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साराांश:- 

  कोणत्याही देशाच्या आर्थिक र्िकास हा त्या दशेातील उद्योग, व्यापार व्यिसायाच्या र्िकासािर 

अिलंबनू असत.े र्ितक्या िास्त प्रमाणात दशेात उद्योग, व्यापाराचा र्िकास होईल त्याच गतीन े दशेाचा 

अर्िक र्िकासही होतो, कारण उद्योग व्यापाराच्या र्िकासामळेु दशेात रोिगाराची संिी िाढते. रोिगाराची 

संिी र्मळाल्यामळेु बेरोिगारांना रोिगार प्राप्त होते. त्यामळेु त्यांच्या उत्पन्नात िाढ होते. दरडोई उत्पन्नही 

िाढते ि त्यांच्या र्ििनस्तर उंचाितो. बेरोिगारांना रोिगार प्राप्त झाल्यास त्यांच्या उत्पन्नात िाढ होते आर्ण 

उत्पन्नात िाढ झाल्यामळेु त्यांच्या गरिते िाढ होऊन पररणामी िस्तचू्या मागणीत (Demand) िाढ होते. 

मागणीत िाढ झाल्याने व्यिसायाकाला / उत्पादकाला मागणी प्रमाणे उत्पादनात िाढ करािी लागत.े 

उत्पदानात िाढ करण्यासाठी त्यांना पनु्हा व्यिसायाच्या र्िस्तार ि र्िकास करािा लागतो त्यासाठी 

उत्पादकाला अर्िक श्रम, भांडिल, कच्च्या मालाची गरि असत ेत्यामळेु बेरोिगारांना पनु्हा रोिगाराची संिी 

प्राप्त होते, व्यिसायाला भांडिल परुिठा करणाऱयांना (Bank, Financial Cooperation) व्याि प्राप्त 

होतो, तर कच्चा माल परुिठा करणाऱयांना मालाच्या र्िक्रीपासनू नफा प्राप्त होतो. एकंदरीत औद्योर्गक 

र्िकासाचा समािातील प्रत्येक घटकाला (सरकारला-कर, बँकांना-व्याि, बेरोिगारांना-रोिगार, समािाला-

कमी र्कंमतीत चांगल्या दर्जयािची िस्त,ू उत्पादकाला-अर्िक र्िक्री पासनू िास्त नफा प्राप्त होतो.) प्रत्यक्ष िा 

अप्रत्यक्ष ररत्या फायदाच होतो. आर्ण दशेाचा आर्थिक र्िकासाला चालना र्मळते.  

 व्यिसायाचा र्िकासामळेु देशाचा आर्थिक र्िकास होतो ही गोष्ट सत्य आह.े यात शकंाच नाही. परंत ु

कोणत्याही व्यिसायाचा र्िकास हा त्या व्यिसायातील कुशल व्यिस्थापनािर अिलंबून असते. व्यिसायात 
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िोरण ठरर्िण्याचे कायि प्रशासन करीत असतो, आर्ण त्या िोरणाची अंमलबिािणी  व्यिस्थापना माफि त पणूि 

केली िात.े प्रशासनाने र्कतीही उत्कृष्ट, फायदशेीर, िोरण े आखली असेल पण त्याचा व्यिर्स्थत 

अमंलबिािणी होत नसेल तर कोणतहेी प्रशासन आपला उर्िष््टय साध्य करू करू शकत नाही. िोरणांचे र्नट 

अमंलबिािणीसाठी कुशल व्यिस्थापनाची आिश्यकता असत.े आर्ण एक स्त्रीच उत्तम व्यिस्थापनाची 

िबाबदारी पार पाळू शकत.े एक स्त्रीच चांगल्या तऱहनेे भरू्मका बिाऊ शकते. कारण व्यिस्थापनाची कायि 

उत्तमररत्या करण्यासाठी त्या व्यिस्थापकामध्ये काही र्िर्शष्ट गणुांची गरि असत ेर्कंिा त्या व्यिस्थापकामध्ये 

काही र्िर्शष्ट गणु असण ेगरिचेे असत ेआर्ण ते गणु फक्त र्स्त्रयांमध्येच पहायला र्मळतात. र्स्त्रयांची भरू्मका 

आर्थिक र्िकासात कशी महत्िाची आह,े याचे अध्ययन प्रस्ततु पेपरमध्ये केले आह.े  

रू्ळशब्द:- रोिगार, संिी, व्यिसाय, आर्थिक र्िकास.  

