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आमथषक मवकासात िमहला उद्योजकता - एक अभ्यास 

       डॉ. सपना रा. वेगीनवार 

        सह्योगी प्राध्यापक 

       सरदार पटेल महाविदयालय, चंद्रपरू 

       Email:-dr.srweginwar@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

संकल्पना:- 

         उद्योग हा दशेाचा आकर्ाक किा आह.े दशेाची आकर्ाक कस्र्ती ही  दशेाचा औद्योकगक कवकास व जीडीपी 

वर अवलिंबनू असते. जीडीपी वाढकवण्याकररता मकहलािंमिील उद्योजकता कनमााि करिे गरजेचे आह.े गरज शोिाची 

जननी आह ेतर पररवतान हा कनसगााचा कनयम आह.े उद्योगात परुुषािंची मके्तदारी असिाऱ्या के्षत्रात आज कस्त्रया ही 

खािंद्याला खािंदा लावनू भरारी घेत आह.े अजनूही उद्योगािंमध्ये कस्त्रयािंची सिंख्या कमी असली तरी ज्या कस्त्रयािं उद्योगात 

पाऊल  टाकीत आह ेत्यािंचे काया नेत्र दीपक आह.ेमकहलािंनी प्रकतकूल पररकस्र्तींना तोंड दऊेन परुुषािंच्या वचास्वाला 

न जगुारता आज ठामपिे उद्योगािंमध्ये आपले वचास्व स्र्ापले आह.े स्वयिंरोजगारासाठी कशक्षि हचे वाकिज्य शाखेचे 

ब्रीदवाक्य आह.े रोजगार मागण्यापेक्षा रोजगार दिेारे व्हा, हीच सिंकल्पना मकहलािंच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन दतेे. 

बीजशब्द: जीडीपी, अग्रिी, आत्मकनभार, व्यवस्र्ापन, कौशल्य, स्वयिंरोजगार, आकर्ाक सक्षमीकरि 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

प्रस्तावना :- 

           आतंकिाद ,नक्षलिाद ,राग ,इषाथ ,मत्सर अशा नकारात्मकतेने गुंफलेल्या देशात अजनू एक मोठी समस्या 

दशेासमोर आह े ती म्हणजे बेरोजगार.बेरोजगारीच्या विळख्यातनू बाहरे काढण्याकररता आपल्याला उद्योगाला 

प्रोत्साहन वदले पावहजे. उद्योगामधनूच स्ियंरोजगाराची वनवमथती होते. स्ियंरोजगार वनवमथतीसाठी आज सिाांना 

प्राधान्य वदले पावहजे,त्यात वस्त्रयांना पणूथ पावठंबा वदला पावहजे .आज सिथत्र स्त्री सबलीकरणाचे िारे िाहत आह.े 

मवहलांनी आज घराची चौकट ओलांडून 'चलू आवण मलू’ ही संकल्पना झगुारून घराच्या बाहरे आपले अवस्तत्ि 

वटकवित आह े . मॅक्लेलड यांच्या मतानसुार जन्म:ताच प्रत्येक बालकांमध्ये उद्योजकीय गणुांचे संिधथन झालेले 

असते .प्रत्येकाने आपल्यामध्ये असलेले गणु ,कौशल्य, नाविन्यता ओळखािी त्यांना प्राधान्य दऊेन विकास करािा. 

परुुषांच्या मते मके्तदारी असणाऱ्या उद्योग के्षत्रात आज मवहलाही खांद्याला खांदा लािनू भरारी घेत आह े.पिूी ह े

के्षत्र परुुषांच,े ि ह ेके्षत्र मवहलांचे असे िगीकरण होत असे परंत ुआज सिथच क्षेत्रात मवहला आपले पाय रोिताना 

वदसत आह ेआवण उत्तुंग भरारी घेत आह.े उदाहरणार्थ:- पायलट, मोटर िमुन, एवव्हएशन, संरक्षण, समाजकारण 

,राजकारण, व्यिस्र्ापन, कला ,नाट्य इत्यादी के्षत्रात काम करीत आह.ेआज दशेाच्या आवर्थक विकास ि जीडीपी 

िाढविण्याकरता मवहलांना उद्योग  स्र्ापनेकररता प्रवशवक्षत करीत आह.े तसेच विविध सोयी सवुिधा ि योजना दऊेन 

त्यांना सक्षम करीत आह.े 

उदे्दश:- 

1)  उद्योजकतेमुळे मवहलांना आत्मवनभथर करणे.  

