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आर्थिक सुधारणाांच्या र्िढ्या 

1991 मधे्य भारताने आपली सुधारणा सुरू केली असताना अशा कोणत्याही घोषणा ककिं वा प्रस्ताव नसले तरी, येत्या काळात, 

सुधारणािंच्या अनेक ‘कपढ्या’ सरकारािंकडून घोकषत केल्या गेल्या. सुधारणािंच्या एकूण तीन कपढ्यािंची आजपयंत घोषणा करण्यात 

आली आहे, तर तज्ञ चौथ्या कपढीच्या आकथिक सुचवतात.  

िर्िल्या र्िढीतील सुधारणा/ First Generation reforms (1991–2000) 

The reforms that began between 1991 and 2000 were called first-generation reforms. The detailed 

information of the first generation of reforms can be seen as follows. 

• खाजगी के्षत्राला प्रोत्सािन: यामधे्य उद्योगािंना परवाना आकण डी-आरक्षण, एमआरटीपी मयािदा रद्द करणे इत्यादी िंचा 

समावेश आहे. 

• सार्िजर्नक के्षत्रातील सुधारणा: साविजकनक के्षत्रातील उपक्रम फायदेशीर, कायिक्षम करण्यासाठी उचललेली पावले; 

कनगंुतवणूक, कॉपोरेटीझेशन हा त्याचा प्रमुख भाग होता. 

• बाह्य के्षत्रातील सुधारणा: आयातीवर पररमाणात्मक कनरं्बध रद्द करणे, पूणि खाते पररवतिनीयतेची घोषणा करणे, 

परदेशी गुिंतवणुकीला परवानगी 

• आर्थिक के्षत्रातील सुधारणा: रँ्बककिं ग के्षत्रातील सुधारणा, कवमा इ. 

• कर सुधारणा धोरण पुढाकार सरलीकरण, आधुकनकीकरण, व्यापक आधार, चोरी रोखणे इत्यादी कदशेने कनदेकशत 

आहे. 

दुसऱ्या र्िढीतील सुधारणा/Second Generation reforms (2000–01 onwards) 

2000-01 मधे्य सरकारने सुधारणािंची दुसरी कपढी सुरू केली. मुळात, भारताने 1990च्या दशकाच्या सुरुवातीला सुरू केलेल्या 

सुधारणा अपेके्षप्रमाणे होत नव्हत्या आकण आकथिक सुधारणािंच्या दुसऱ्या कपढीच्या शीषिकाने सुरू झालेल्या सरकारािंना आणखी 

एका सुधारणेची गरज भासू लागली. या सुधारणा केवळ सखोल आकण नाजूक नव्हत्या, परिं तु सरकारािंकडून उच्च राजकीय 

इच्छाशक्तीची आवश्यकता होती. सुधारणेचे प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहेत: 

सार्िजर्नक के्षत्रातील सुधारणा/Public Sector Reforms 

• साविजकनक के्षत्रातील सुधारणािंची दुसरी कपढी कवशेषतः  अकधक कायाित्मक स्वायत्तता, भािंडवली र्बाजाराला मुक्त लाभ, 

आिंतरराष्ट्र ीय करार आकण ग्रीनफील्ड उपक्रम, कनगंुतवणूक यासारख्या के्षत्रािंवर भर देते. 

सरकारी आर्ण सार्िजर्नक सांसथाांमधे्य सुधारणा/Reforms in Government and Public Institutions 

• सरकारी सिंसथािंमधे्य सुधारणेचा हेतू सरकारची भूकमका कनयामक ते सुकवधाकताि मधे्य रूपािंतररत करणे आहे. 

कायदेशीर के्षत्रातील सुधारणा/Legal Sector Reforms 

• जरी कायदेशीर के्षत्रातील सुधारणा पकहल्या कपढीमधे्यच सुरू झाल्या होत्या, आता ती अकधक खोल केली जाणार होती 

आकण नवीन के्षते्र समाकवष्ट् केली जाणार होती, जसे की कालर्बाह्य आकण कवरोधाभासी कायदे रद्द करणे, भारतीय दिंड 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

सिंकहता (आयपीसी) आकण फौजदारी सिंकहतेतील सुधारणा प्रकक्रया (सीआरपीसी), कामगार कायदे, किं पनी कायदे आकण 

सायर्बर कायदा इत्यादी नवीन के्षत्रािंसाठी योग्य कायदेशीर तरतुदी लागू करणे. 

