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1991 नंतर भारत सरकारचे सावजिनक उप माबाबतचे बदलते धोरण
डॉ. बाळासाहेब िनमळ
वतं भारताने देशा या आिथक िवकासासाठी िम अथ यव थेचा वीकार के ला. याला िनयोजनाची जोड देवनू
सामािजक यायासह समतोल आिथक िवकास साध यांसाठी िविवध पंचवािषक योजना आिण औदयोिगक धोरणाचं ी िनिमती
कर यात आली. पिह या औ ोिगक धोरणापासनु 1991 पयत या सव औ ोिगक धोरणावर पंत धान पंिडत जवाहरलाल नेह
यां या िवचारसरणीचा भाव अस याचे खरतेने िदसनु येते. नेह ं नी देशा या औ ोिगक िवकासासाठी सावजिनक उप मानं ा
अिधक ाधा य िदले. कारण देशामधील त कालीन औ ोिगक आिण आिथक ि थती कारणीभूत होती.1951 म ये देशात
बचतीचा आिण गंतु वणक
ु चा दर 10% ते 12% होता. देशी उ ोजकांची सं या आगदी नग य होती. तं ान समु ार दजाचे होते.
आव यक उ ोगां या उभारणी म ये त काळ न यांची खा ी नसताना मोठ्या माणात भांडवल उभार याचं ी गरज होती. परक य
मदतीचा ओघ अ यंत कमी होता. खाजगी उ ोगानं ा कमी दराने आव यक व तंुचा परु वठा करणे आव यक होते . अशा
प रि थतीचा मुकाबला कर यासाठी नेह ं नी सावजिनक उप मानं ा अिधक मह व िदले. पंिडत जवाहरलाल नेह या मते
‘सावजिनक उप म ही काही समाजवादी समाजरचनेची नांदी नाही तर वसाहतवादानंतर सवच िवकसनिशल देशाची गरज
आिण आव यकता आहे’.
1948 ते 1991 पयत या सवच औ ोिगक धोरणां या मा यमातून िविवध सावजिनक उप मां या िनिमतीवर अिधक
भर दे यात आला. परंतु याच सावजिनक उप माचं ी काय मता आिण चक
ु या प दतीचे यव थापन यामुळे 1980 या
दशकात या उप माबाबत नकारा मक चचा सु झाली. याच बरोबर वाढती लोकसं या, बेरोजगारी, दा र ्य, ादेिशक
असमतोल, अकारण सावजिनक े ातील उप मां या दैनिं दन यवहारात तसेच यव थापन मडं ळां या सद य - अ य
आिण सचं ालका या नेमणक
ू त सरकारची सतत ढवळाढवळ, लालिफतशाही, अिधका याचं ी बेजबादारी, उ पादन आिण
सेवांची बाजार भावाने िकंमत न ठरिव याचं े अ यवहारी धोरण इ यादी बाबी सावजिनक उप म आिण यां या
यव थापनातील दरु कर यात सरकारला अपयश आले. यामळ
ू े सावजिनक े ावरील सवसामा य माणसाची िव ासहायता
डळमळीत होवनु हे सावजिनक उप म सफे द हा ी िस द झाले होते.
1991 या औ ोिगक धोरणाम ये सावजिनक उप मांबाबत या पवु या धोरणात यापक बदल कर यात आले. हे
बदल कर यासाठी त कालीन परि थतीम ये देशासमोरील आिथक अ र आिण आतं ररा ीय नाणेिनधी व जागितक बँक याचं ा
दबाव व सावजिनक उप माचं े देशा या अथ यव थेतील थान गृहीत ध ण काया मक आिण रचना मक सुधारणा राबिव यास
1991 नंतर सु वात झाली. सरकारने सावजिनक उप माबाबत भूिमका अिधक प करताना भारतीय सावजिनक उप मानं ा
अिधक ित पधा मक वातावरण िनमाण करणे, तोट्यात चालणारे उप म बंद करणे, खाजगीकरणा या त वाचा वीकार करणे.
