
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“अब कोई युवा नहीं रहेगा बेकार, अब की बार मोदी सरकार” असे आ ासन दते २०१४ साली मोदी सरकार स ेत आले. 
आता मोदी सरकारचा कायर्काळ संपत आला तरीसदु्धा पिरि थतीम ये काही सधुार नाही, उलट बेरोजगारीची सम या आणखी गंभीर 
झाली आह.े बेरोजगारी या सम ये या कारणांब ल जनतेची, िवशेषक न त णांची िदशाभलू केली जात आह.े यामळेु या सम येची 
खरी कारणे आिण ित या उपायांब ल चचार् करणे गरजचेे आह.े 

काय आहे बेरोजगारीची पिरि थती? 
भारतात दरवषीर् १.३ कोटी नवीन त ण नोकरी शोध यासाठी बाहरे पडतात. 

२०००–२०१० या कालावधीत १३ कोटी त ण नौकरी शोध यासाठी घराबाहरे पडले. 
पण या काळात फक्त ३४.४१ लाख नौकर्यांची िनिमर्ती झाली. हणजे १००० त ण 
नौकरी शोध यासाठी घराबाहरे पडले. पण नौकर्या हो या फक्त २६. मोदी सरकार या 
मागील ४ वषार्त तर रोजगार िनिमर्ती आणखीच कमी झाली आह.े 

बेरोजगारीची कारणे काय आहेत? 
आप या शाळेत, कॉलेजम ये, वतर्मानपत्रांम ये, टी. ही. आिण अशा इतर मा यमांमधनू ‘भारताची लोकसंख्या ह ेबेरोजगारीच े

कारण आह’े असे आप यावर ठसवले जाते. पण खरंच ह ेकारण आह ेका? 
बेरोजगारी या प्र ावर चचार् करत असताना लोकसखं्येपेक्षा लोकसंख्येची घनता िवचारात घ्यायला पािहजे. 

लोकसंख्या घनता हणजे एखाद्या दशेात दर चौरस िकलोमीटर क्षेत्रफळात राहणार्या 
लोकांची सरासरी संख्या. समजा एका दशेाची लोकसंख्या आह े१०० आिण क्षेत्रफळ आह े५ 
चौरस िकलोमीटर, तर या दशेाची लोकसंख्या घनता होईल २०. 

ब्राझीलची लोकसंख्या घनता २५ (इतकी कमी) असनूही तो दशे आप याइतकाच 
िवकसनशील आह.े दसुरीकडे जपानची घनता (३३५) जवळपास भारताएवढीच, तरीही एवढा 
प्रगत आह.े नेदरलॅड्स (४१३), दिक्षण कोिरया (५१३), तैवान (६५१) यांची घनता जा त 
असनूही ह े दशे भारतापेक्षा िवकिसत आहते आिण ितथे नोकर्यांची संख्याही जा त आह.े 
लोकसंख्याच कारण असतं तर ब्राझीलम ये काही प्र च उरले नसते. पण असे िचत्र नाही, 
यामळेु लोकसंख्येचा आिण बेरोजगारीचा तसा संबंध नाही. खरं तर बेरोजगारी या मळू 
कारणांव न आपले लक्ष भरकटव यासाठी लोकसंख्येसारख्या खोट्या कारणांना पढेु केलं जातं. 

मग खरं कारण काय? 
बेरोजगारीसाठी सरकारची लोकिवरोधी आिण उद्योगपतीधािजर्णी धोरणे कारणीभतू आहते. 

सरकार हणते की नौकर्या िनमार्ण कर यासाठी पैसे नाहीत. पण सरकार आप याला फसवत आह.े 
खरंतर सरकारकडे सामा य जनतेवर लावले या करातनू भरपरू पैसा गोळा होतो. पण हा पैसा सरकार 
सामा य जनतेवर खचर् न करता वेगवेग या मागानी उद्योगपतीं या आिण ीमंता या िखशात टाकत 
असते. गे या १३ वषार्त उद्योगपतींना अिण ीमंतांना ५८ लाख कोटी पये इतकी करमाफी िदली, 
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बेरोजगारी? . . . पयार्य आहेत! 



ह ेपत्रक अलका जोशी यांनी लोकायतसाठी गु वार, िद. ९ मे २०१९ रोजी पणुे येथे प्रकािशत केले. 

