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“मिहला उ ोजकां या िवकासात भारत सरकारची भूिमका” 
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कला, वािण य, िव ान महािव ालय, आव , िज. वधा  

 
 
 

सारांश: 
कोण याही देशा या आिथक वाढीसाठी मिहला उ ोजक मह वा या 

असतात, याची जाणीव केवळ समानतेला ो साहन देऊन आिण जीवना या सव 
े ातील मिहलांसाठी संधी वाढवून केली जाऊ शकते. भारतातील यवसायात 

असमानता आिण चंड िलंग अंतर कायम आहे, जरी जगभरात िविवध संशोधन 
अ यासां ारे हे चांगले थािपत झाले आहे क , मिहला-सं थािपत आिण सह-
सं थािपत उप म सव-पु षांसह यव थािपत केले या उ ोगांपे ा चांगले काय 
करतात. यवसाय उ ोगाशी संबं िधत मु य कौश यांम ये मिहला पु षांपे ा जा त 
समोर  आहेत उदा. टीमवक, सम या सोडवणे आिण अिभमुखता. भारत सरकारने 
मिहलां या मु य वाहात आण यासाठी आिण यांना एक समान सं िध उपल ध क न दे यासाठी मोठ्या माणात धोरणा मक पुढाकार 
घेतला आह,े जेणेक न ते देशा या आिथक िवकासात सव म कामिगरी क  शकतील. मिहला उ ोजकां या िवकासात भारत सरकारची 
काय भूिमका आह?े, मिहला उ ोजकां या आिथक स मीकरणात भारत सरकार या िविवध योजनांचे काय मह व आह?े, मिहला 
उ ोजकां या िवकासासाठी भारत सरकार ारे कोण या योजना चालव या जातात?या ांची उ रे शोध यासाठी हा शोधिनबंध िलिहला 
गेला आह.े 

 
िबज सं ा: मिहला उ ोजक, आिथक िवकास, असमानता, भारतीय ि या, उ ोजकता िवकास योजना. 
 
शोध िनबंधासाठी वापर यात येणारी संशोधनाची प ती: 

तुत शोध िनबंधासाठी वापर यात येणारी मािहती व त ये ही िवषयाशी संबं िधत िविवध लेख, पु तके, मािसके, वतमानप  व 
सांकेितक थळाव न संकिलत कर यात आली आह.े शोधिनबंधासाठी वापर यात येणारी मािहती व त येदु यम समंकावर आधा रत 
आहेत. 

 
संशोधनाचे उ ेश: 

तुत संशोधनाचे मु य उ ेश खालील माणे आहेत. 
1) मिहला उ ोजकां या िवकासात भारत सरकारची काय भूिमका आहे हे मािहत करने. 
2) मिहला उ ोजकां या आिथक स मीकरणात भारत सरकार या िविवध योजनांचे काय मह व आहे याचा शोध घेण.े 
3) मिहला उ ोजकां या िवकासासाठी भारत सरकार ारे कोण या योजना चालव या जातात याची मािहती ा  करन.े  
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तावना:  
          सरकारने उ ोजकां या िविवध वगा या उदयास हातभार लावला आहे यात मिहलांचा समावेश आहे यांचा वेश एकेकाळी 

ु लक आिण कठीण होता. शा त आिथक िवकास आिण सामािजक गतीसाठी हे वरदान आह.े सामािजक प रवतन, उ च िश णाचा 
सार, मिहला समथक कायद,े वाढती जाग कता, शहरीकरण, कौटुं िबक आधार इ याद मुळे मोठ्या माणात मिहला उ ोजकां या उदयास 