२) मवहलांना आवर्थक ि सामाजीकदृष््टया स्र्ान प्राप्त करणे. 

   



RESEARCH HUB 
International Peer-Reviewed Multidisciplinary E-Journal 

 Page 60 
 

Volume-4 : Issue-1 
(January-2023) 

ISSN 
2582-9173 

Published By 
Skylark International Publication 

www.researchhub.org.in/research-hub 

 

Indexed & Refereed 
Journal 

Impact Factor  
5.307 (SJIF) 

गृहीत कृत्य - 

1)  उद्योजकतेमुळे मवहला आत्मवनभथर झाल्या आहेत.  

२) उद्योजकतेमुळे समाजातील मवहलांचे स्र्ान प्रबळ झाले आहते. 

िहत्व :-  

 दशेाच्या विकासाच्या प्रवियेत राष्ट्रीय उत्पन्न आवण उत्पादकता ह ेमहत्त्िाचे घटक आह.े उत्पादकता 

िाढविण्याकरता उद्योगांना महत्त्िाचे स्र्ान आह.े आवर्थक विकास करताना कें द्रवबंद ू म्हणनू मनषु्यबळ महत्त्िाचे 

आह े.आवर्थक विकास घडवितांना वस्त्रयांना प्राधान्य वदले तर सिथतोपरी आवर्थक विकास होऊ शकतो .राज्याच्या 

आवर्थक विकासात मवहला उद्योजकता एक महत्िाचा स्त्रोत आह.े मवहला उद्योजक समाजामध्ये व्यिस्र्ापन संघटन 

ि व्यिसायाशी संबंवधत बाबींमध्ये िेगिेगळया वदशा वनवित करीत आह.े आज असे कुठलेच के्षत्र नाही की , ज्यात 

मवहलांचा सहभाग नाही म्हणनूच महाराष्ट्रात स्त्री वशक्षणाचे ि तसेच िेगिेगळया के्षत्रात वस्त्रयांचा सहभाग लक्षणीय 

ठरला आह.े स्र्ावनक स्िराज्य संस्र्ांमध्ये त्यांना   आरक्षण वदले आह े.मवहलांना आरक्षण दणेारे महाराष्ट्र ह ेअग्रणी 

राज्य आह.े कें द्र सरकारच्या २०११ च्या सिेक्षणानसुार दर १००० जनतेच्या मागे 3 लोकांना रोजगार तर ९९७ 

बेरोजगार आहते. अशा बेरोजगारांना स्ियंरोजगार लघ ु,कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन दणेे गरजेचे आह े.त्यासाठी कें द्र 

सरकारने २००१ मध्ये मवहला विषयक धोरण आणले. महाराष्ट्राने २०११ मध्ये स्र्ावनक स्िराज्य संस्र्ा यात 

मवहलांचे सहभाग िाढविणारे विधेयक संमत केले .मवहलांसाठी योजना आणल्या ग्रामीण तर्ा शहरी मवहलांनी 

धाडस करून आत्मवनभथर बनिून लघ ुि कुटीर उद्योग के्षत्रात पाय रोिण्यास प्रारंभ केला ि त्यांच्या या िाटचालीमळेु 

अनेक बेरोजगारांना रोजगार वमळाला ि अनेक बेरोजगार आत्मवनभथर बनले. आवर्थक विकासात मवहलांचे योगदान 

अवतशय महत्त्िाचे आह.ेआजही मवहलांना वलंगभेद समाजात वदले जाणारे गौण स्र्ान तांवत्रक ि व्यिस्र्ापकीय 