प्रस्तावना:- 

 एका यशस्िी व्यिस्थापकामध्ये उमदे व्यर्क्तमत्ि, तांर्िक ज्ञान, कौशल्य, चाररत्र्य, िेळेचे यशस्िी 

र्नयोिन, काम करिनू घणे्याची कला, दरूदर्शित्ि, र्नणिय क्षमता, चौफेर िाचन, ई. गणुांची आिशक्यता असत.े 

िरील सिि गणु स्त्री व्यिस्थापकामध्येही असत.े परंत ुएका व्यिस्थापकासाठी सिाित महत्िाचे गणु ते म्हणि े

काटकसर , र्चकाटी, आपलुकी, माततृ्ि, ई. गणु फक्त र्स्त्रयांमध्येच असत.े असे असनूसदु्धा आि र्स्त्रयांना 

व्यिस्थापनात स्थान र्दले िात नाही. कारण भारतीय संस्कृती परुुष प्रिान आह.े र्स्त्रयांना पार्हि ेतसा मान 

र्दला िात नाही र्स्त्रयांना चलु आर्ण मलु इथपयंतच मयािर्दत ठेिण्याचे प्रयत्न केले िातात. भारतीय संस्कृतीत 

परुुषांनी हुकुम द्यायचा आर्ण ते र्स्त्रयांनी र्स्िकारायचे असे र्दसते. र्स्त्रयांनी र्दलेले आदशे परुुष खपिनू घते 

नाही. परंत ुआि काळ बदलेला आह ेआर्ण बदलत्या काळानसुार र्स्त्रयांना त्यांचा अर्िकार र्मळायलाच 

पार्हि.े  

 स्त्री आर्ण परुुष यांच्यामध्ये ितिमानर्स्तथीत फरक करून चालणार नाही. भारतीय संर्ििानानसुार 

समान नागरी कायद्याचे पालन झालाच पार्हि,े र्स्त्रयांनी व्यक्ती स्िातंत्र्याचा उपयोग करुन घ्यायला पार्हिे 

र्स्त्रया उच्च पदािर कायि करू शकत नाही र्कंिा त्यांना व्यिस्थापनाचे कायि िमणार नाही ही मानर्सकता 

परुुषांनी बदलायला पार्हि.े कारण अस ेअनेकदा उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहते की र्जया र्स्त्रयांनीही 

व्यिस्थापनाची उत्तम भरू्मका र्नभािलेली आह.े यार्शिाय व्यिसाय क्षेिात मर्हला गहृ उद्योग, र्लर्जित पापड, 

ई. मध्य ेमर्हलांनी उत्कृष्ट कायि केली आहते उदा. उद्योगात िसितंीबेन पोपट, र्िज्ञान आर्ण तंिज्ञान क्षेिात 
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र्करण मिुमुदार शॉ, Financial & Banking क्षेिात र्कदिई, पोलीस खात्यात र्करण बेदी, पिकाररतेत 

बरखा दत्त, िैद्यकीय क्षेिात टेस्ट ट्यबू बेबी चे िनक डॉ. इरं्दरा र्हदंिुा, टेलीर्ििन क्षेिात एकता कपरू, 

सार्हत्य क्षेिात महाश्वेतादिेी, संगीत क्षेिात आशा भोसल,े लता मगंेशकर अशा प्रकारे ििळपास सििच क्षेिात 

र्स्त्रयांचा िचिस्ि र्दसनू येतो. र्स्त्रया प्रत्येक क्षेिात कायि करण्यास सक्षम आहते म्हणनू त्यांना व्यिस्थापनातही 

स्थान र्दले पार्हि.े  

अध्ययन उदे्दश:- 

१. र्स्त्रयांची भरू्मका अभ्यासण.े 

२. आर्थिक र्िकासात र्स्त्रयांचा सहभाग अभ्यासणे. 

सांशोधन पद्धती:- हा पेपर पणूित: दयु्यम स्त्रोतािर आिाररत आह.े  

गृहीतक:- मर्हलांचा व्यिस्थापना मिील सहभागाने आर्थिक र्िकासाची गती िाढेल.  