हातभार लागला आह.ेपूव या काळात, िविवध कारणांमुळे, यवसाय े ात मिहलांचा वेश जवळजवळ ितबंिधत होता.  आिथक 
ि याकलापां या सव े ात या अिधकािधक यमान आिण यश वी होत आहेत. हे भारतीय मिहलां या बाबतीतही खरे आह.ेि या 
केवळ यां या अि त वासाठी यवसायात सहभागी होत नाहीत. यांना यांची सजनशीलता आिण कौश याची आंत रक इ छा पूण 
करायची असते. यासाठी ते रणनीती तयार करत आहेत आिण तळ तयार करत आहेत. िश ण, राजकारण, वयंरोजगार, यवसाय 
इ याद म ये यांची सं याही वेगाने वाढत आह.े ीिश ण हे सामािजक प रवतनाचे कारण आह.े  मिहला उ ोजक  बाजारपेठेतील गरजा 
पूण कर यासाठी अिधक यावसाियक िश ण घेत आहेत आिण िविवध े ात यांची भरभराट होत आह.े यापैक  फॅशन िडझायिनंग, 
इं िट रअर डेकोरेशन, ए सपोिटग, काशन, गारमट मॅ युफॅ च रंग, युटी पालर, बा केट िवि हंग, क स ट सी, कंटट रायिटंग, इ हट लॅिनंग, 
रे यु मे रायिटंग इ. े  मह वाचे आहेत. सरकार, वयंसेवी सं था, संशोधक आिण आंतररा ीय सं थांनी मिहलांमधील उ ोजकतेशी 
सं बं िधत सम यांम ये रस दाखव यास सु वात केली आहे. भारतातही हे खरे आह.े भारतीय मिहला झपाट्याने उ ोजक बनत आहेत आिण 
िविवध आिथक उप म हाती घेत आहेत. 
 
मिहला उ ोजक: 

मिहला उ ोजकांची या या मिहला िकंवा मिहलांचा समूह अशी केली जाऊ शकते जी यवसाय उप म सु  करतात, 
आयोिजत करतात आिण चालवतात. हणून एक मिहला उ ोजक ही एक आ मिव ासू, सजनशील आिण नािव यपूण मिहला आहे जी 
वैयि क र या आिथक वातं याची इ छा बाळगते आिण याच वेळी इतरांसाठी रोजगारा या संधी िनमाण करते. 

युरोिपयन किमशनन े कािशत के या (2004) नुसार मिहला उ ोजकाची या या अशी' ी'िजने असा यवसाय िनमाण केला 
आहे याम ये ितचा बहसं य िह सा आहे आिण िजने िनणय घेणे, जोखीम घेणे आिण याम ये सि य रस घेतला आहे अशीकेली आहे.  

पं िडत जवाहरलाल नेह ं या हण यानुसार, "जे हा मिहला पुढे वाढते, ते हा कुटुंब वाढत,े गाव वाढत ेआिण रा  पु ढे िवकास 
करते."गे या दशकात मिहला उ ोजकता हा आिथक वाढीचा एक मह वाचा, न वापरलेला ोत हणून ओळखला गेला आह.े िश ण 
आिण जागृती या सारामुळे, भारतीय ि या िव ता रत पाककला, ह तकला आिण पारंपा रक कुटीर उ ोगांमधून अपारंपा रक, उ च 
तरावरील ि याकलापांकडे वळ या आहेत.नवीन औ ोिगक धोरणात, सरकारने मिहलांना वत:चा उ ोग सु  करता यावा यासाठी 

िवशेष उ ोजक िश ण काय म आयोिजत कर या या गरजेवर िवशेष भर िदला आह.े मिहला उ ोजकांना मदत कर यासाठी िव ीय 
बँका आिण सं थांनीही िवशेष सेल थापन केले आहेत. यामुळे मिहलांना भारतातील उ ोजक य उप म हाती घे यात खूप मदत झाली 
आह.े 

 
मिहला उ ोजकां या िवकासात भारत सरकारची भूिमका: 

भारतातील मिहला सुमारे 8 दशल  उ ोग चालवतात जे एकूण उ ोजकां पैक  सुमारे 14 ट के आहेत. लोकसं ये या 48.95% 
ि या आहेत हे पािह यावर कदािचत ही आकडेवारी ो साहन देणार नाही पण प रि थती एक कारे आशादायक आहे कारण 35.5% 
टाटअ सम ये ि या संचालक आहेत आिण 58% उ ोजकांनी 20 ते 30 वष वयात यांचा यवसाय सु  केला आहे. यामुळे, 

मिहलां या नेतृ वाखालील उ ोगांची सं या वाढव यात िकंवा यांची उ पादकता वाढव या या कोण याही यशाचा थेट परणाम देशा या 
अथ यव थेवर होतो आह.े  

