
िनगुतवणुकीची संक ना, सावजिनक खाजगी भागीदारी (Concept of 
Disinvestment, Public-Private Partnership) 

'िनगुतवणूक' ही संक ना गंुतवणुकी ा अगदी िव  संक ना आहे. 

णून थम आपण गंुतवणुकीची संक ना समजावून घेऊ ाव न 

िनगुतवणुकीची संक ना सहज ल ात येईल. कोणताही उ ोग- वसाय सु  

कर ाक रता जमीन, इमारत, यं साम ी, क ा माल व कामगार इ ादी 

साधनांची आव कता असते. ा साधनां ा उपल तेसाठी जो पैसा खच केला 

जातो ाला गंुतवणूक असे णतात. 

कोणताही उ ोग- वसाय नफा कमिव ा ा उ ेशाने सु  केला जातो. 

सरकार ा ीने िवचार केला तर एखा ा वसायात नफा नाही िमळाला तरी 

चालेल, परंतु िनदान वसाय संचालनाचा खच भ न िनघावा ही िकमान अपे ा 

असते. हा खच भ न िनघत नसेल आिण तो उ ोग- वसाय सतत तो ात 

चालत असेल तर असा वसाय बंद क न ात केलेली गंुतवणूक बाहेर काढून 

घे ाचा िनणय ावा लागतो. अशा कारे उ ोग भारतात िवशाल सावजिनक े  

आहे. सावजिनक े ातील मोठे उ ोग, ाचा वाढत अणारा तोटा, ांना ावे 

लागणारे संर ण इ ादीमुंळे सावजिनक े ातील उ ोग सु  उेवाये की बंद 

करावे हा  सरकारसमोर िनमाण झाला. यावर १९८० नंतर चचा सु  आती 

ामुळे यां ा खाजगीकरणाचा  चचत आला. "सावजिनक े ातील अ्योगां ा 

खाजगीकरणाची ि या णजे 'िनगुतवणूक' असे णता येईल." िनगुतवणूक' 

हा श  खाजगीकरणाची ि या दशिवतो. सोिवएट युिनयन, चीन पूव पुरोपीय 

देश इ ादी देशांनी सावजिनक े ातून मोठया माणावर गंुतवणुकी काढून 

घेत ा. ाचा प रणाम णून आिण या े ाला होणा या सतत तो ाचा प रणाम 



णून भारताने ११११ पासून िन ुतवणूक' धोरणाचा ीकार केला. यासाठी एक 

तं  िनगुतवणूक বलयाची थापना कर ात आली, 

िनगुतवणुकीचे उ ेश  

भारतात सन १९९१ पासून लागू केले ा नवीन आिथक धोरणापासन सावजिनक 

खाजगीकरण िकंवा िनगंुतवणुकीची ि या सु  झाली. िनगुतवणुकीचे समथन 

सतांना ाची मुख उि े पुढील माणे सांिगतली आहेत. 

(१) रा ीय ा कमी मह  असले ा सावजिनक उ ोगाम े लागलेले 

चंड भांडवल (राशी) मु  करणे व या ◌ा◌ंडवलाचा उ  सामािजक 

ाधा म असले ा कायात आरो , कुटंुब क ाण, ाथिमक िश ण, 

सामािजक व आिथक संरचना याक रता वापर करणे 

(२) दुिमळ सावजिनक संसाधनांचा अकाय म व कमी मह  असले ा 

सावजिनक उ ोगाम े वापर होत असेल तर ावर ितबंध घालणे. 

(3) ा उ ोगांम े खाजगी े  वेश कर ास इ ु क आहे व जो खम 

ीकार ास तयार आहे अशा उ ोगाची जबाबदारी खाजगी े ावर सोपिवणे. 

(४) िनगुतवणुकीपासून िमळाले ा रकमेतून सावजिनक कजाचा भार कमी 

करणे, 

(५) सावजिनक उ ोगा ा व थापनात गंुतलेली मानव श ी (कामगार) 

मु  क न ितचा वापर उ  सामािजक ाधा म असले ा े ाम े करणे. 

