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उदारीकरणाच्या काळातील भारतातील दरू संचार क्षेत्राची प्रगती
साक्षी ववलास वालकंु जे
बी. ए. भाग 3

अर्षशास्त्र ववभाग,

वववेकािंद कॉलेज, कोल्िापरू

गोर्वारा :-

प्रस्तत
ु संशोधि पेपर हा भारतातील दरू संचार क्षेत्राच्या प्रगतीवर प्रकाश टाकतो. यार्ध्ये
दरू संचार क्षेत्राची वाढ व सद्यस्स्थती यावर लक्ष केंहद्रत केले आहे .
प्रस्ताविा : 1991 च्या उदारीकरणार्ुळे अिेक क्षेत्र आर्थमक गुंतवणुकीसाठी आणण व्यापारासाठी
खल
ु ी झाली. आजचे यग
ु हे र्ोबाईल क्रांतीचे यग
ु असे आपण म्हणू शकतो. काही हदवसात 5G
तंत्रज्ञाि आपल्या दारी येऊि पोहोचेल. एकेकाळी प्रमसद्ध असणाऱ्या लैंडलाइि टे मलफोि चे
प्रर्ाण लक्षणीयररत्या कर्ी झाले आहे . आजच्या वपढीिे टे मलफोि कधी वापरले िसतील कधी
एसटीडी बूथ र्ध्ये जाऊि फोि केला िसेल त्यासाठी लागणारी रुपयाची िाणी पाठवली
िसतील. िव्वदच्या दशकात झालेली टे मलकॉर् क्रांती हे आजच्या र्ोबाईल क्रांतीच्या युगाचे
र्ळ
ू आहे . 1991 चे उदारीकरण हा या क्रांतीचा र्हत्त्वाचा टप्पा आहे . ऐंशीच्या दशकात या
क्रांतीच्या हदशेिे पावले पडायला सुरवात झाली PCO उभारणी ही 1984 िंतर सुरू झाली. यासाठी
खाजगी फ्रेंचायसी दे ण्यास सुरू झाली. MTNL ( र्हािगर टे मलफोि निगर् मलमर्टे ड ) व VSNL (
ववदे श संचार निगर् मलमर्टे ड ) ची निमर्मती झाली. 1991 र्ध्ये िवीि आर्थमक धोरणािुसार
टे मलकॉर् क्षेत्रातल्या उपकरणांचे उत्पादि पूणत
म ा खल
ु े करण्यात आले. खाजगी कंपन्यांसाठी
1992 र्ध्ये या क्षेत्रातल्या वेगवेगळ्या सेवा र्क्
ु त करण्यात आल्या. त्यार्ळ
ु े परदे शी कंपन्या
या भारताच्या बाजारपेठेत पाय ठे वू लागल्या. उदारीकरणाच्या धोरणािुसार 1994 र्ध्ये पहहले
राष्रीय दरू संचार धोरण जाहीर करण्यात आले. या धोरणार्ुळे या क्षेत्रात अर्ूलाग्र बदल झाले.
टे मलकॉर् रे ग्युलेटरी अथोररटी ऑफ इंडडया म्हणजे TARI ची स्थापिा 1997 र्ध्ये करण्यात
आली. दस
ु रे राष्रीय दरू संचार धोरण हे 1999र्ध्ये झाले. ज्याला टे मलकॉर् क्षेत्रातले नतसऱ्या
वपढीचे बदल असे म्हटले जाते. त्यार्ळ
ु े आजचा भारत हा प्रत्येक हाती र्ोबाईल असलेला
भारत निर्ामण झाला आहे .
संशोधिाची उद्दिष्टे :

भारतातील दरू संचार क्षेत्राची प्रगती व सद्यस्स्थती अभ्यासणे.



उदारीकरणाचा दरू संचार क्षेत्रावर झालेला पररणार् अभ्यासणे .
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संशोधि पद्धती :प्रस्तत
संशोधि पेपर साठी दय्ु यर् तथ्य संकलि करण्यात आले आहे .
ु
त्यासाठी वेबसाईट प्रकामशत करण्यात आलेली सरकारी सवेक्षणे यातूि दय्ु यर् तथ्य संकलि
करण्यात आले आहे .
तथ्य संकलि :टे मलग्राफ च्या पररचयािे भारतातील दरू संचार सुरू झाला जगातील सवामत जुिे
दळणवळणाचे साधि हे भारतातील टपाल आहे .
उदारीकरण पूवीचा कालखंड –
दे शातील सवम प्रर्ुख शहरे आणण गावे बिहटश काळात काही प्रर्ाणात जोडली जात
होती. 1948 र्ध्ये टे मलफोिची एकूण संख्या फक्त 80 हजार इतकी होती. टे मलफोि ला
उपयोगी साधि ि र्ािता ती एक प्रनतष्ठे ची वस्तू आहे . अशाप्रकारे नतच्याकडे पाहू लागले.
त्यार्ळ
ु े स्वातंत्र्यािंतर ववकासाचा दर र्ंदावला.
वषम

दरू संचार क्षेत्रार्ध्ये झालेली प्रगती

1901

सागर बेट आणण सॅडहे ड दरम्याि पहहले वायरलेस टे मलग्राफ स्टे शि स्थापि

1902

पूवम केबल टे मलग्राफ

1907

कािपरू र्ध्ये टे मलफोिची पहहली सेंरल बॅटरी सरू
ु

1927

खडकी आणण दौंड येथे इंवपररयल वायरलेस चेि बीर् स्टे शि सह UK आणण
भारत दरम्याि रे डडओ टे मलग्राफ प्रणाली.