ज्ञानाचा अभाि उद्योग सुरू करण्यासाठी अपरेु आवर्थक स्त्रोत, गुंतिणकू सहाय्य, योग्य ि सरुवक्षत जागा अशा अनेक 

बाबी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने मवहलांच्या विकासासाठी आवण राज्याच्या औद्योवगक विकासाला चालना 

दणे्यासाठी "मवहला उद्योजकांसाठी विशेष धोरण २०१७" जाहीर केले.    जागवतकीकरणाच्या पाश्वथभमूीिर ह ेधोरण 

मवहलांना सक्षम करण्यासाठी वनवितच उपयकु्त ठरते. सकू्ष्म, लघ ुि कुटीर उद्योगांना मवहलाना प्रोत्साहन दणे्याकररता 

राज्य ि कें द्र सरकारच्या विविध योजना ि सिलती दतेात. 

1) मवशेष प्रोत्साहन योजना २०१३:-  

 सामवूहक प्रोत्साहन ,भांडिली अनदुान, िीजदर अनदुान, व्याजदर अनदुान, कामगार कल्याण सहाय्य  

2) सिमपषत जागा मनिाषण करणे:- 

  अवतररक्त चटई के्षत्र वनदशेांक, महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामंडळाचे भूखंडाचे आरक्षण, जागा राखीि 

ठेिणे, उबिन कें द्र, Incubation centre 

 3) स्पधाषत्िकता वाढमवणे :- 

 समहू विकास कें द्र, महाराष्ट्र सूक्ष्म, लघ ुि मध्यम उपिम ि मवहला विकसन, मवहलांसाठी पायाभतू सवुिधा 

विकवसत योजना परुस्कार ि कौतकु उद्योग 

४) मवशेष िैिीिध्ये कक्ष  

५) साहस भाांडवल मनधी :- 

              उद्योजकता ि कौशल्य विकास होऊन दशेाचा नव्ह ेतर राज्याचा आवर्थक विकासाला मोठ्या प्रमाणात  
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हातभार लागतो. विकसनशील राष्ट्रात तर हातभार हा अवतशय मोलाचा ठरतो. आज उद्योग क्षेत्रात अनेक मवहला 

उच्च पदािर काम करीत आह ेतसेच अनेक लोकांना रोजगार वनमाथण करून दते आह ेत्या काही उद्योजक मवहलांची 

मावहती प्रत्येक मवहलेला प्रेरणा दणेारी ि त्यांच्या उंच भरारी ने प्रत्येक मवहलेला यशस्िीतेची िाट दाखिणारी ठरू 

शकते. 

प्रवसद्ध मवहला उद्योवजका ि त्यांचे कायथ 

१)इदं्रा राजवकशन नरु्ा    

चेअरमन ि मुख्य कायथकारी अवधकारी पेप्सीका 

कायथ :- 

• जगाच्या पवहल्या पेजरच्या मानकरी जगातील शंभर शवक्तशाली मवहलात त्यांचे तेरािे स्र्ान होते. २००६ 

ला सिाथत शवक्तशाली मवहला व्यािसावयक म्हणनू नाि घोवषत करण्यात आले. 

• यनुायटेड टेवलवव्हजनच्या मुख्य अवधकारी झरीना स्कूिाला या साप वशडी या ररयावलटी पवहल्या प्रवसद्ध 

शोच्या मानकरी ठरल्या. 

• ३)मीनल मोहाडीकर - 

”आम्ही उद्योवगनी" या संस्र्ेची स्र्ापना ि ही संस्र्ा सिथसामान्य उद्योवगनी साठी प्रदशथनाच्या द्वारे 

व्यासपीठ दतेे. 