स्त्रीभूधर्का:- 

 र्िच्या हाती पाळण्याची दोरी ती िगाचा उद्धार करी हा अनभुि पदोपदी येतो. १९४८ साली मा. 

र्जयोतीबा फुलेंनी सार्ििीबाईनंा र्शकिनू, सरु्शर्क्षत करून त्यांच्याद्वारे पाठ्यशाळा सुरु करून र्स्त्रयांना एक 

ज्ञानाचे निीन दालन उघडून र्दले .परुुषप्रिान संस्कृतीत िन्माला आल्यापासनू मलुगा ि मलुगी हा भदेभाि 

तीव्र असतो. आपल्याही घरात हा र्नयम र्दसतो. घरात आईिडील यात िर्डलांची िागणकू अशीच असत.े 

ितिमान आव्हाने स्िीकारण्याकररता र्िर्िि क्षेिात व्यिस्थापनात र्स्त्रयांचा सहभाग आिश्यक आह.े र्स्त्रया ि 

स्ियंपाकघर ह ेसमीकरण मागे पडल ेआह.े इरं्िर्नयररंग, र्िज्ञान, तंिज्ञान, शतेी, गहुउद्योग, एअर इरं्डया, खळे, 

रेल्ि ेचालक, (ऑटो चालक) , ई. क्षेिात र्स्त्रयांचा सहभाग आह.े कस्तरुबा गांिी, सार्ििीबाई फुले, झाशी 

राणी लक्ष्मीबाई,  ई. नी उत्तम प्रशासन कायि केले आहते. अतंराळर्िर स्ि. कल्पना चािला, नेमबािी अंिली 

भागित, सार्नया र्मझाि, शारदा उद्योग, र्कलोस्कर, अमतृा पटेल, आनंद डेअरी, बनारसे यांचे लंडन मध्य े

प्रर्सद्ध हॉटेल, र्लर्जित पापड उद्योग र्दसनू येते. त्यामळेु ह ेलक्षात येत े र्क, र्स्त्रया ह्या प्रत्येक क्षेिात कायि 

करण्यास सक्षम आहते. स्त्रीयांमळेु कुटंुबाला ि ेचांगले िळण लागत,े तसेच िळण उद्योगाला लािता येत.े 

कारण र्शस्त, र्नटनेटकेपणा, अचकूता, काटकसर, प्रामार्णकता, र्नयंिण, योग्य िोरण बनर्िणे ह े गणु 

र्स्त्रयांमध्य ेर्दसतात. त्यामळेु भारतातील अथिव्यिस्थेची प्रगती स्त्रीयांमळेु होऊ शकेल.  



 

डॉ. नीता धर्ााधधकारी                                                      4P a g e  

 

सर्स्या:-  

१. भाांडवल सर्स्या:- उत्पादन कायािकररता लागणारे भांडिल परेुसे नसल्याने कायाित समस्या र्नमािण होतात. 

अर्नयर्मतता त्यामळेु िाढेल ि कायि क्षमता घटेल ि उद्योग बंद पडू लागतील.  

२. सांस्थागात धवत्तीय सोयींचा अभाव:-  अिनूही र्ित्तीय परुिठा करणाऱया संख्या प्रयाप्तपण ेसेिा दऊे 

शकत नाही. त्यामळेु िास्त दराने किि घतेल्यामळेु आर्थिक र्स्तथी खालार्िले. या सोयीअभािी मर्हला पढु े

येण्यास तयार नसतात.  

३. आरोग्य सर्स्या:-मर्हला र्जया र्ठकाणी काम करतात त्यार्ठकाणी सोयींचा सरु्ििांचा अभाि असतो. 

परेुशी हिा, सयूिप्रकाश, पाणी प्रसािनगहृ ेयाकडे लक्ष र्दल े नाही तर त्यांच्या आरोग्यािर र्िपरीत पररणाम 

होईल. आरोग्यामळेु प्रशासनािरही पररणाम होईल. 