एकािधकारशाही कमी क न खाजगी े ासाठी गंतु वणक
ु स ाधा य देणे यामूळे भारतीय अथ यव थेला अिधक गती ा
होवनू देशात उ पादकता आिण कुशलता याम ये वाढ होईल. यासाठी सरकार दारा िविवध धोरणा मक िनणय आिण
ि या मक सधु ारणा कर यात आ या आहेत. याची चचा या संशोधन पेपर म ये कर यात आली आहे.
सावजिनक उप म िवभागाचे पनु गठनः
ितस या लोकसभे या ा कलन सिमतीने आप या 52 या अहवालाम ये क ीय सम वयकारी िवभागाची थापना
कर यां या आव यकतेवर भर देवनू या िवभागाकडे सरकारी उप मां या कायिन पादनाचे िनरंतर मु यमं ापन कर याची
जबाबदारी सोपिव याची मह वपणू िशफारस भारत सरकारला कर यात आली. या आधारे भारत सरकारने स टबर 1965 म ये
लोक उ म युरो ची थापना के ली.1985 म ये िविवध िवभाग आिण मं ालयाची पनु बाधनी करताना लोक उ म यरु ोला
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उ ोग मं ालयाचा िह सा बनिव यात आले.1990 म ये या िवभागाला वतं िवभागाचा दजा दे यात आला. स या हा िवभाग
अवजड उ ोग आिण सावजिनक उप म मं ालयाचा पात कायरत आहे. हा िवभाग आज क सरकार या सव िवभागांतगत
कायरत असले या सावजिनक उप माचं ी नोडल एज सी या पात कायरत आहे. या िवभागासाठी वतं कॅ िबनेट मं ी असनू
सव शासक य कामकाज सिचवां या नेतृ वाखाली चालते. या मं ालयात आज जवळपास 126 साहा यक कमचारी काय
करत आहेत.
क ीय सावजिनक उप मां या सच
ं ालक बोडाचे यावसायीकरण:
1991 या औ ोिगक धोरणाम ये सावजिनक उप माबाबत के ले या सधु ारणाम ये क ीय सावजिनक उप मां या
संचालक मंडळाचे यावसायीकरण कर यावर अिधक भर िदला आहे. साधारणतः सावजिनक उप मां या संचालक मंडळा या
िनयू बाबत भारत सरकारचा सावजिनक उप म िवभाग िदशा-िनदश देत असतो. 1992 म ये याबाबत िदशा-िनदशाम ये
सावजिनक उप मां या सचं ालक मंडळावर संचालकाचं ी िनयू करताना बाहेरील िवशेषत ाची िनयु अश
ं कालीन गैरशासक य सचं ालक हणून करावी. अशा संचालकांची सं या संचालक मंडळा या 1/3 असावी. या उप माम ये कायकारी
अ य हे पद आहे. अशा उप माम ये ½ संचालक हे अंशकालीन गैर-शासक य संचालक हणून िनयु करावी असे िदशािनदश दे यात आले . याचबरोबर या सचं ालका या िनयू संबधी पा ता आिण मानदडं िनि त कर यात आले आहेत.4
2013-14 म ये एकूण 115 सावजिनक उप मामधील गैर-सरकारी संचालकां या 238 पदाची िनवड या तवावर िवचार
िवमश आिण पडताळणी क न यानं ा िनयू कर यात आली आहे. या सद यांना कंपनी अिधिनयम 2013 या तरतूदीनसु ार
सव गैर सरकारी संचालकानं ा यांची काय आिण उ रदािय वां या सदं भात 2013-14 म ये इ सटीट्युट ऑफ चाटड अकाउंटंट
ऑफ इिं डया या वतीने िद ली, मबंु ई आिण बगलू या िठकाणी चार कायशाळा घेत या असनू याम ये जवळपास 80% गैरसरकारी संचालकांनी सहभाग घेतला असनू या कायशाळे त गैर सरकारी संचालकांना याचं ी भूिमका आिण उ रदािय वाचे
िश ण दे यात आले आहे.