सरकारचे िनगुतवणुकीचे धोरण  

औ ोिगक धोरण (२४ जुलै १९९१) या धोरणात सरकार िनवडक 

सावजिनक उ ोगातील आप ा गंुतवणुकीतील काही না भाग कादून घेईल, मा  

ाचे माण जा ीत जा  िकती असू शकेल हे सांिगतले रंगराजन किमटीचा 

अहवाल (एि ल १९९३) सावजिनक उ ोगातील वा ा ा िनगुतवणुकीबाबत 



नेमले ा रंगराजन किमटीने आप ा अहवालात असा उ ेख केला की 

सावजिनक े ासाठी राखून ठेवलेले उ ोग ४९ ट ांपयत आपले समभाग िव ी 

क  शकतील. जे उ ोग बाजारपेठेत भावी वाटा असलेले आहेत िकंवा 

ां ासाठी तांि क ा तं  ओळख िटकिवणे गरजेचे आहे. अशा उ ोगां ा 

बाबतीत सावजिनक े ाचा वाटा २६ ट ांपयत ठेवता येईल, णजेच ७४ 

ट ांपयत िनगुतवणूक करता येईल. इतर सव उ ोगां ा बाबतीत सरकारी 

बा ाची १०० ट े  िनगुतवणूक करता येईल, असे या अहवालात  केले. 

िनगुतवणूक आयोगा ा िशफारशी (१९९६) सरकार ा धोरणाचे अनुसरण क न 

१९९६ म े िनगुतवणूक आयोग थािपत कर ात आला. या आयोगाने ५८ 

सावजिनक े ातील उ ोगांबदल आप ा िशफारसी सादर के ा. यात आयोगाने 

सावजिनक उ ोगां ा सावजिनक िव ी ा तुलनेत धोरणा क िव याला ाधा  

िदले. सरकारने असा िनणय घेतला की सावजिनक उ ोगातील सरकार भांडवलाचे 

माण कमी क न २६ ट ांपयत आणले पािहजे. 

मह ाचे व कमी मह ाचे वग करण (१९९९ चे धोरण) 

या धोरणानुसार सरकारने सावजिनक े ातील उ ोगां ा िनगुतवणुकीसाठी 

मह ाचे उ ोग आिण कमी मह ाचे उ ोग असे वग करण केले. ानुसार 

मह ा ा उ ोगात पुढील उ ोगांचा समावेश कर ात आला (अ) संर णासाठी 

उपयु  दा गोळा, ह ारे व आनुषंिगक उ ादने, (ब) संर णिवषयक िवमाने 

व जहाज, (क) अणुऊजा, (ड) रे े वाहतूक ा उ ोगांखेरीज सव उ ोगांना 

कमी मह ाचे उ ोग समजावे व ां ातील सरकारचा वाटा २६ ट ांपयत 

कमी करावा. 
 

 



२०००-२००१ चे धोरण 

या धोरणात सरकारने पिह ांदाच घोषणा केली की, कमी मह ा ा 

सावजिनक उ ोगांमधील सरकारचा वाटा आव कता वाट ास २६ ट ांपे ाही 

कमी कर ाची सरकारची तयारी आहे. ासाठी यो  ा कारे िव ी क न 

आलेला सव िनधी सामािजक े ात, सावजिनक उ ोगां ा पुनरचनेसाठी आिण 

सावजिनक कज परत कर ासाठी वापरला जाईल. काही सावजिनक उ ोग 

आजारी आहेत व ते बरे हो ाची श ता नाही, ते पुणत: बंद करणे हाच 

ावर एकमेव उपाय आहे. मा  बंद के ा जाणा या उ ोगातील कमचा यांना व 

कामगारांना सुर ा दे ासाठी रा ीय पुनिनमाण िनधी पुरेसा नाही. णून अशा 

उ ोगां ा संप ीची िव ी क न िनधी उभारला जाऊ शकतो. 