• िंदना लरु्रा, संस्र्ापक व्हीएलसीसी हले्र्केअर वलवमटेड  

कायथ:- सुंदर वदसणे ह ेप्रत्येक मवहलेचे स्िप्न यासाठी डायवटंग वजम जाणे याचे शास्त्रोक्त मागथदशथन करणारी 

दशेातील अग्रगण्य संस्र्ा होय. व्हीएलसीसी या संस्र्ेद्वारे प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेचे अभ्यासिम 

चालितात. 

• रोशनी नादर मल्होत्रा कायथकारी संचालक, आवण मुख्य कायथकारी अवधकारी एच. सी. एल. 

कायथ:- व्यिसायात बदल घडिनू आणण्यासाठी एच सी एल इन्फोवसस्टेम आवण एच सी एल टॅलेंट टे्रवनंग डीविजन 

सरुू केले आवण निीन तंत्राला आयाम वदला. 

• संगीता पेडूरकर व्यिस्र्ापकीय संचावलका केलॉग इवंडया एफ आय सी सी आय फूड प्रोसेवसंग कवमटी 

च्या अध्यक्ष आहते.  

कायथ:-घराघरात आिडीने खाल्ले जाणारे केलॉग इवंडयाच्या संस्र्ापीका आहेत. पक्स गड्ुस 

फॉरमेसीटीकल आवण वित्त सेिा या तीन के्षत्रात माकेवटंग सेल्स अँड मॅनेजमेंट बघतात. 

• प्रीती रेड्डी व्यिस्र्ापकीय संचावलका अपोलो हॉवस्पटल.  

कायथ:- भारतातील सिाथत मोठ्या रुग्णालयापैकी एक म्हणनू अपोलो हॉवस्पटल ची गणना आह.े  

• स्िाती अजय वपरामल, उपाध्यक्ष वपरामल ग्रपु 

कायथ:- ही संस्र्ा औषध आवण सािथजवनक आरोग्य के्षत्रात काम करणारी कंपनी आह.े  

• वकरण मजुुमदार शॉ अध्यक्ष,  ि व्यिस्र्ापकीय संचालक बायोकॉन वलवमटेड.  
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कायथ:- बंगलोर वस्र्त जैितंत्रज्ञानाच्या के्षत्रात कायथ करणारी बायोकन वलवमटेड कंपनी.  

• अन ूआगा चेअरमन माजी अध्यक्ष र्रमॅक्स वलवमटेड . 

कायथ:- र्रमॅक्स वलवमटेड तसेच टीच फॉर इवंडया या सामावजक संस्र्ेच्या अध्यक्ष आह.े 

• ममता राठी संस्र्ापक द विएशन 

कायथ:- बेस्ट ग्लास शोरूम ह्या काचेिर कलाकुसर करण्यास तज्ञ आहते. बेस्ट विएवटव्ह अँड इनोव्हशेन 

नॅशनल अिॉडथ वमळाला  आहे.  

• सलजुा वफरोवदया मोटिानी, जॉईन एमडी कायनेवटक एनजी  

कायथ:- कायनेवटक होंडा मधून कायनेवटक ही िेगळे वनघाल्यानंतर कायनेवटक ब्रँड ला निीन रूप 

दणे्याकरता त्यांनी अर्क पररश्रम घेतले.  

• संगीता वसंह, व्हाईस प्रेवसडेंट विप्रो टेक्नॉलॉजी 

कायथ: विप्रोला ग्लोबल ब्रँड बनविण्याकरता त्यांनी सातत्याने धडपड केली  

• .पल्लिी आवण कृवतका गोपीनार् डेक्कन चाटथर 

कायथ :-लो कॉस्ट एअरलाइन्स चे आघाडीचे नाि" हम भी कुछ कम नही" ह ेदाखिनू वदले.  

• प्रीती अदानी संस्र्ापक अदानी ग्रपु. 

  कायथ:- अब्जािधींची टन टनथ ओव्हर असणाऱ्या अदानी ग्रपुच्या फाउंडेशन यशस्िीररत्या 

 चालिणाऱ्याच्या या उद्योवजका. 