मिहला आिण बालक याण मं ालयाने मिहलासंाठी रा ीय धोरण (2016) मसुदा आणला, याम ये सव-मह वाची सू म- तरीय 
धोरणे िनमाण करणे आिण समान भागीदार हो यासाठी मिहलां या िचंता दू र कर यासाठी यांना  मु य वाहात आणणे आव यक आह.े 
देशा या िवकासात. अथ यव थेत मिहलांची यमानता वाढव यासाठी या मसु ात मोठ्या माणात धोरणा मक िवधाने समािव  आहेत, 
याम ये उ ोजकता िवकास, िश ण आिण कौश य उ नती, मिहला शेतक यांना यां या उदरिनवाहासाठी मदत इ याद चा समावेश 

आह.े मिहला आिण बालक याण मं ालययासाठी काम करत आह.े यात मिहलानंा यश वी उ ोिजका बन यासाठी सव अडथळे दू र करणे 
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आिण िविवध े ांम ये सहा य दान कर यासाठी अनुकूल वातावरण िनमाण करणे, िजथे यांना प  कारणांमुळे अडचणी येत आहेत 
उदा. िव ीय समावेशन, नवीनतम कौश ये आिण तं ान, बाजारपेठ आिण यवसाय कौश यांम ये वेश समािव  आह.े मिहला 
उ ोजकतेला ो साहन दे यासाठी भारत सरकार या िविवध मं ालयां ारे मोठ्या माणात काय म हाती घे यात आले आहेत यात 
मिहलांचा पु रेसा सहभाग सुिनि त कर यासाठी िवशेष तरतुदीआिण यां यासाठी अित र  ो साहने दे यावर भर दे यात आले  आह.े 
भारत सरकार आप या खालील योजने ारे मिहला उ ोजकां या िवकासात मह वाची भूिमका पार पाडीत आह.े 
 
टाटअप इं िडया: 

टँड अप इं िडया योजना एमएसएमई धोरणाचा एक भाग हणून, एका बँके ारे िकमान एका मिहला उ ोजकाला . 1 लाख त े . 
1 कोटी पयतचे कज दे यासाठी मिहला उ ोजकांना कज दे याची सुिवधा उपल ध क न दे यासाठी हा काय म 5 एि ल 2016 रोजी सु  
कर यात आला. येक  योजनतगत गैर-वैयि क उ ोजका या बाबतीत, 51 ट के भाग भांडवल आिण िनयंि त भागभांडवल मिहलांचे 
असावे. योजना फ  SC/ST आिण मिहला उ ोजकांवर कि त आह.ेकालांतराने हा जगातील ितसरा सवात मोठा टाट-अप इकोिस टम 
बनला आह,े याम ये टाट अ ससाठी अनुकूल वातावरण दान कर यासाठी हँडहोि डंग, िनधी समथन, ो साहन, उ ोग-शै िणक 
भागीदारी दान कर यात आली आह.े इनो हेशन आिण टाटअपचे िवकास  क न एक मजबूत इकोिस टम तयार कर यासाठी या 
काय मासाठी 10,000 कोट चा फंड राखून ठेव यात आला आह.े फंडातील 10% मिहलां या नेतृ वाखालील टाट-अपसाठी राखीव 
आह.े नवो मेषां या टाट-अ स या भरभराटीसाठी स म वातावरण िनमाण कर यासाठी हे  उ ेरक हणून काम करीत आह.े याचा रोजगार 
िनिमतीवर आिण सामािजक प रवतनावर अनेक गुणाकार भाव पडत आह.े या योजनेअंतगत, 17 फे ूवारी 2020 पयत या 
आकडेवारीनुसार, टँड अप इं िडया योजने या एकूण खातेधारकांपैक  81 ट के खातेधारक मिहला आहेत. 73,155 खाती मिहलांसाठी 
उघड यात आली असून यांच,े16,712.72 कोटी पयांचे कज मंजूर कर यात आले असून यापैक  9, 106 कोटी पये कज यां या 
खा यात िवतरीत देखील कर यात आले आह.े  

 
पंत धान रोजगार िनिमती काय म (PMEGP): 

