊ शकते, तरीही यांना िविश  ह त ेपाचे ेय देणे 
कठीण असत.े एखा ा भागातील एखा ा िविश  आजाराची करणे जवळ या एखा ा वयंसवेी सं थेने वै क य सेवा पुरव यामुळे, 
थािनक णालयां ारे लस चा प रणाम िकंवा फ  चांगली व छता िकंवा आरो य ि थती यामुळे कमी होते का? सामािजक उ ोजक हे 

मू य िनमाण कर यासाठी वापरले या संसाधनांचे समथन कर यासाठी पु रेसे सामािजक मू य तयार करत आहे क  नाही हे िनि त करणे 
कठीण आह.े एखा ा सामािजक उप माची नफा देखील या या सामािजक येय सा य कर या या काय मतेचा िकंवा प रणामकारकतेचा 
पुरावा नाही. हे प  आहे क  सामािजक उप मामुळे िनमाण होणारा प रणाम आिण यातून होणारा आिथक फायदा हा पूणपणे असंबं िधत 
आह.े  

या उप मांम ये वय-ंशा त महसूल वाह नाही, यां यासाठी िनधी आिण गुं तवणूक ही सवात मोठी आ हाने आहेत. 
क पनेसाठी ारं िभक गुं तवणूक िकंवा अनुदान िनधी िमळिव याचा ारं िभक अडथळा पार के यानंतरही, वाढीचे भांडवल िमळवणे हे यश 
सा य कर यासाठी अडथळा ठ  शकत.े सामािजक उ ोजकांना मु यतः फाउंडेशन, परोपकारी िकंवा सरकारांकडून िव पुरवठा केला जातो 
यांचे िविश  सहा य आकाराने माफक आिण तुलनेने अ प मुदतीचे असते. तथािप, पाच ते सात वषा या आत न याचे आ ासन न देणारा 
यवसाय, अगदी माफक माणात पारंपा रक गुं तवणूक देखील आकिषत क  शकत नाही, जरी क पनेमागील हेतू  उदा  असला िकंवा 

उ पादन खूप मह वाचे असले तरीही. सरकारी िनधी िमळिव यासाठी, अनेक अडथळे पार करावे लागतात जसे क  लांबलचक ि या, 
नोकरशाही आिण अनेकदा मानक मागदशक त वांम ये बस यासाठी पुनरचना कर याचा आदेश. िनधी उभारणे हे  केवळ वेळखाऊ आिण 
खिचकच नाही, तर सामािजक सं थांनाही वाढीव िनधी या पात चांग या कामिगरीसाठी पुर कृत केले जात नाही. सोशल माकट लेस 
एखा ा सामािजक उ ोजकाला िजत या त परतेने ब ीस देत नाही ितत या त परतेने यावसाियक बाजारपेठ यावसाियक उ ोजकांना देते. 
शेवटी, असं य सामािजक सं थां या उपि थतीने, इतर आव यक संसाधनांसह मानवी आिण आिथक भांडवलासाठी एकमेकांम ये ती  
पधा अि त वात असते. 

सामािजक उ ोजकांना काहीवेळा सामािजक भाव पाड यासाठी लोकांचे िवचार आिण वतन बदल याची आव यकता असत.े 
समाजात लोक कसे वागतात हे बदलणे खूप आ हाना मक अस यान,े फायदे य ात ये यासाठी बराच वेळ लागतो. िशवाय, लोक नवीन 
गो चा दीघ अनुभव घेईपयत यावर िव ास ठेवत नाहीत.  

सामािजक भावासाठी अनेक उदा  क पना सु वातीला आ ासक वाटतात आिण चांगली सु वात करतात पण 
अंमलबजावणीत ती कमी पडतात. अंमलबजावणी अयश वी हो याची अनेक कारणे असू शकतात जसे क  गुणव ा वाढ यास आिण 
िटकवून ठेव यास असमथता, अनुभवी लोकांना परवड यास स म नसण,े ेरणा कमी होण,े बा  अडथळे जसे क  राजक य उलथापालथ 
िकंवा शेअर बाजारातील घसरण िकंवा नैसिगक आप ी, अपुरी आिथक संसाधन,े मानवी संसाधन ेआिण िविवध ोतांकडून उदासीनता 
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आिण िवरोध. क पना सतत िवकिसत होणे आिण प रि थतीशी जुळवून घेणे आव यक आह,े जे अयश वी झा यास यश िटकवून ठेवणे 
कठीण होत.े 

 
िन कष :  

सामािजक उ ोजकते या े ात वेश करणा  या लोकांसाठी असं य अडचणी आहेत कारण ते अ ाप तुलनेने अिवकिसत 
आह.े थम, सामािजक उ ोजक भिव यातील सम यांचा अंदाज घेण,े हाताळणे आिण क पकतेने ितसाद देणे ह ेउि  ठेवतात. सामा यत: 
स या या बाजारातील उणीवा सोडवणा या यावसाियक उ ोजकां या िवरोधात सामािजक उ ोजक अितलोकसं या, िटकाऊ ऊजा ोत 
आिण अ नाची कमतरता यांसार या का पिनक, अशोिधत िचंता वीकारतात. गुंतवणूकदार धोकादायक क पांना िव पुरवठा 
कर यासाठी ल णीयरी या कमी उ सुक अस यान,े केवळ संभा य उ रां या आधारे फायदेशीर सामािजक यवसाय सु  करणे 
यावहा रक ्या कठीण असू शकते. भारतातील सामािजक उ ोजकतेसाठी अिधक अनुकूल वातावरण िनमाण झाले आह.े भिव यात 

सामािजक उ ोजक अिधक पैसे उभार यात आिण यांचा भाव ल णीयरी या वाढिव यात स म होतील. 
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