सावजिनक उप म आिण आरि त े ः
भारत सरकारने िविवध औ ोिगक धोरणा या मा यमातून औ ोिगक े ातील सरकारी े आिण सावजिनक
उप मांसाठी राखीव ठे वनू सरकारने या े ाचा िवकास कर याची जबाबदारी वतःवर घेतली. आिण हे े खाजगी उ ोगानं ा
याम ये गुंतवणक
ु कर यास ितबंध कर यात आले. यामूळे या े ाम ये सरकारची आिण सावजिनक उ ोगाची
एकािधकारशाही िनमाण झाली होती. परंतु 1991 या औ ोिगक धोरणाम ये आरि त आिण लाईसस प दतीम ये बदल क न
लाईसस आिण परवानेची गरज फ 18 े ात उ ोग उभारणीसाठी ठे व यात आली. याम ये आणखी बदल क न 26 माच
1993 म ये 13 खिनज पदाथ जे पवु सावजिनक े ासाठी राखीव ठे व यात आले होते. ते खाजगी े ासाठी मु कर यात
आले. आज हीच राखीव े ाची सं या फ 3 इतक कमी कर यात आली आहे. याम ये परमाणु उजा, रे वे, संर ण सािह य
िनिमती हेच े राखीव आहेत.
नवर न योजनाःएकूण क ीय सावजिनक उप मापैक जे उप म लाभदायक ि थतीम ये कायरत आहेत व अिधक चांग या प दतीने
काय कर याचं ी मता यां याकडे आहे अशा उप मानं ा अिधक वाय ता देवनू हे उप म आपली ओळख आतं ररा ीय
तरावर िनमाण करतील. अशा उ ोगानं ा अिधक वाय तेची आव यकता आहे. अशा उप मासं ाठी भारत सरकारने
जल
ु ,ै 1997 म ये नवर न िवषयक धोरण जाहीर कर यात आले. न यात चालणा या आिण नवर न दजाचे िनकष पणु करणा या
उप मास हा दजा सावजिनक उप म िवभागामाफत िदला जातो. 2013 म ये नवर न दजा ा सावजिनक उप माचं ी सं या
17 आहे.
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िमनीर न योजना
आ टोबर 1997 म ये भारत सरकारने घोषीत कर यात आले क , जे उप म लाभ/ नफा कमिवणारे आहेत पण नवर न
दजा ा क शकले नाहीत अशा उप मानं ा देखील काही पा ता आिण िनकषा या आधारावर यानं ा वाय ता दे यात येईल.
याम ये आिथक आिण यव थापक य वाय ेताचा समावेश असेल. यामूळे हे उप म अिधक द होवनू खाजगी े ातील
उप माशी पधा क शकतील अशा उप मानं ा िमनीर न हणनू ओळखले जाईल. िमनीर न ेणीचे दोन वग करण कर यात
आले. ेणी-I , ेणी –II साठी िनकष वेगवेगळे ठे व यात आले. आज एकूण सावजिनक उप मापैक िमनीर न ेणी I म ये
55 तर िमनीर न ेणी II 18 सावजिनक उप म कायरत आहेत.
महार न योजना :
भारत सरकारने िडसबर 2010 म ये महार न धोरण घोषीत के ले. या मागे सरकारची भूिमका या सावजिनक
उप मांना नवर न दजा ा आहे आिण ते अ यंत चाग या ि थतीम ये कायरत आहेत. परंतु या उप मांना अिधक वाय ता
िद यास हे उप माम ये बहरा ीय हो याची मता आहे. यानं ा आंतररा ीय तरावर ओळख ा होईल. यां या उ पादनास
मु य आिण ॉ ड ा होईल. यासाठी या उप मानं ा अिधक वाय ता दे याची भिू मका सरकारने घेतली. याम ये
यव थापक य, भांडवल गंतु वणक
ु , मानवसंसाधन, उप माचं ा िव तार या बाबीचा समावेश होतो. महार न दजा ा कंप या
याचं ा यवसायाचा िव तार क न जागितक ्या आंतररा ीय कंप या बनु शकतात. यानं ा सरकार या परवानगी िशवाय
एकाच क पात 5,000 कोटी पयापयत िकंवा यां या िन वळ मु या या 15% पयत गतंु वणक
ु कर याची समं ती िदली जाते.