पंत धान रोजगार िनिमती काय मही योजना MSME चा चार आिण थापना कर यासाठी आिण ामीण आिण शहरी भागात 
रोजगार िनमाण कर यासाठी े िडट-िलं ड सबिसडी योजना आह.े नवीन उप म थापन कर यासाठी, मिहलांसह िवशेष ेण साठी 
काय मात अनुदानाची पातळी, शहरी भागात आिण ामीण भागात 25% आिण 35% आह,े तर सामा य ेणी 5 साठी सं बं िधत े ा ंम ये 
15% आिण 25% आह.ेसू म, लघु आिण म यम उ ोग मं ालयाने सामािजक असमानतेचे िनराकरण कर यासाठी कमी िकमतीची 
उ पादने आिण सेवा यां याभोवती िफरणारे यवसाय मॉडेल तयार क न सामािजक उ ोजकतेचे िवकास कर यासाठी उ म सखी हे नेटवक 
सु  केल ेआह.े उ ोजकता िश ण  साधन,े िनधी उभारणीसाठी िश ण काय म, मागदशक दान करणे, बाजार सव ण सुिवधा आिण 
तां ि क सहा य यासाठी यासपीठा ारे काय केले जात आहेत.  

 
मिहला उ ोजकांसाठी उ म श  पोटल:  

हा सू म, लघु आिण म यम उ ोग मं ालयाचा एक उप म असून, हा आंतररा ीय मिहला िदन 2018 या पूवसं येला, कमी 
िकमतीची उ पादने आिण सेवांभोवती िफरणारे यवसाय मॉडेल तयार कर यासाठी सामािजक उ ोजकतेचे िवकास  कर यासाठी सु  
कर यात आला आह.े हे सुमारे 8 दशल  भारतीय मिहलांना यवसाय सु  कर यासाठी, वाढव यासाठी आिण यवसाय योजना तयार 
कर यासाठी, िश ण काय म, मागदशक, बाजार सव ण सुिवधा इ याद साठी मदत पुरवत.े योजनेअंतगत जा तीत जा त . 25 
लाखांचा समावेश आहे ( . 10 लाख खच सेवा-आधा रत क पांसाठी आह)े. मिहलां या घरा या चार िभंत या बाहेर या भूिमकेत 

ांती घडवून आण यात पोटलचा सात याने सहभाग आह.े  
 

सू म आिण लघु उ ोगांसाठी े िडट गॅरंटी फंड ट (CGTMSE): 
भारतीय लघु उ ोग िवकास बँक (SIDBI) आिण सू म, लघु आिण म यम उ ोग मं ालयाने सू म आिण लघु उ ोग े ाला 

संपाि क-मु  े िडट उपल ध क न दे यासाठी ही  योजना सु  केली आह.े स याचे आिण नवे असे दो ही उ ोग या योजनतगत समािव  
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हो यास पा  आहेत. यासाठी सू म आिण लघु उ ोगांसाठी े िडट गॅरंटी फंड योजना अंमलात आण यासाठी े िडट गॅरंटी फंड ट 
(CGTMSE) नावा या टची थापना कर यात आली आह,े यासाठी येक पा  कजदाराला 200 लाख पयांपयत या कज सुिवधा 

दान के या गे या आहेत. मिहलां या मालक या सू म आिण लघु उ ोगांसाठी 50 लाखांपयत या े िडट सुिवधांसाठी हमी सं र णाची 
या ी 80% आह.े 

 
सू म आिण लघु उ ोग - ल टर िवकास काय म:  

सू म, लघु आिण म यम उ ोग मं ालय (एमएसएमई), भारत सरकार (जीओआय) ने उ पादकता आिण पधा मकता तसेच 
माय ोची मता वाढिव यासाठी एक मुख धोरण हणून ल टर िवकास ि कोन वीकारला आह.े ल टर हणजे देशातील लघु उ ोग 
(MSE) आिण यांचे समूह होय. श य ितत या जवळील े ाम ये ि थत उ ोगांचा समूह िकंवा मू य शृ ंखला जी भौगोिलक े ा या 
पलीकडे जाते आिण समान उ पादने/पूरक उ पादन/ेसेवा तयार करते, यांना सामा य भौितक ारे एक  जोडले जाऊ शकते हे ल टर होय. 
या योजनेतील सव काय मांम ये मिहलां या मालक या उ ोगांचा िवशेष िवचार केला जातो.  

 
मिहलांसाठी मु ा योजना:.  