४. दाररद्य आधि अधशधितपिा:- र्शक्षणाचा स्तर र्नम्म प्रतीचा आह.े प्रशासना कररता निीन संशोिन, 

आिरु्नक तंिज्ञानाची गरि असते. पण, पैश्याअभािी ते शक्य होऊ शकत नाही.  

५. बाजारपेठ सर्स्या:- गहृउद्योग, कुटीर उद्योग माफि त तयार िस्तूंना योग्य भाि र्मळणे गरिचेे आह.े 

िाहतकू, पयिटन, बािार पेठा ई. च्या अभािामळेु र्िक्रीस समस्या उद्भिते.  

६. बालसांगोपन गृह अभाव:- र्जयार्ठकाणी मर्हला काम करत असतात त्यार्ठकाणी बाल संगोपन गहृाची 

गरि असत,े परंत ु त्याचाही अभाि आह.े अिनूही भारतात पर्हि े त्या प्रमाणात बाल संगोपन गहृ सरु्ििा 

नाही. पररणामत: प्रशासन कायाििर पररणाम होतो. 

धस्त्रयाांना व्यवस्थापनात सहभाग केल्यारु्ळे धर्ळिारे फायदे:- 

१. धस्त्रयाांना अधधकाराची प्राप्ती:- र्स्त्रयांना व्यिस्थापनात सहभाग केल्यामळेु त्यांना त्यांच्या अर्िकार प्राप्त 

होतील. कारण र्स्त्रयांमध्य ेयशस्िी व्यिस्थापकासाठी सिि आिश्यक गणु असनूसदु्धा फक्त ती एक स्त्री आह े

म्हणनू र्तला व्यिस्थापनात समर्िष्ट न करणे आिच्या युगामध्ये योग्य िाटत नाहीत. र्तला पण व्यिस्थापनात 

सहभाग होण्याचा अर्िकार आह.े कारण त्या पदाकररता र्तच्याकडे सिि पािता आहते. िर र्स्त्रयांना 

व्यिस्थापनात स्थान र्दला तरच र्तच्या पाितेचा सम्मान होईल. म्हणनू प्रत्येक र्स्त्रयांना त्यांनी िारण केलेल्या 

पाितेनसुार त्या त्या पदािर कायि करण्याचा अर्िकार आह.े  
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२. धस्त्रयाांना आदराची वागिूक:- र्स्त्रया उच्च पदािर पदार्सन झाल्यामळेु त्यांच्या प्रर्त प्रत्येकाच्या 

मनामध्ये आदरेची भािना िागतृ होईल ि त्यांना समािात मान र्मळेल. त्यामळेु इतर र्स्त्रयांना प्रेरणा र्मळेल ि 

त्यापण उच्च र्शक्षण प्राप्त करून र्िर्शष्ट पद प्राप्त कारण्याचा प्रयत्न करतील.  

३. रु्लींच्या बाल रृ्त्युदर कर्ी होईल:- र्स्त्रयांना व्यिस्थापनात सहभाग केल्यामळेु समािातील लोकांचे 

र्स्त्रयांबाबत मानर्सकता बदलेल त्यामळेु मलुींच्या बाल मतृ्यदुर कमी होऊन स्त्री-परुूषांचे प्रमाणात असमतोल 

दरू होईल २०११ ला भारतात दर हिार मलुांपैकी बार्लका संख्या ९३३ होती त्यामळेु ही तफाित दरू होईल.    

४. धस्त्रया आधथाकदृष््टया स्वावलांबी होतील:- आि भारतातील र्स्त्रयांना आर्थिकदृष््टया परुुषांिर अिलंबनू 

राहाि े लागत े आर्ण याच गोष्टीचा गरैफायदा परुुष घेतात. परंत ु र्स्त्रयांना व्यिस्थापनात सहभागी करून 

घतेल्यास त्या आर्थिकदृष््टया स्िािलंबी बनतील. 

५. स्त्री सािरतेचे प्रर्ाि वाढेल:- समािात र्स्त्रयांना त्यांच्या पाितेनसुार रोिगाराची संिी र्मळण्याने स्त्री 

साक्षरतेचे प्रमाण िाढेल. त्याचप्रमाण े बाल र्ििाह, आत्महत्या, अत्याचार, ई. सारखी अर्नष्ठ प्रथा 

थांबर्िण्यास मदत होईल. 