तसेच िनदेशक मंडळ तर ई-9 तर पयत पदाची िनिमती आिण अिधकार दान कर याची वाय ता िदली जाते. स या एकूण
क ीय सावजिनक उप मापैक 7 उप मांना महार न दजा ा झाला आहे. हे उप म आज आंतररा ीय तरावर कायरत
असनू िनयाती या मा यमातून देशाला परक य चलन िमळवनू दे यात मह वाची भूिमका िनभावत आहेत.
सावजिनक उप म आिण ‘सामज
ं य करारनामा (MOU) :
‘सामंज य करारनामा’ हे क ीय सावजिनक उप माचं े यव थापन आिण भारत सरकार यां यामधील वातास मंत
द तएवज असनू या नसू ार सरकारी उप मां या कायिन पदनाचे िव ीय वषा या सु वातीला उप म आिण सबं िधत मं ालय
यां यातील पर पर सहमतीने िनधा रत ल य ा कर याची हमी या करारानूसार िदली जाते. भारताम ये ‘सामंज य करारनामा’
णालीची सु वात क ीय सरकारी उप मां या सबं िधत धोरणांची सिम ा कर यासाठी थापण कर यात आले या अजनु सेन
गु ा सिमती (1984) या िशफारशी या आधारावर के ीय मं ीमडं ळा या बैठक त मा यता घेवनू 1987-88 म ये ‘‘सामंज य
करारनामा’ प दती ायोिगक त वावर सु कर यात आली. भारताम ये लागू कर यात आलेली प दत ा स या ‘सामंज य
करारनामा’ णालीवर आधा रत होती. 1989-90 पासनु ‘साक
ं े ितक णाली’चा वीकार कर यात आला. हीच णाली
आजतागायत लागू आहे. ा स प दती आिण साक
ं े ितक प दती याम ये मु यतः फरक आहे. साक
ं े ितक प दतीम ये सावजिनक
उप मां या कायिन पदनावर सम िनणय कर या या संबिधत ही प दती आहे. तर ा स प दतीनसू ार संबधीत सावजिनक
उप ामाचं े कायिन पादन क न कोण या उ श
े ाची पतु ता झाली क नाही याची शहिनशा करता येते. परंतु कोणताही सम
धोरणा मक िनणय घे यास या प दतीने अडचणी िनमाण होतात. परंतु सांकेितक प दतीनसू ार उप मांचे मु याक
ं न िनि त
मापदंडभार यां या आधारावर क न यानसू ार यांचे वग करण पाच िबंदू या आधारावर क न या उप मानं ा रिटग दान के ले
जाते.
क ीय सावजिनक उप मांचे वग करणः
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1991 नंतर सरकारने सावजिनक उप माबाबत मह वाचा िनणय घेवनु सावजिनक उप मानं ा ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’,
या चार ेणीम ये वग कत के ले आहे. साठ या दशाम ये देखील सावजिनक उप मांचे वग करण कर यात आले होते याचं े
िनकष साधारणतः उप माचं े अथ यव थेतील योगदान, उप मां या सम या या आधारावर या उप मांचे वग करण के ले जात
होते. परंतु आज याम ये बदल कर यात आले आहेत. याम ये या उप मामधील गंतु वणक
ु , भांडवल, एकूण उ पादन, िव ,
करपुव लाभ (नफा), कमचा याची एकूण सं या, एकूण उ पादन मता, रा ीय मह व, उप मासमोरील सम या, आधिु नक
तं ानाचा ि वकाराचा तर, उप मां या िव तारा या संधी आिण बाजार पधामधील उप मांचे थान, शेअर माकटम ये या
उप मां या समभागाचे मु य, सामंज य करारनामा रे िटंग, (महार न नवर न िमनीर न ेणी-I, ेणी II) दजा आिण ISO
मानाक
ं न या आधारावर सावजिनक उप माच
ं े 4 गटात वग करण कर यात आले आहे. 31/03/2014 पयत A -64, B- 68, C
-46, D -04, आिण अवग कृ त सावजिनक उप मांची सं या 68 आहे.
