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आयट� उ�ोगाचे वक� ि�करण आवँयक  

डॉ. सु. �व. रानडे 

बीपीओ �हणजे �ब�झनेस ूोसेस आउटसोिस�ग ( उ�ोग/�यवसायातील कामे बाहे#न क#न घेणे). ूथम 

उ(पादन *ेऽातील कामांसाठ. हे तंऽ वापरले गेले. ( कोका कोलाने हे तंऽ ूथम वापरले.) नंतर 

कामगारआधा1रत कामे, जमाखचा4सारखी आिथ4क आकडेमोड6ची कामे बाहेर7या कंप8यांकडून क#न घे:यास 

सु<वात झाली. आता कामगार भरती, खरेद6, उ(पादन, �वब?, �वब?नंतरची सेवा अशा उ�ोगातील बहतेक सव4ु  

कामांसाठ. बीपीओचा वापर केला जातो. बीपीओमुळे उ�ोगास कामगार, वेळ व भांडवली खचा4त बचत करता 

येते व आपले उ(पादन बदल(या प1र�ःथतीूमाणे बदलणे सहज शDय होते. 
 

परदेशातून काम क#न घेतले तर (याला ऑफशोअर आउटसोिस�ग �हणतात तर माGहती तंऽHानातील कामे 

बाहे#न क#न घेतली तर (याला नॉलेज ूोसेस आउटसोिस�ग ( केपीओ) �हणतात. 
 

भारताचे परदेशातील कंप8यांकडून आयट6 *ेऽातील बीपीओमाफ4 त िमळालेले उ(प8न २००७ मMये १० �बिलयन 

डॉलर होते. हे जगातील आयट6 *ेऽातील बीपीओ �यापारा7या ६३ टDके होते. माऽ याआधी7या वषR हेच ७० 

टDके होते. ७ टDDयांची ह6 घट पूव4 युरोप, Gफिलपाई8स, मोरोDको,इ�जU आ�ण द�*ण आGृका यां7याकडे 

वाढलेXया बीपीओमुळे आहे हे ल*ात घेतले पाGहजे. चीननेह6 या �यवसायात पदाप4ण केले असून (याचा 

येथील �यवसायावर ूितकूल प1रणाम होणार आहे. 
 

आज भारतात इं�जिनअ1रंग उ�ोगांमMये सुYया भागां7या उ(पादनाचे काम छोYया उ�ोगांकडून क#न घेतले 

जाते. बहतेकु  सव4 मोठॆ उ�ोग बीपीओचा वापर क#न आपXया कामाचे �वक\ ि6करण करतात. महारा^ात मामीण 

भागात असणा` या औ�ोिगक वसाहतीतील व एमआयड6सीतील बरेचसे उ�ोग अशा सुYया भागां7या िनिम4तीवर 

आधारलेले आहेत. उ�ोगाची व (याcारे राdयाची सवा�गीण ूगती हो:यासाठ. अशा बीपीओची फार गरज असते. 
 

सMया भारतात माGहती तंऽHान *ेऽातील मोeया कंप8या जागितक मंद6मुळे अडचणीत आXया आहेत. 

आतापय�त परदेशातून बीपीओ7या माMयमातून मोठे ूकXप व ूचडं पैसा िमळत असXयाने भरपूर पगार देऊन 

आयट6 *ेऽातील पदवीधारकांची भली मोठ. फौज आपXया पदर6 ठेवून या कंप8यांनी बलाiय साॆाdये उभी 

केली व सव4 अथ4 �यवःथेला चांगली गती Gदली. माऽ जागितक मंद6मुळे ऑफशोअर आउटसोिस�ग करणा` या 

देशातील उ�ोग बंद पडून बेरोजगार6 वाढXयाने (यांना असे ूकXप िमळणे कमी झाले व (याचा फटका 

भारतातील आयट6 कंप8यांना बसला. खचा4त काटकसर करायची तर पगार कपात वा नोकरकपात करावी 

लागणार. माऽ या उ�ोगांचे शेअर भांडवल जनतेतील जनतेतील उ�ोगा�वषयी असणा` या ूितमेवर अवलंबून 

असXयाने काटकसर6चे उपाय न करता तोटा होत असूनह6 तो दड�व:याकडे व ‘सव4 आलबेल आहे’ असे 

दश4�व:याचे ूयk सु# झाले. परदेशातील ‘Xहेमन ॄदस4’ काय व इथले ‘स(यम  कॉ�पुटस4’ काय, दो8ह6कडे असे 
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बलाiय उ�ोग बंद पडले. आज भारतात सु�ःथतीत Gदसत असणा` या उ�ोगांची खर6 �ःथती काय आहे हे 

(यां7यािशवाय इतर कोणालाच माह6त नाह6. माऽ नवीन नोकरभरतीत झालेली घट प1र�ःथती �बकट असXयाचे 

दश4�वते. 
 

यावर उपाय हा बीपीओच ठ# शकतो. या कंप8यांनी आपले बहतेक काम मामीण व िनमशहर6 भागातील ु
छोYया कंप8यांना आउटसोस4 केले तर बीपीओचे वर वण4न केलेले सव4 फायदे या कंप8यांना िमळ शकतीलू . 