६. रु्लगा-रु्लगी भेद कर्ी होईल:- र्स्त्रयांना समािात र्िर्शष्ट स्थान र्मळाल्यामळेु समािातील लोकांच्या 

मानर्सकतेत बदल होऊन अपत्याबाबद मलुगा-मलुगी भदे नष्ट होईल. 

७. व्यवसायात अचूक धनिाय:- र्स्त्रयांना उद्योग व्यिस्थापनात सहभाग केल्यामळेु परुुषांच्या तलुनेत अचकू 

ि शीघ्र र्नणिय घणे्यात येते ई. कारण र्स्त्रयांमध्ये एक र्िर्शष्ट गणु असत े ती गणु म्हणि े त्यांना घर 

चालर्िण्यासाठी रोि र्नणिय घ्यािा लागतो. त्यामळेु त्यांना आर्िपासनू र्नणिय घणे्याची सिय असल्यामळेु 

अचकू र्नणिय घऊे शकतात.  

८. कर्ाचाऱयाांचा र्नोधैयाात वाढ:- एक स्त्री व्यिस्थापक असल्यामळेु ती कमिचाऱयांची र्िशषेत: स्त्री 

कामगारांची मनोव्यथा िाणनू घईेल, त्यांच्या समस्यांचा र्नपटारा झाल्याने ते समािानी होतील. 

९. उद्योगाांची कायािर्ता वृद्धी:- र्स्त्रया कामच्या संबंर्ित चोख, तत्पर असल्याने त्यांच्यामळेु तेथील 

उद्योगांची कायिक्षमता िाढेल. कुराळ, कायिक्षम नेततृ्िामळेु  व्यिसायाची भरभराट होईल. 
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१०. कायाधवभाजन:- िबाबदारीची र्िभागणी झाल्याने कामाची गती िाढेल. परुुषांिर कामाचा भार पडणार 

नाही.  

११. कृषी िेत्रात प्रगती:- कृषीमध्य े काम करणाऱया स्त्री मिरू असल्याने कृषी उत्पादन िाढेल. कृषी 

र्िद्यापीठात संशोिनातही मर्हला अग्रेसर आहते. 

१२. कृषी धवद्यापीठ सहभाग:- कृषी र्िद्यापीठातही र्िद्याथी अडॅर्मशनमध्ये राखीि िागा र्िद्यार्थिनींना 

असल्याने मर्हला कृषी संशोिकांची संख्या िाढेल ि त्यांच्या ज्ञानामळेु राष्ट्राचा र्िकास होईल.  

१३. बचतगट:- बचत गटांची भरू्मका मर्हलांच्या प्रगतीचे मापक आह.े कुकुटपालान, मेंढीपालन, 

गहृउद्योगांमध्य ेमर्हलांची संख्या िाढल्याने रोिगारही िाढेल, ि उद्योगांद्वारे त्यांच्याही र्िकास होईल.   

ग्रार्ीि भागातील योजना:- 

१. औदोधगक कलाकृती कें दे्र:- असंघटीत क्षेिातील कारार्गरांना प्रोत्साहन दणे्यासाठी ITI र्िभगाद्वारे 

तंिज्ञान र्िकर्सत करून मर्हला कारार्गरांना प्रोत्साहन दणे े ि उत्पादनाचा दिाि प्राप्त करून, बािारपेठेत 

र्िक्रीसाठी प्रयत्न करणे  

२. हस्तकला उद्योग धवकास योजना:-  प्राचीन काळातील या कला ग्रामीण भागात र्दसनू येते. याद्वारे 

मर्हलांचा र्िकास करण्यासाठी मानि संसािन र्िकास, हस्तकला उद्योग कारागीर कल्याण योिना राबिनू 

अथिव्यिस्थेत मर्हलांचा योगदान िाढर्िल ेिात.े  

३. सफाई, गिडंी कामगार, घरगतुी गहृउद्योग, दगु्ि व्यिसाय, टेलरकाम, चांभार, लोहार, मि गोळा करण ेई. 

व्यिसायात मर्हला कामगारांना सरुक्षा प्रदान करण्यासाठी सामार्िक र्िमा योिना लाग ूझाली. 