सावजिनक उप म आिण िनगुतवणूकः
िनगतवण
ु क
ू हा खाजगीकरणाचा एक मह वाचा माग आहे. िनगतवण
ु क
ू हणजे सावजिनक े ातील उप मामधील
शासनाने धारण के ले या समभागाचा काही भाग खाजगी गुंतवणुकदारास िवकणे होय. 51% अिधक समभाग िवक यास
भावी खाजगीकरण घडवनु येते, तर 100% समभाग िवक यास पणु खाजगीकरण घडून येते. भारताम ये िनगतवण
ु क
ू ची
सु वात 1991 म ये कर यात आली. सावजिनक उप मांची काय मता सधु ार यासाठी भारत सरकारने 24 जल
ु ै 1991 ला
औ ोिगक धोरण जाहीर के ले. या धोरणात अ य तरतुदीबरोबरच एक मह वाची तरतूद सावजिनक े ातील िनगतवण
ु ूक ची
होती. सावजिनक उप मातील शासना या भागधारणेचा काही अंश यु यअल फंडस,् िव सं था आिण सामा य जनता व
कामगारानं ा खरे दीसाठी उपल ध के ला जाईल. मळ
ू ात हे धोरण वीकार याचं ी गरज िनमाण झाली होती. कारण या
लोकउ ोगाचे असतं ोषजनक कायिन पादन, कमीत कमी नफा, कमी उ पादकता, दोषपणु शासक य कामकाज णाली,
पधा मक वातारणाचा अभाव यामुळे सावजिनक े सक
ु ूक चे धोरण सक
ं टात सापडले होते. यासाठी हे अंिशक िनगतवण
ं टात
सापडले या सावजिनक उप मानं ा मदत कर यासाठी वीकारले आहे.
सावजिनक े िनगतवण
ु ूक आयोगःभारत सरकारने रंगराजन सिमती या िशफारशी या आधारे 1996-97 या अथसंक पीय भाषणाम ये िनगतवण
ु क
ू
आयोग थापण कर याचं ी घोषणा कर यात आली. यानसू ार 23 ऑग ट 1996 रोजी ी. जी. ही. रामकृ ण यां या
अ य तेखाली तीन वषा या कालावधीसाठी एक वतं , अवैधािनक व स लागार मंडळ हणनू ‘सावजिनक े िनगुतवणक
ू
आयोग’ ची थापना कर यात आली. नंतर या अयोगाचा कायकाल 30 नो होबर,1999 पयत वाढिव यात आला. आयोगाने
58 सावजिनक उप मा या िनगतवणक
ब ल 12 अहवाल सादर के ले. 25 उप माम ये िनगुतवणक
ु
ू ॅटेिजक सेल या मागाने,
तर 33 उप मांम ये इतर मागाने कर याची िशफारस कर यात आली होती. याचा आधार घेवनु 16 माच 1999 रोजी सरकारने
क ीय सावजिनक उप मांचे िवभाजन ॅटेिजक आिण नॉन ॅटेिजक े ातील अशा दोन गटाम ये कर यात आले. ॅटेिजक
े ाम ये सरं ण िवषयक श ा े िनत ती उ ोग, अणु उजा े ातील उ ोग आिण रे वे वाहतक
ू े ातील उ ोगाचा समावेश
कर यात आला.
रा ीय गुंतवणुक िनधी (National Investment Fund)
मे 2004 म ये कॉ ेसचे यपु ीए सरकार स ेवर आ यावर सावजिनक े ातील उ ोगांम ये िनगतवण
ु ूक धोरणात बदल
कर यात आले. याम ये ॅटेिजक प दतीचा याग, क ीय सावजिनक े उप माचं े व प न बदलता आरंिभक सावजिनक
पेशकश(Initial Public Offering िकंवा अनुवत सावजिनक पेशकश (Further Public Offering) या मागाने
सरकार या समभागातील छोट्या समभागाची िव , रा ीय गतंु वणक
ु िनधीची िनिमती इ यादी िनणय घे यात आले. यानसू ार
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27 जानेवारी, 2005 रोजी सरकारने ‘रा ीय गुंतवणक
ु िनधी’ थापण कर याचा िनणय घेतला. क ीय सावजिनक े ातील
उप मांमधील सरकारची अ पमतातील भािगदारी िवकुन ा पैसे ठे व यासाठी या िनधीची िनिमती कर यात आली.मा
जागितक आिथक मंदी या कारणामूळे िनमाण झाले या अवघड आिथक प रि थतीशी सामना कर यासाठी ए ील 2009 ते
माच 2013 पयत या िनधी या उ प नाचा पणु वापर सामािजक े काय मां या भांडवली गरजा भागिव यासाठी वापरला
जाईल असा िनणय घे यात आला आहे.