यापैकी मागील ४ वषार्तच २२ लाख कोटी पये इतका कर माफ कर यात आला. यािशवाय िविवध मागानी केलेली कजर्माफी 
८.६ लाख कोटी पये इतकी आह.े पैसा आह े. . . पण फक्त ीमंतांसाठी! 

उद्योगपती नौकर्या िनमार्ण करत नाहीत! 
जसा लोकसंख्येब ल आप यात भ्रम पसरवला गेला आह ेतसाच आणखी एक भ्रम 

हणजे उद्योगपती नौकर्या िनमार्ण करतात आिण हणनू यांना करमाफी–कजर्माफी िदली 
तर काय हरकत आह?े स य तपास यासाठी आपण दशेातील मोठ्या कंपनीचं उदाहरण 
पाहू. बजाज ऑटो कंपनीम ये २००८ साली २४,७७,१५१ गाड्यांचे उ पादन झाले ते हा 
९,५०९ कामगार होते, तेच २०१२ म ये गाड्यांचे उ पादन ४३,६३,०९९ पयत वाढले 
पण कामगार मात्र कमी (८,६२७) झाले. २०१८ म ये दखेील कामगारांची संख्या ९,५०३ 
इतकीच आह े पण उ पादन बरेच वाढले आह.े इतर कंप यांम येही पिरि थती कमी-
अिधक सारखीच आह.े या कंप या रोजगार िनमार्ण करत नाहीतच उलट कामगारांना कमी करतात आिण वतःचा नफा वाढवतात. 

मग नोकर्या िनमार्ण कशा होणार? 
खरं तर सरकारने मनात आणलं तर भारतात करोडो नोकर्या िनमार्ण होऊ शकतात. 

प्रथम दशेाची ५०% जनता या शेतीवर अवलंबनू आह े यावर सरकारने गुंतवणकू 
वाढवायला पिहजे. या वषीर् शेती मंत्रालयाची तरतदू फक्त ५८ हजार कोटी पए आह.े 
शेतीतील गुंतवणकू वाढली तर गावांकडे िकतीतरी रोजगार उपल ध होतील. 

शेतीसोबतच सरकारी नोकर्या पण िनमार्ण होऊ शकतात. खरं तर आधी सरकारी 
नोकर्यांची उपल धता आतापेक्षा बरीच जा त होती. १९९१ म ये खाजगीकरण–
जागितकीकरण–उदारीकरणा या धोरणांमळेु सरकारी नोकर्या झपाट्याने कमी झा या. 

वीडनम ये दर १ लाख लोकसंख्येमागे १५,०७० सरकारी नोकर्या आहते, फ्रांसम ये 
८,७६०, तर अमेिरकेत ७,२२० सरकारी नोकर्या आहते, आिण भारतात फक्त १,४३०! 
जर अमेिरके या प्रमाणात भारतात सरकारी नोकर्यांची िनिमर्ती केली तर भारतात ७ करोड 
नवीन नोकर्या िनमार्ण होतील. इतक्या तर सरकारी नोकर्या होतील आिण दसुरीकडे 
खाजगी क्षेत्रातही नोकर्या िनमार्ण होतील. खाजगी कंप या कामगारांना िद या जाणार्या 

पगारा या जवळपास चारपट इतका जा त नफा कमावतात. कंप यांचा नफा िनयंित्रत केला तर कामगारांची संख्या दु पट होईल. 

काय कर याची गरज आहे? 
आप याकडे १००–२०० जागांमधील आरक्षणासाठी प्र येक जातीचे लाख चे मोचेर् 

िनघत आहते. याऐवजी सवर् जाती-धमाचे लोक जर ‘शेतीमधील गंुतवणूक वाढलीच 
पािहजे’, ‘सरकारी आिण खाजगी नोकर्या वाढ याच पािहजेत’ या माग यांसाठी 
एकत्र आले, तर करोडो नोकर्या िनमार्ण होऊ शकतात. हणनू आप याला जाती-
धमार् या पलीकडे जाऊन एकजटू हावे लागेल आिण अप या सवासाठी मागणी करावी 
लागेल. जर तु हाला आमच ं हणणं पटत असेल, तर तु हीही आम या उपक्रमांम ये 
नक्की सहभागी हा. यासाठी आम या खालील प यांवर संपकर्  क  शकता. 
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