भारतातील युटी पालर, टेल रंग युिनट्स, ट्यूशन सटस इ यादीसारखे छोटे नवीन उ ोग आिण यवसाय सु  क  इि छणा या 
वैयि क मिहलांसाठी तसेच एकि तपणे एक उप म सु  क  इि छणा या मिहलां या गटासाठी ही योजना सरकारने सु  केली आहे. 
कजासाठी कोण याही संपाि क सुरि ततेची आव यकता नाही आिण कज50,000 ते 10 लाखांपयत या रकमेसाठी िमळू शकते. हे युटी 
सलून, लहान दुकान उघडणे िकंवा घरगुती यवसाय चालवणे यासार या यवसायांसाठी यो य आह.े या कजासाठी तु हाला कोण याही 
तारण िकंवा जामीनदाराची गरज नाही.योजना तीन ेण म ये िवभागली आह:े 
 िशश:ू 50,000/- पयत कज 
 िकशोर: 50,000/- पे ा जा त आिण 5 लाखांपयत कज 
 त ण: 5 लाखांपे ा जा त आिण 10 लाखांपयत कज 

या योजनेचा लाभ घेणे सोपे अस याने अनेक यवसायांना याचा फायदा झाला आहे. या योजनेअंतगत, 31 जानेवारी 2020 
पयत एकूण कजधारकांपैक  70 ट के मिहला आहेत. 

 
धानमं ी जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) :-  

धानमं ी जन-धन योजना 28 ऑग ट 2014 साली सु  कर यात आली. 14 ऑग ट 2018 रोजी या योजनेत दु ती करत ितचा 
िव तार देखील कर यात आला. या योजनेअंतगत, येक ौढ य या नावाचे बँकेत खाते उघडणे आिण या ारे पतपुरवठ्यासाठी 
पा ता, िव ीय सा रता, िवमा आिण िनवृ ीवेतन अशा सुिवधा िद या जातात.या योजनेअंतगत19 फे ुवारी 2020 पयत38.13 कोटी 
एकूण लाभा यापैक , 20.33 कोटी लाभाथ  ( हणजेच 53 ट के) मिहला आहेत. 

 
माकिटंग सपोट अंतगत सू म आिण लघु उ ोगांसाठी ो साहन पॅकेज अंतगत मिहलांसाठी दशन:  

आंतररा ीय दशनांम ये भाग घे यासाठी मिहला उ ोजकांना ो साहन दे यासाठी काही तरतुदी जसे क  दशनांम ये मोकळी 
जागा, एका मिहला ितिनधीसाठी इकॉनॉमी लास िवमान भाडे आिण 1500 पयांपयत िशिपंग खच माकिटंग सपोट अंतगत सू म आिण 
लघु उ ोगांसाठी ो साहन पॅकेज अंतगत मिहलांसाठी िदले जात.े  

 
बँकां ारे इतर िव पुरवठा योजना:  

मोठ्या माणात बँकांकडे याजदर, संपाि क सुर ा इ याद म ये काही सवलती देऊन मिहलाउ ोजकतेला पािठंबा दे यासाठी 
काही योजना आहेत. यापैक  काही योजना खाली माणे आहेत:  
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 मिहला उ ोजकांसाठी ी श  पॅकेज: यवसायात 50% पे ा जा त मालक  असले या मिहलांना सवलत देणारी SBI ारे 
चालवली जाणारी ही योजना आह.े यात कोणतीही तारण न ठेवता  . 5लाखांपयतचे कज िदले जाते. 2 लाखांपे ा जा त कजावर 
0.05% याज सवलत िदली जात.े  

 सट क याण योजना: मॅ ो/लघु उ ोगांसाठी नवीन उ ोजक आिण वयं रोजगार मिहलांसाठी स ल बँक ऑफ इं िडया ारे ही योजना 
चालिवली जाते. कोण याही संपाि क सुर ािशवाय 1 कोटी पयांपयतचे कज यात िदले जात.े  

 मिहला उ ोग िनधी योजना: पंजाब नॅशनल बँक आिण SIDBI ारे मिहला उ ोगांना नवीन लघुउ ोग सु  कर  यासाठी 10 वषात 
परतफेड कर  यासाठी . 10 लाखांपयतचे कज देणारे ही योजना आह.े मिहला उ ोजकांना कोण याही सपंाि क सुर ेिशवाय 1 कोटी 
पयांपयतचे कज देखील िदले जात आहे. ओ रएंटल बँक ऑफ कॉमसची ओ रएंटल मिहला िवकास योजना योजना, भारतीय मिहला 

बँक यवसाय कज, देना बँकेची देना श  योजना, पंजाब आिण िसंध बँकेची उ ोिगनी योजना इ. याचे उदाहरण आहेत. 