सावजिनक े उप म पुनरचना मंडळ ( Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises)
सरकारने क ीय सरकारी उप ांचे सु ढीकरण, आधिु नक करण, पनु संरचना आिण पनु गठन कर यावर अिधक भर िदला
आहे. या संदभात कायिनतीया, धोरण, िविवध योजना आिण ि कम तयार करताना सरकारला स ला आिण मागदशन
कर या या उ श
े ाने स लागार सघं टने या व पात 6 िडसेबर 2004 म ये सावजिनक े उप म पनु रचना मडं ळाची थापना
कर यात आली. या मंडळाम ये रा यमं ी तरावरील एक अ य , तीन अंशकालीन गैर-सरकारी सद य आिण तीन सरकारी
सद य असतील. या यित र अ य लोकउ ोग िनवड मंडळ, अ य कोप (standing conference of public
enterprises), तेल आिण ाकृ ितक गॅस िनगम िल. हे मंडळा या बैठक साठी थायी आमंि त सद य आहेत. तसेच सबं िधत
शासक य मं ालय आिण िवभागाचे सिचव देखील या बैठक स आंमि त सद य असतील. या मंडळा या 2004 पासनु माच
2013 पयत एकूण 30 बैठका झा या असनू 62 क ीय उप माबाबत सरकारला मागदशन के ले आहे.
वैि छक सेवा िनवृ ी योजना (Voluntary Retirement Scheme)
90 या दशकात सावजिनक उप माचं े पनू गठन कर याची ि या भारताने सु वात के ली. या उप मातं अितरी
कमचारी कायरत आहेत. अशा उप माम ये 1988 पासनू ‘ वैि छक सेवा िनवृ ी’ योजनेची घोषणा कर यात आली.
वैि छक सेवा िनवृ ी योजनेची अंमलबजावणी कर यासाठी स या देशात दोन ा प अि त वात आहेत. या उप माचं ी
आिथक ि थती न याचं ी आहे. असे उप म वतः देखील वैि छक सेवा िनवृ ी योजना तयार क शकतात परंतु या दारे
कमचा यानं ा िदला जाणारा मोबदला हा येक वषाितल 60 िदवसाचे वेतन इतकाच असावा अशी मयादा िनि त कर यात
आली आहे. आज वैि छक सेवा िनवृ ी योजनेसाठी देशात दोन ा प कायरत आहेत याम ये ‘सावजिनक उप म
िवभागाचे ा प’ आिण ‘गजु रात मॉडेल’ या ा पा या आधारावर या कमचा यांचा सेवािनवृ ीचा मोबदला िनि त के ला
जातो. ऑ टोबर 1988 पासनू वैि छक सेवा िनवृ ी योजनेची अंमलबजावणी सु झाली असनू माच 2014 पयत या
योजनेअंतगत 6.17 लाख कमचा यानं ा कायमु कर यात आले आहे. अितरी कमचा यानं ा कायमु करताना संबिधत
कमचा याचे आिथक िहतसबं ध जोपास यात भारत सरकारला या योजने या मा यमातून यश आले आहे.