२००२-०३ चे धोरण 

सन २००० पयत मॉडन फूड इंड ीज िलिमटेड ित र  केवळ लहान 

लहान भाग सरकार ारे िवक ात आले. ामुळे सरकारला केवळ राजकोषीय 

तूट भ न काढ ासाठीच हा वाटा कमी क न िनधी उभारावयाचा आहे, 

सरकारी कामिगरी सुधार ासाठी नाही, असा समज झाला. जुलै २००२ पयत 

सरकारने १२ कंप ांम े िनगुतवणूक धोरणा क प तीने व १८ भारतीय पयटन 

िवकास महामंडळा (ITDC) चे टीका क परी ण िनगंुतवणुकी ा धोरणावर 

अनेक कारे टीका केली जाते.  

(१) अिनयोिजत काय म - िनगुतवणुकीचा संपूण काय म सरकारने 

अ ंत िपसाडधाईने, अपूण िनयोजनाने व अिनि त प तीने अंमलात आणला. 

यामुळे सरकारला सव ृ  मू  तर िमळाले नाही. परंतु िनगंुतवणुकीची इतर 

उि ेही सा  झाली नाहीत.  



(२) पूव तयारीचा अभाव - सरकारने एखा ा उ ोगा ा िनगुतवणुकीचा 

काय म अंमलात आण ापूव  ा ा भागांना रोखे बाजारा ा यादीत समािव  

करावयास हवे. मणजे ा भागांना धा क िकंमत ा  होऊ शकते. परंतु 

सरकारने तसे न के ामुळे ा उ ोगा ा िव ीपासून फार कमी िकंमत ा  

झाली. उदाहरणाथ HPCL ा भागांचा बाजारभाव ित भाग . ५५० असताना 

. २४३ या भावाने आिण NCL ा भागांचा बाजारभाव ित भाग . ८२ 

असतांना . ११ या भावाने िवक ात आले. 

(३) ा ीचा अयो  वापर - िनगुतवणुकीमुळे िमळालेला पैसा ा 

प तीने खच कर ात आला ती प ती अ ंत आ ेपाह आहे. िनगुतवणुकीचा 

पैसा महसुली उ ातील तुट आिण राजकोषीय तूट कमी कर ासाठी वापर ात 

आला. न ात चाल सावजिनक उ ोगां ा भागांची िव ी क न िमळालेला पैसा 

चालू उपभोगा ा गरजा भागिव ासाठी खच करणे णजे मौ वान सामािजक 

मालम ेची नासधूस करणे होय. 

(४) पारदशकतेचा अभाव - िनगुतवणुकी ा अनेक करणात ाचाराचे 

आरोप कर ात आले आहेत. िनगुतवणुकी ा ि येमुळे सरकारशी जवळीक 

असणा या काही घो ा उ ोगपतीचंाच फायदा झाला आहे, असाही दावा 

कर ात येतो. सरकारी उ ोग िव ी ही खुली व आम जनतेसमोर झाली 

पािहजे. असे झाले तरच ाबाबत आरोप होणार नाहीत. 

(५) न ात चालणा ा उ ोगाची िव ी - िनगुतवणुकीचा काय म 

तो ात चालणा या उ ोगां ा बाबतीत अंमलात आणावयास काहीच हरकत नाही. 

परंतु न ात चालणा या उ ोगाची सरकारने िनगंुतवणूक करणे के ाही यो  

नाही. केवळ काही उ ोग कमी मह ाचे आहेत असे समजून ातील भांडवलाची 

िनगुतवणूक कर ात आली है यो  नाही. 



(६) कामगारांची बेरोजगारी - िनगुतवणुकीमुळे कामगारांची नोकरी 

जा ाचा धोका असतो, भारतासार ा अित र  लोकसं ा असले ा देशात हा 

 िवशेष गंभीर पाचा होतो. णून एखा ा उ ोगात िनगंुतवणुकीचा 

काय म अंमलात आण ापूव  तेथील कामगारांक रता रोजगाराची पयायी व था 

करावयास हवी. िवशेष प र थतीत िश णाची गरज अस ास तशी व था 

करावयास हवी. 