         आज या माध्यमातनू वकतीतरी उद्योजीका घडल्या आहेत .व्यिसायात लागणारी अंत: प्रेरणा ज्िलंत 

इच्छाशक्ती आवण वनणथय क्षमता निनिीन कल्पना मांडतात .त्यात निीन प्रॉडक्टस तयार होतात. एक मवहला उभी 

रावहली की वतच्यामागे अनेक मवहला उभ्या राहतात यातनूच अविष्कार जन्मास येतो. यािरून लक्षात येते की ,तमु्ही 

एक पाऊल टाका नक्कीच यश तमु्हाला वमळेल. याचेच उदाहरण म्हणजे टाटा मोटसथ या कंपनीत फोरमन पासनू तर 

िरच्या अवधकाऱ्यांपयांत पणूथ कंपनी ही मवहला चालितात आवण मवहला सिथ पणूथ कायथ करतात ह ेसिाथत मोठं 

उदाहरण आपल्यासमोर आह.े 

िमहला उद्योजकाांच्या अडचणी:- 

• मवहलांना चलू आवण मूल म्हणजेच कौटंुवबक जबाबदाऱ्या पार पडताना अनेक अडचणींना तोंड द्यािे 

लागते.  

• मवहलांना वलंगभेद समाजातील गौण स्र्ानामुळे वतच्या यशस्िीतेबिल अविश्वास असतो.  

• तांवत्रक ि व्यिस्र्ापकीय ज्ञानाचा अभाि ही पण एक मोठी समस्या उद्भिते . 

• मयाथवदत आवर्थक स्त्रोत ि गुंतिणकुीची सहाय्यतेचा अभाि असतो,  ि व्यािसावयक जागांचा आवण काही 

तांवत्रक गोष्टीचा अभाि 

           मवहला उद्योजकांना या िरील समस्या उद्भि ूशकतात. त्यामुळे अनेक अडचणींना मात करून यशस्िीपणे 

िाटचाल करणारी आवण खंबीरपणे सिथ समस्यांना मात करून यशस्िीपणे भरारी घेणाऱ्या महीला या यशस्िी 

उद्योवजका होऊ शकतात ि देशाच्या आवर्थक विकासात ि वजडीपी मध्ये हातभार लािनू विकसनशील दशेातनू  



RESEARCH HUB 
International Peer-Reviewed Multidisciplinary E-Journal 

 Page 63 
 

Volume-4 : Issue-1 
(January-2023) 

ISSN 
2582-9173 

Published By 
Skylark International Publication 

www.researchhub.org.in/research-hub 

 

Indexed & Refereed 
Journal 

Impact Factor  
5.307 (SJIF) 

विकवसत दशेाकडे पररितथन करण्याकररता बदल करू शकतात. 

मनष्कषष:- 

 मवहला ज्याप्रमाणे "चलू आवण मलु"ही जबाबदारी यशस्िीपणे सांभाळतात. त्याचप्रमाणे उद्योग, व्यिसाय 

के्षत्रातही त्या यशस्िी होताना वदसत आह.े अजनूही खपु मवहलांना सरकारच्या विविध सोयी सवुिधा सिलती 

मावहती बाबत अज्ञानी आहेत. अनेक मवहला उद्योगाकडे पाऊल टाकतांना घाबरतात. परंत ू व्यिसायावभमखु 

अभ्यासिमाकडे मुलींचा ओढा िाढतांना वदसत आह.े निनिीन कल्पना, सहनशक्ती,वनणथयक्षमता, वस्त्रस्ितंत्र्या ह े

गणु जन्मजात वस्त्रयांकडे असतात फक्त त्याला खतपाणी ि प्रोत्साहन दणे्याची गरज आह.े उद्योगात वस्त्रयांचा 

समािेश हचे उन्नतीचे लक्षण आह.ेसकू्ष्म, लघ ु , कुटीर ि मोठ्या उद्योगामुळे दशे आवर्थक दृष््टया सदुृढ ि प्रगती 

पर्ािर िाटचाल करील यात शंका नाही. 
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