सी. आर. आर. योजना ( Corporate Social Responsibility)
क ीय सावजिनक उप माचं े यापक आिण सु म तरावर पनु गठन करताना ामू याने या उप मातं कायरत
मनु यबळाची फे ररचना करताना उपल ध माहीती तं ान आिण कायिवशेषीकरणाचा आधार घेत अित र मनु यबळाचा
िवचार करता या उप मातं अितरी कमचारी कपात धोरण राबिवणे आव यक बनले. यामुळे अनेक िमक व कामगारांना
आपला रोजगार गमवावा लागला होता. सरकारने या सम याकडे मानवीय ीकोनातनू पाहन या कामगारानं ा आप या कायात
सधु ारणा आिण संगठीत े ात रोजगाराची सधं ी उपल ध हावी या हेतूने 1992 म ये रा ीय नवीकरण कोषाची थापना
कर यात के ली. या िनधी या मा यमातून या कमचा यां या वैि छक सेवा िनवृ ीचा खच आिण यांना संगिठत े ात या
कामगारांना रोजगारा या सधं ी िनमाण हो यां या ीने िविवध िश णांचा खच भागिव यासाठी या कोषाची िनिमती कर यात
आली होती. परंतु 2000 म ये रा ीय नवीकरण कोष बंद कर यात आला व 2001-02 पासनु सावजिनक उप म िवभागा
अतं गत सी. आर. आर. योजना सु कर यात आली.या योजनेचा मु य हेतू हा वैि छक सेवा िनवृ ी घेतले या कमचा यानं ा
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परामश, पनु ः िश ण आिण पनु िनयोजन करणे हा आहे. या योजने अंतगत 2001-02 पासनु 2014 पयत एकूण 27 कमचारी
साहा यता क आिण 8 नोडल एज सी माफत 183124 लोकांनी या योजनेचा फायदा घेतला आहे.
कारपोरेट सामािजक उ रदािय व (सी एस आर)
गती िकंवा िवकासा करीता येक उ ोग यां या न यातून काही खच क लागले आहेत. कारण कुठलाही आिथक
उ ोग हा समाजाचाच भाग असतो, उ ोजक हा एक देशाचा, समाजाचा, नाग रक असतो व याची समाजा ती काही कत ये
असतात. या भावनेने े रत होऊन स या सव खपू चचत असले या कॉरपोरे ट सोशल रे पॉि सिबिलटी, हणजेच उ ोगाची
सामािजक बांधीलक या संक पनेचा उदय 1960 साली जागितक पटलावर झाला. कारपोरे ट सामािजक उ रदािय व ही
संक पना भारताम ये देखील 2008 पासनु अिधक माणात चचत असनू खाजगी उ ोगांनी या ीकोनातून काय चालू के ले
आहे. भारत सरकारने एि ल 2010 पासनू सव क ीय सावजिनक उप माम ये कॉरपोरे ट सोशल रे पोि सिबिलटीचे धोरण
राबिवले जात असनू ते आिनवाय कर यात आले आहे. सरकारने या धोरणाची भावी अंमलबजावणी कर यासाठी तसेच या
धोरणाचे रा यापी माहीतीचे संकलन, लेखन आिण जतन आिण सवं धन करणे व कॉरपोरे ट सोशल रे पोि सिबिलटीचा
मुळभाव सव तरापयत पोहचिव यासाठी ‘रा ीय सीएसआर क ’ टाटा इ सटीट्युट ऑफ सोशल साय स, मंबु ई येथे थापण
कर यात आले आहे. हे क क ीय सावजिनक उप मामाफत के या जाणा या िविवध कायाची माहीती, िस दी आिण
संकलन क न यासबं धी िविवध िश ण काय मांचे आयोजन के ले जाते. यासाठी देशभरात 07 िश ण उपसं था थापण
कर यात आ या आहेत. या मा यमातून देशातील िविवध सावजिनक उप मातं ील कमचा यानं ा िश ण दे याचे काय या
क ामाफत चालते.
कारपोरेट शासन आिण क ीय सावजिनक उप मः90 या दशकात जागितक तरावर आिथक े ात होत असलेले बदल आिण या बदलानू प िविवध सं था आिण
काय णाली अि त वात आ या आहेत. यापैक च एक हणजे कारपोरे ट शासन ही काय णाली होय. पण या संक पनेव न
औ ोिगक े ात वाद-िववादास सु वात झाली आहे. कारपोरे ट शासनाम ये शेअरधारक, कमचारी, ाहक, िविनयामक
ािधकरण या सव घटकानं ी िमळवनू या सव समूदयाचे िहतसंवधन कर यासाठी िनमाण कर यात आले या योजना आिण
ि यांचा समावेश या संक पनेत होतो. ढोबळमानाने या संक पनेचा अथ या संबिधत िकंवा लाभाथ बाहेरचा असो िकंवा
अंतगत असो यांचे िहतसबं ध जोपास यासाठी कारपोरे ट आचरण िकंवा िनयमाचं ा या संक पनेत समावेश होतो. मुलतः
कारपोरे ट शासन ही णाली ‘पारदशकता आिण िहनाथ बंधन यव थापनावर’ अधा रत असनू कायसंचलनाम ये
आ याधिु नक तं ानावर भर देवून शेअरधारक, िनदेशक, लेखाप र क आिण यव थपण या यात भावी सतं ूलन आिण
सम वय साध याचं ा य न के ला जातो.