(७) खाजगी म ेदारीची भीती - सावजिनक उ ोगाची िनगुतवणूक 

के ास ा उ ोगाची मालकी खाजगी े ाकडे जाईल. अशा कारे 

िनगंुतवणुकी ारे सावजिनक म ेदारी संपु ात येऊन खाजगी म ेदारी थािपत 

होईल.  

(८) राजकीय मतै ाचा अभाव - िनगुतवणूक िकंवा खाजगीकरणाचा 

िनणय हा केवळ तांि क पाचा नसून यात राजकीय ि या गंुतलेली असते. 

िनगुतवणूक िकंवा खाजगीकरणाबाबत िनरिनरा ा राजकीय प ांची वेगवेगळी मते 

असून ात एकवा ता िदसून येत नाही. अशा प र थतीत सरकारने श  

तेव ा ापक मतै ाने िनगुतवणुकीचा िनणय घेतला पािहजे. (९) मालकी 

बदल ामुळे सुधारणा अश  - सावजिनक उ ोगाचे खाजगीकरण िकंवा 

िनगुतवणूक के ास उ ोगाची मालकी खाजगी े ाकडे जाते. परंतु केवळ 

मालकी बदल ामुळे कारभारात सुधारणा होईलच असे ठामपणे सांगता येत 

नाही. काही खाजगी मालकीचे उ ोग देखील तोटयात चालतांना िदसून येतात. 

 

 

 



सावजिनक-खाजगी भागीदारी (Public-Private Partnership - 

PPP)  

१. सावजिनक-खाजगी भागदारी :  

कोण ाही देशाचा िवकास हा ा देशात उपल  असले ा आधारभूत 

संरचनेवर अवलंबून असतो. ा देशात आधारभूत संरचनेचा िवकास झालेला 

असतो ा देशाची गती वेगाने होत असते. वा िवकतः आधारभूत संरचना 

पुरिव ाची जबाबदारी सरकारची असते व सरकार ही जबाबदारी यथासंभव पार 

पाडत असते. िवकसनशील देशात आधारभूत । िनमाण कर ासाठी चंड 

गंुतवणुकीची आव कता असते. परंतु िवकसनशील देशातील मयािदत संसाधने 

ल ात घेता एव ा मो ा माणावर गंुतवणूक करणे ा देशाला श  होत 

नाही. आधारभूत संरचना िनमाण कर ासाठी खाजगी े  सहसा पुढाकार घेत 

नाही. कारण यसाठी लागणारी चंड गंुतवणूक, क  पूण हो ाक रता 

लागणारा दीघकाळ, मोठी आिण गंुतवणुकीपासून िमळणा या परता ाचा अितशय 

अ  दर इ ादीमुंळे आधारभूत संरचनेत गंुतवणूक कर ाक रता खाजगी 

उ ोजक सहसा पुढे येत नाही. णून शात आधारभूत संरचनेचा िवकास 

कर ासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन या काय मात गो े ाला सहभागी क न 

घेत ास कठीण काय सोपे होऊ शकते. खाजगी े ा ा सहभागामुळे देशी 

आिण िवदेशी गंुतवणूकदारां ा सहा ाने देशात आधारभूत संरचनेचा कास केला 

जाऊ शकतो. अशा कारे "सरकार ावेळी एखादा क  पूण इ ाक रता 

खाजगी े ाला सहभागी क न घेते ावेळी ाला सावजिनक खाजगी भागीदारी 

असे णतात." 
 

 



 सावजिनक-खाजगी भागीदारी (PPP) ची वैिश े  

(1) ही भागीदारी आधारभूत संरचनेतील एखादा क  उदा. पुल, 

सडक माग, बंदर, पाणीपुरवठा इ ादी पूण कर ाक रता अ ात आलेली 

असते.  