४. ग्रार्ीि उद्योजकता धवकास:- लघ ु ि कुटीर उद्योगांना गती दणे्यासाठी  शासनाद्वारे पंचिार्षिक 

योिनांमध्य ेतरतदुी केल्या आहते.  

 

उपाय:- 
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१. र्धहला बाल धवकास धवभाग:- मर्हलांना प्रर्शर्क्षत करून रोिगाराची संिी उपलब्ि करून दणेे ि 

आर्थिक र्िकास करणे या र्िभागाचा उिेश आह.े स्ियंसहायता बचतगटला िाि दणे,े कौशल्यािर आिाररत 

उद्योिकता प्रर्शक्षण देण,े व्यिसायासाठी मागिदशिन ि र्िपणन व्यिस्था कायि र्िकासाद्वारे केले िातात. 

२.बाल सांगोपन गृह:- १९९५-९६:- बाल संगोपन कायिक्रम ग्रामीण भागात राबर्िण्यात येते. साक्षर करण,े 

त्यांच्या पाल्यांना शैक्षर्णक सुर्ििा प्रदान करेन, पाळणा घर व्यिस्था, सकस आर्ण पौर्ष्टक आहार, आरोग्य, 

स्िच्छता मार्हती िागरुकता र्नमािण करण ेयाकररता योिना आह.े  

३. रु्लगा-रु्लगी भेदभाव:- समान िागणकू दणे.े र्लंग अनपुात प्रमाणात तफाित अस ू नये. या कररता 

सरकार र्िशेष प्रयत्न कराि.े 

४. आर्थिक मदत, व्यिसाय, उद्योगाकरीता भांडिलाची गरि असत.े सरकारद्वारे काही योिना राबर्िण ेगरिचे े

आह.े िेणकेरून भांडिलाची कमी ही िाणीि दरू होईल. 

५. सािरतेचे प्रर्ाि:- अिनूही मलुींना साक्षर केले िात नाही. साक्षरतेअभािी बराचश्या र्स्त्रया मागे 

पडतात, त्यांना प्रौढ र्शक्षण द्वाि.े  

६. धवधवध कायदे:- मर्हलांच्या सरुर्क्षततेकरीता कायद ेतयार करािे. िणेकेरुन त्यांना मानर्सक ि शारीररक 

िास सहकाऱयाकडून होणार नाही. 

धनष्कषा:- 

१. कुटुांब धवरोध:- मर्हलांच्या र्िकासात किी किी घरातनूच अडचण येतो. र्शक्षणास र्िरोि, बाहरे 

पडण्याला र्िरोि होतो, त्यामळेु र्िकासात अडथळा येतो.  

२. उद्योजकता धवकास:- मर्हलांसाठी सरकारद्वारे योिना तयार करुन त्यांना प्रेररत केले िात.े त्यामळेु त्यांचा 

व्यिस्थापनातील सहभाग िाढेल. 

३. सर्ाज दडपि:-  र्स्त्रया घराबाहरे पडण्यास समािामळेु तयार होत नाही. समािात आपली बदनामी 

होईल ही भीती र्तला असत.े  
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४. वेळेचे धनयोजन:- कुटंुब, उद्योग यामध्ये ती कुटंुबाला िास्त िळे देण ेि व्यिस्थापनाकडे दलुिक्ष होते. 

काही र्स्त्रया या कारणास्ति पुढे येत नाही. 

५. जागरूकता अभाव:- मर्हलांकररता उद्योग िगतात परेुश्या संिी आह,े सरकारी योिना आहते याबिल 

त्यांना मार्हती नसते ि मागिदशिनाच्या अभािामळेु त्या मागे पडतात.  

६. सहकाया अभाव:- एक स्त्री म्हणनू व्यिसार्यक मर्हलेकडे बर्घतल्यास र्तला प्रशासनाकडून मदत र्मळत 

नाही ि र्तची कायिक्षमता घटते.  

गृहीतक:- घतेलेले गहृीतक सत्य सार्बत झाल े आह.े ितिमान र्स्तथीत र्स्त्रया या व्यिस्थापनात मोठया 

प्रमाणात आहते र्जयामळेु ती स्िािलंबी झाली आह ेि आर्थिक र्िकासही होत आह.े या र्ठकाणी गहृीतक सत्य 

झाल ेआह.े  
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