भारत सरकारने कारपोरे ट शासना या िस दांताचा िवचार करता सावजिनक उप माम ये कारपोरे ट शासन णालीचा
वीकार कर यात आला. िवशेषतः या सावजिनक उप मात मोठ्या माणात सावजिनक पैशांची गंतु वणक
ु के लेली आहे.
अशा उप माम ये ही णाली अिनवाय व पात लागू कर यात आली आहे. या णालीचा मु य उ श
े हा या सावजिनक
उप मात पारदशकता आिण उ रदािय व िनि त कर यावर अिधक भर िदला जातो. यासाठी िविवध सिम यांची िनिमती के ली
जाते. याम ये सचं ालक मंडळ, लेखाप र ा सिमती, पा र िमक सिमती, साहा यक कंपनी सिमती, िडस लोजर, धोरण िन ती
सिमती, जोखीम यव थापन सिमती, मॉनटीर ग सिमती इ यादी सिम याचं ी थापना कारपोरे ट शासनात के ली जाते. या
सिम यामधील सद याचं ी िनवड आिण िनयू सबं िधत शासक य िवभागामाफत के ली जाते . परंतु या सद याचं ी िनयु
करताना 50% सद य हे गैर-सरकारी असले पाहीजेत. तसेच या सिम याची 3 मिह यातून एकदा िकंवा वषभरात 4 बैठका होणे
आव यक आहे. या बैठकामधनु शेअरधारक, िनदेशक, ाहक, लेखाप र क आिण यव थापन यां यात भावी सम वय
साध यावर भर िदला जातो.42 2013-14 या िव ीय वषाम ये टॉक ए सचच म ये समावी असणा या सव सावजिनक
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उप माम ये अिनवाय व पात कारपोरे ट शासन राबिव यात आले. याचे मु यमापन कर यासाठी सावजिनक उप म
िवभागाने िविवध िनकषा या आधारावर या उप माचं े ेिडंग कर यात आले. याम ये उ कृ -22, अित उ म-06, उ म-02,
संतोषजनक-02 , खराब-09 ेिडंग िमळाले. परंतु 02 उप म टॉक ए सचच म ये सुचीब द आसनु देखील ही णाली लागू
कर यात आली नाही.
1991 नंतर सावजिनक उप मात सधू ारणा करताना ामू याने एकािधकार े ातील सावजिनक े ाची सं या कमी
करणे, तोट्यात चालणारे उप म बंद करणे, सावजिनक उप मातं सरकारी गतंु वणक
ू तील वाटा कमी करणे, यव थापक य
त वाचा वीकार करणे, िनगतवण
ु क
ू धोरणांची अमं लबजावणी करणे, लाइसन कोटा परिमट राजची समा ी करणे, MOU
णालीचा वीकार क ण या उ ोगांना अिधक वाय ता देण.े सावजिनक उप मांम ये अिधक पारदशकता आिण
अिनयीमतता दरु कर यासाठी माहीती तं ानाचा वापर, कुशल मानवसंसाधनावर भर देवनू अितरी कमचा यासाठी कपातीचे
धोरण, कारपोरे ट सामािजक उ रदािय व आिण सरकारी उप माचं े सु ढीकरण, आधिु नक करण, पणु संरचना आिण पनु गठण
इ यादी िविवध धोरणाच
ू े सावजिनक उप मां या
ं ी अमं लबजावणी सावजिनक े ात के ली जात आहे. या सव बदलामळ
िनिमती मागील सरकारची पवु ची भूिमका आिण 1991 नंतर सरकारची भुिमके त बदल झाला असला तरी या सधू ारणामूळे
सावजिनक उप मां या वाय ता बरोबरच या उप माचं ा काय मतेम ये देखील वाढ झाली आहे.
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