(2) भागीदारीचा क  िविश  कालावधीत पूण करावयाचा असतो 

(3) क ाक रता लागणारी भांडवली गंुतवणूक कोणाला व िकती माणात 

करावी लागेल हाचा उ ेख करारात केलेला असतो.  

(4) जो खमेचे वाटप कसे राहील यासंबंधीचा उ ेख करारात कर ात 

येते, ।  

(5) व थापनात कुणाचा व िकती माणात सहभाग राहील हे देखील 

करारात  केलेले असते.  

(6) िविश  मुदतीत क  पूण झाला नाही तर काय कारवाई कर ात 

येईल उ ेख करारात केलेला असतो. 

सावजिनक-खाजगी भागीदारी (PPP) चे काय 

सावजिनक-खाजगी भागीदारी संबंधीचे धोरण भारताचे िव  मं ालय ठरिवत 

असले या मं ालया ा मदतीला एक आिथक कामकाज िवभाग असतो. हा िवभाग 

खाजा उ ोजकांना मागदशन क न ांना सावजिनक-खाजगी भागीदारीक रता 

ो ाहन दे ाचे काय करतो. जानेवारी २००५ म े भारत सरकारने भारतीय 

कंपनी काय ाअंतगत ५००० कोटी पये अिधकृत भांडवल असलेली भारतीय 

आधारभूत संरचना िव  कंपनी (Indian Infra-structure Finance 

Company Ltd.) थापन केली आहे. ही कंपनी आधारभूत संरचने ा 

क ाक रता दीघकालीन कजाचा पुरवठा करते. ही कंपनी प रवहन, ऊजा, 



पाणी पुरवठा, आरो  व दळणवळण या े ातील क ाक रता मदत करते. 

तसेच २००७ म े सरकारने "भारतीय आधारभूत संरचना क  िवकास िनधी" 

(Indian Infrastructure Project Development Fund) थापन 

केला आहे. हा िनधी क ाला लागणा या भांडवलाचा पुरवठा करतो. 

सावजिनक-खाजगी भागीदारीचे मॉडे / कार 

पीपीपी ही सरकार व खाजगी े ाची भागीदारी असून ती सावजिनक 

आधारभूत संरचना व सेवा पुरिव ाचे मा म आहे. पीपीपी यं णेचे मुख काय 

णजे आधारभूत संरचने ा िनिमतीक रता य  करणे होय. कारण आधारभूत 

संरचने ा िनिमतीसाठी फार 

मो ा भांडवलाची आव कता असते. बारा ा योजने ा आराख ात 

आधारभूत संरचने ा िव ाराक रता १००० िबिलयन डॉलर खच कर ाचे 

ठरिव ात आले आहे.. परंतु अंदाजप कात सरकारने पुरेशी तरतूद केलेली 

नस ामुळे ते काय सावजिनक-खाजगी भागीदारी ा मा मातून पूण कर ाचे 

ठरिवले. 

सरकारला सावजिनक मालम ा िनमाण कर ाक रता खाजगी भागीदारी 

आव कता आहे. अथात ही भागीदारी पैसा, तं ान िकंवा व थापन यापैकी 

कोण ाही पात असू शकते. णून खाजगी े ाचा सहभाग वाढिव ाक रता 

वेगवेग ा क ाक रता वेगवेगळे मॉडे  तयार केले आहेत ा माँडे  

( कार) म े खाजगी े ावर काही अटी लाद ा आहेत उदा. - गंुतवणूक, 

मालकी व िनयं ण, जोखीम वाटप, तांि क सहकाय, क ाचा कालावधी, िव  

पुरवठा, कर आकारणी व व थापन इ ादी पीपीपीचे खालील मुख 

मॉडे / कार आहेत. 