िन�याहन कमी खचा4त ूकXप पूण4 करता येतीलच यािशवाय सवा4त मह(वाचेू  �हणजे मामीण व िनमशहर6 

भागातील छोYया संगणक कंप8यांना नवसंजीवनी िमळनू  अनेक सुिश�*त संगणक तdHांना आपXया गावीच 

काम िमळेल. (या भागाचा �वकास होईल. शहर6करण व (यातून येणार6 महागाई व ूदषण टळेलू . 
 

आतापय�त या आयट6 कंप8यांनी केवळ सेवा व मनुंयबळ दे:याचे काम केले (यांना आता सेवा व मनुंयबळ 

छोYया कंप8यांकडून घे:याचीह6 भूिमका पार पाडावी लागेल. याबाबतीत बीपीओ�वषयी छोYया कंप8यांना 

ूिश�*त करणे, (यांना भांडवल पुरवणे, शै*�णक संःथांमधनू पदवी घेऊन बाहेर पडणा` या �व�ाnया�च ेूिश*ण 

व (यांचा मानिसक कल बदलणे ह6 कामे करावी लागणार आहेत. परदेशातील उ�ोगांना भारतात काम देताना 

जी ‘माGहतीची गुUता राखणे’, ‘कामाचा दजा4 उoम ठेवणे’, ‘ वेळेचे ग�णत पाळणे’ व ‘ �वpासाह4ता’ या गोqींची 

काळजी वाटते तशीच काळजी भारतातील मोeया उ�ोगांना वाटणे ःवाभा�वक आहे. अशा उoम दजा47या 

छोYया संःथा तयार करणे हेह6 एक मोठे आ�हान आहे ते मोeया उ�ोगांनी पेलायला हवे. Hानद6प 

फrडेशन7या मते भारतातील िश*णसंःथा, छोटे उ�ोग, मॊठे उ�ोग अशी परःपरपूरक व परःपरावलंबी साखळ6 

तयार करता आली तर या संगणक उ�ोगाचा िचरःथायी व �वक\ Gित �वकास होऊ शकेल. 
 

आयट6 *ेऽा7या �वकासात मGहला पार मोठे योगदान देऊ शकतात. आजह6 मोठया आयट6 कंप8यांत मGहलाची 

संtया मोeया ूमाणावर आहे. माऽ (यांना पु<षांूमाणे दररोज १०/१२ तास काम करावे लागते व घरातील 

जबाबदा` या सांभाळा�या लागतात (यामुळे (यांना मानिसक व शा1र1रक ऽास सहन करावा लागतो व 

लuनानंतर तर प1र�ःथती अिधकच �बकट .होते अनेक मGहला नोकर6 सोडतात. नोकर6 न केXयामुळे व 

आपXया िश*णाचा काह6 उपयोग करता येत नाह6 अशा �वचाराने िनराश होणा` या अशा मGहलांना काम 

दे:याची काह6तर6 �यवःथा करणे आवँयक आहे. सुदैवाने माGहती तंऽHानातील ूगतीमुळे घर6 बसून 

ऑGफसमधील काम कर:याची सोय उपलwध झाली आहे. मोeया कंप8यांनी अशा मGहलांना अध4वेळ वा घर6 

राहन काम कर:याचीू  सु�वधा उपलwध क#न Gदली तर मGहलांचे फार मोठे मनुंयबळ या कंप8यांना कमी 

पगारात उपलwध होऊ शकेल. मGहला सशx?करणालाह6 यामुळे चालना िमळेल. आपXया कुटंबाला हातभार ु

लावXयाचे समाधान मGहलांना िमळेल. 
 

मंद6मुळे नोकर6 न िमळालेXया वा नोकर6 गमवावी लागलेXया संगणकतdHांचा मोठा वग4 िनमा4ण झाला आहे. 

मGहलांचा व या कुशल मनुंयबळाचा उपयोग छोYया कप8यांना क#न घेता येईल. यासाठ. बीपीओ7या 
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काय4पyतीचा सवा�नी अzयास करणे व वापर करणे आवँयक आहे. 
 

Hानद6प फrडेशनशी संलuन असणा` या Hानद6प इ8फोटेक ूा. िल. कंपनीने परदेशातील अनेक ूकXप 

बीपीओतफ{  यशःवीर6(या पूण4 केले आहेत. Hानद6पचा अनेक िश*ण संःथांशीह6 िनकटचा संबंध आहे. 

बीपीओचे मह(व ल*ात घेऊन Hानद6प फrडेशनने याबाबतीत जनजागतृी कर:याचे ठर�वले आहे. सव4 िश*ण 

संःथा, मGहला व घर6 संगणकावर6ल काम कर:याची असणा` यांसाठ. दरःथ िश*णाcारे ूिश*ण वग4ू  

घे:याचाह6 �वचार आहे. परदेशात राहणा` या संगणकतdHांनाह6 यात सामावनू घेता येईल. आपXया या बाबतीत 

काह6 सूचना असतील तर संपक4  साधावा. 
  