1947

जबलपूर येथील शासकीय अमभयांबत्रकी र्हाववद्यालय भारतातील पहहला
इलेक्रॉनिक्स आणण दरू संचार अमभयांबत्रकी ववभाग सुरू

1980

दे शांतगमत दळणवळणासाठी पहहले उपग्रह पथ्
ृ वी केंद्र मसकंदराबाद युपी येथे
स्थापि

1984

स्वदे शी ववकास आणण डडस्जटल एक्सचें ज च्या निमर्मतीसाठी C – DOT ची
स्थापिा

1995

15 ऑगस्ट रोजी पहहली र्ोबाईल टे मलफोि सेवा तसेच भारतात इंटरिेट ची
सुरुवात
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वरील तक्त्याति
ु दरू संचार क्षेत्रार्ध्ये झालेली प्रगती हदसूि येते. 1980-1981 ही जरी
दरू संचार क्षेत्रातील उदारीकरणाची सरु वात व 1991 चे िवीि आर्थमक धोरण हा एक र्हत्वाचा
टप्पा असला तरी या क्षेत्रातील उदारीकरण हे पूणत
म ः 1999 र्ध्ये झाले. जेव्हा पहहल्या राष्रीय
दरू संचार धोरणाची निमर्मती झाली. त्यार्ुळे अटल बबहारी वाजपेयी जे तत्कालीि पंतप्रधाि होते.
त्यांिा आधनु िक दरू संचाराचे जिक असे म्हटले जाते.
मोबाईल धारकांची व PCO वापरणाऱयांची संख्या (2001 – 2019)
वर्ष

मोबाईल धारकांची संख्या (दशलक्ष

PCO वापरण्याची संख्या

)

(Public Call Offices ) (लाख)

2001

3.58

8.60

2002

6.68

10.80

2003

13.19

14.90

2004

35.62

19.20

2005

56.95

27.70

2006

101.87

42.00

2007

165.09

55.50

2008

261.08

61.90

2009

391.76

62.00

2010

584.32

45.90

2011

811.60

33.30

2012

991.18

20.10

2013

867.81

12.60

2014

904.52

9.57

2015

969.54

7.34

2016

1034.11

5.89

2017

1170.59

4.52

2018

1188.99

3.60

2019

1161.71

2.55
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वरील र्ाहहतीर्ध्ये 2000 पासूि 2019 पयांत र्ोबाईल धारकांची संख्या व पीसीओ ची
संख्या दशमवली आहे . यार्ध्ये र्ोबाईल धारकांची संख्या ही हदवसेंहदवस वाढत आहे . 2001
र्ध्ये र्ोबाईल धारकांची संख्या 3.58 इतकी होती. ती 2005 र्ध्ये 56.95 इतकी वाढली.
2010 र्ध्ये 584.32 इतकी झाली, 2015 र्ध्ये 969.54 झाली, 2016 र्ध्ये 1034.11,
2017 र्ध्ये 1170.59, 2018 र्ध्ये 1188.99, तर 2019 र्ध्ये 1161.71 इतकी र्ोठ्या
प्रर्ाणात वाढली आहे .
2001 र्ध्ये PCO वापरणाऱ्यांची संख्या 8.60 लाख इतकी होती. 2005 र्ध्ये 27.70
लाख इतकी वाढली. 2009 र्ध्ये ती 62.00 लाख इतकी झाली. पण र्ोबाईल र्ध्ये
असणाऱ्या ववववध सोयी र्ुळे 2009 िंतर PCO वापरणाऱ्यांची संख्या हळूहळू घटत गेली.
2015 र्ध्ये 7.37 लाख झाली व 2019 र्ध्ये 2.55 लाख PCO वापरकते आहे त.
उदारीकरणाच्या धोरणातूि भारतीय बाजारपेठ गुंतवणुकीसाठी खल
ु ी करण्यात आली
असली तरी भारतात दरू संचार क्षेत्र हे अल्प जाि अर्धकाराखाली येत आहे . Airtel िे Telenor
India ला ववकत घेतले. Vodafone आणण Idea चे ववलीिीकरण होऊि जगातील दस
ु री सवामत
र्ोठी व भारतातील सवामत र्ोठी कंपिी अर्धकृतपणे VI म्हणूि ओळखली जाते. Airtel िे टाटा
डोकोर्ो व टाटा टे लसववमसेस ला ववकत घेतले.
निष्कर्ष :2009 पयांत वाढणारी PCO ची र्ागणी हळूहळू घटत गेली. र्ोबाईल िे केलेल्या लक्षणे
प्रगतीर्ळ
ु े र्ोबाईलची संख्या वाढली. तसेच दरू संचार क्षेत्रांर्ध्ये सेवा दे णाऱ्या कंपन्या या अल्प
अर्धकाराखाली येत आहेत. सध्या भारतार्ध्ये Airtel , VI , Jio BSNL या सेवा दे णाऱ्या कंपन्या
आहे त. काही हदवसांिी या सेवा दे णाऱ्या क्षेत्रात र्क्तेदारी निर्ामण होऊ शकते.
संदभम :
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