(१) बांधा, चालवा व ह ांत रत करा (Build, Operate and 

Transfer Bor हा अगदी साधा व परंपरागत कार आहे. हा कार 

सामा पणे र े व पुल तयार कर ाक रता उपयोगात आणला जातो. या 

कारात बांध ाची, चालिव ाची व नंता सावजिनक े ाला परत कर ाची 

जबाबदारी खाजगी े ावर असते या कारात क ाक रता लागणारे भांडवल 

पुरिवणे, क ाची िनिमती करणे व ाचे भरणपोषण देखभाल करणे ही काय 

खाजगी े ाला करावी लागतात. ा मोबद ात क ाचा (र ाचा िकंवा 

पुलाचा) वापर करणा यांकडून शु  वसूल कर ाचा अिधकार खाजगं े ाला 

िदला जातो. 

(२) बांधा-मालकी-चालवा (Build-Own-Operate-BOO) - हा BOT 

पासून थोडा वेगळा कार आहे. या कारात नविनिमत क ाची मालकी 

खाजगी े ाकडेच असते. सावजिनक े  ते क  िकंवा ा ारे िनिमत सेवा 

आपसी करार क न खरेदी क  शकते. 

(३) बांधा-मालकी-चालवा-ह ांत रत करा (Build-Own-Operate-

Transter - BOOT ) या कारात खाजगी े  क ाची िनिमती करतो. 

तः मालक होतो, चालवतो व करारातील मुदत संप ानंतर सावजिनक े ाला 

ह ांत रत करतो. 

(४) बांधा-चालवा-भाडेप ी-ह ांतरण (Build-Operate-Lease-

Transfer BOLT ) या काराम े सरकार खाजगी े ाला क ाची िनिमती 

कर ाची, चालिव ाची िकंवा सरकारला भाडेप ीने दे ाची सवलत देते. 

करारातील मुदतीनंतर हे क  सावजिनक े ाकडे ह ांत रत करावे लागते. 



(५) भाडेप ी-िवकास-चालवा (Lease-Develop-Operate-LDO) या 

कारत नविनिमत क ाची मालकी सरकार त:कडे ठेवते आिण हा क  

खाजगी वतकाला भाडेप ीने देऊन ापासून उ  िमळिवते. हा कार 

िवमानतळावरील सोयी-सुिवधा िवकिसत कर ासाठी उपयोगात आणला जातो. 

(६) िज्णो ार चालवा- ह ांतरण (Rehabilitate-Operate-

Transfer-RO', ा कारात सरकार िकंवा थािनक सं था क ाचे 

िजण ार कर ाचे काम खाजगी वतकाला देते. करारातील मुदतीपयत तो 

चालिवतो व शेवटी सरकार िकंवा थािनक सं थेला क  ह ांत रत करतो. 

सावजिनक-खाजगी भागीदारीचे फायदे (Advantages of PPP) 

(१) आधारभूत संरचना िनमाण कर ास मदत होते.  

(२) सावजिनक े ात आव क गंुतवणूक हो ाची खा ी होते. 

(३) सावजिनक संसाधनाचा मह म वापर करता येतो. 

(४) गुणव ापूण सावजिनक सेवांचा मुदती ा आत पुरवठा करता येतो.  

(५) ब तेक क  मुदती ा आत पूण होत अस ामुळे िवलंबामुळे होणा या 

वाढ ा खचात बचत होते. 

(६) खाजगी े ाला दीघकाळपयत मोबदला िमळिव ाची संधी िमळते.  

(७) खाजगी े ातील त ांचा व ां ा अनुभवांचा फायदा क ांना िमळतो.  

(८) जो खमेचे वाटप होते. 

 तोटे (Disadvantages) 

(१) पुरिवले ा आधारभूत संरचना िकंवा सेवा जा  खिचक असतात.  

(२) खाजगी े ाला केले ा कामाचा मोबदला वेळेवर िमळत नाही ाचा 

िवपरीत प रणाम पुढ ा कामावर होतो. 



(३) पारंपा रक प तीपे ा PPP ारे केलेले काम अिधक वेळ घेणारे व जा  

खिचक असते. 

(४) कामाचा दजा िकंवा गुणव ा फारसा चांगला राहत नाही. 

(५) क ाचा करार दीघकालीन, गंुतागंुतीचा व अलवचीक असतो. ात बदल 

करणे कठीण असते. 
 

******************************************************* 