गांभीर के्षत्रातील सुधारणा/Reforms in Critical Areas 

• दुसऱ्या कपढीतील सुधारणा पायाभूत के्षत्रात (जसे की वीज, रसे्त, कवशेषत: दूरसिंचार के्षत्राला प्रोत्साहन देत आहेत), 

कृषी, कृषी कवस्तार, कशक्षण आकण आरोग्यसेवा इत्यादी िंमधे्य योग्य सुधारणा करण्यास देखील वचनर्बद्ध आहेत. 

• या के्षत्रािंना सरकारने ‘गिंभीर के्षत्र’ म्हटले आहे. 

घटक बाजार सुधारणा/Factor Market Reforms 

• त्यात प्रशाकसत ककिं मत यिंत्रणा (APM) (या सरकारच्या अिंतगित वु्यत्पन्न सूत्राच्या आधारावर पूविकनधािररत ककिं मती) नष्ट् 

करणे समाकवष्ट् आहे. 

• पेटर ोकलयम के्षत्र खाजगी गुिंतवणुकीसाठी खुले झाले. 

• 2 रा जनरेशन ररफॉमिसह फॅक्टर माकेट ररफॉमि भारतात पूणि झाले नाही आकण ते अजूनही चालू आहेत. 

र्तसऱ्या र्िढीतील सुधारणा/Third Generation reforms 

• सुधारणेच्या पकहल्या आकण दुसऱ्या कपढीला अशा प्रकारे तोटे आहेत, कतसऱ्या कपढीच्या सुधारणािंची घोषणा 10 व्या 

पिंचवाकषिक योजनेच्या प्रारिंभाच्या सुमारास करण्यात आली आकण ते पूणिपणे कायिरत पिंचायती राज सिंसथा (पीआरआय) 

च्या कारणासाठी वचनर्बद्ध आहेत, जेणेकरून आकथिक सुधारणािंचे फायदे , तळागाळापयंत पोहोचू शकतो; आकण 

सुधारणा प्रकक्रया अकधक समावेशक र्बनवण्याचे उकद्दष्ट् आहे. 

• सुधारणेची ही कपढी जागकतक दजािची पायाभूत सुकवधा कनमािण करण्यावर कें कित आहे आकण उद्योजकतेची भावना 

कनमािण, प्रोत्साहन आकण पोषण करते. 

चौथ्या र्िढीतील सुधारणा/Fourth Generation reforms 

• भारतातील सुधारणािंची ही अकधकृत ‘कपढी’ नाही. मूलभूतपणे, 2002 च्या सुरुवातीला, काही तज्ञािंनी सुधारणािंची ही 

कपढी तयार केली ज्यामधे्य पूणिपणे 'माकहती तिंत्रज्ञान सक्षम' समाकवष्ट् आहे 

• त्यािंनी आकथिक सुधारणा आकण माकहती तिंत्रज्ञान (आयटी) यािंच्यातील 'टू-वे' कनेक्शनची गृकहत धरली, प्रते्यकाने 

एकमेकािंना मजरू्बत केले. 

• 1991 मधे्य सुरू झालेल्या भारताच्या सुधारणा प्रकक्रयेला तज्ञािंनी हळूहळू कनसगाित वणिन केले आहे, जे अधूनमधून 

उलटे आकण कवशेष वैचाररक यू-टनि नसलेले आहे. 

• हे भारताच्या अत्यिंत र्बहुलवादी आकण सहभागी लोकशाही धोरण-कनमािण प्रकक्रयेची सक्ती प्रकतकर्बिंकर्बत करते. 

• अशा दृकष्ट्कोनामुळे देशाला सामाकजक -राजकीय उलथापालथ/अस्सथरता टाळण्यास मदत झाली असली, तरी 

सुधारणािंमधून अपेकक्षत आकथिक पररणाम कमळू शकला नाही. 

• आकथिक सुधारणािंची पकहली कपढी अपेकक्षत पररणाम आणू शकली नाही कारण इतर काही सुधारणािंच्या सिंचाच्या 

अभावामुळे भारत जवळजवळ एक दशकानिंतर आकथिक सुधारणािंच्या दुसऱ्या कपढीकडे जातो. 

• यामुळे सुधारणािंच्या शक्यतािंर्बद्दल एक प्रकारचा भ्रम कनमािण झाला आकण सुधारणािंच्या र्बाजूने पुरेसे साविजकनक 

समथिन गोळा करण्यात सरकार अपयशी ठरले. 
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