 देना श  योजना: देना श  योजना ही एक योजना आहे जी शेती यवसाय, िकरकोळ दुकान,े उ पादन े , माय ो- े िडट सं था, 
गृहिनमाण आिण िश ण े ातील मिहला उ ोजकांना कज दान करत.े मिहला  वरीलपैक  कोणतेही सु  कर याचा िवचार करत 
असेल  तर या योजनेचा वापर क  शकत.े कजाची कमाल मयादा . 20 लाख आह,े याज दर मूळ दरापे ा 0.25% कमी आह.े 

 भारतीय मिहला बँक यवसाय कज: साधनांची कमतरता असूनही मोठी व ने पाहणा या मिहलांसाठी भारतीय मिहला बँक सु  
कर यात आली. उ पादन यवसाय सु  क  इि छणा या मिहला उ ोजकांसाठी हे 20 कोट पयत कज देत.े तु ही मागत असलेले कज 
1 कोटीपे ा कमी अस यास संपाि क आव यक नाही. भारतीय मिहला बँकेचे टेट बँक ऑफ इं िडयाम ये िवलीनीकरण झाले असले 
तरी 2017 म ये सु  झालेली कज योजना अजूनही कायम आह.े 

 उ ोिगनी योजना: यवसाय सु  करायचा आहे पण सु वात कर यासाठी काहीच नाही? काळजी क  नका. उ ोिगनी योजना 
िवशेषत: या मिहलांसाठी आहे यांचे उ प न 1.5 लाख . ित वष पे ा कमी आह.े िवधवा, िनराधार िकंवा अपंग मिहलांसाठी असे 
कोणतेही िनबध नाहीत. या अंतगत कमी याजदराने 3 लाख . पयत कज घेऊ शकता.  यामुळे मिहलांना छोटे यवसाय सु  कर यास 
आिण वावलंबी हो यास मदत होते. आिथक ्या संघष करणा या पा भूमीतील मिहलांना वावलंबी हो यासाठी मदत करणे हा या 
योजनेमागील संक पना आह.े मिहलांना यां या उ ोजकते या वासात पुढे जाणे सोपे कर यासाठी कज सबिसडी देखील दान 
करत.े कनाटक रा य मिहला िवकास महामंडळाने उ ोिगनी योजना सु  केली असताना, अनेक बँकांनी ही योजना वेगवेग या 
बदलांसह वीकारली आह.े 
 

मिहला उ ोजकता लॅटफॉम (WEP): 
भारत सरकारने िनित आयोगा माफत मिहला उ ोजकता मंच नावाचा एक उप म सु  केला आह ेजो मिहला उ ोजकांना आिण 

यांना पािठंबा दे यास इ छुक असले या ायोजकांना एकाच िठकाणी एक  आणतो.जर तु ही नवोिदत मिहला उ ोजक असाल तर तु ही 
या समुदायात सामील होऊ शकता. या अंतगत यवसायांसाठी यां या सु वाती या ट यात उ मायन आिण वेग काय म, उ ोजकता 
आिण नेतृ व िशकव यासाठी कौश य िश ण आिण मागदशन काय म, माकिटंग म ये मदत, कायदे आिण िनयमांचे पालन सुिनि त 
कर यासाठी समथन, िनधी आिण आिथक मदत आिण समिवचारी मिहलांचा समुदाय व नेटवक तयार कर यात मदत केली जाते. इ छुक 
मिहला उ ोजकांना आिथक ्या स म बन या या िदशेने पिहले पाऊल उचल यात मदत कर यासाठी या काही शीष योजना आहेत.  
सरकार या य नाने आधुिनक जगातील मिहलांना घरा या चार िभंत पयत मयािदत समज या-या िकंवा पापड बनवणे, लोणचे बनवण,े 
खा पदाथ बनवणे, पिटंग , ह तकला इ. अशा मयािदत यवसायात अडकले या कमकुवत उ ोजक हणून यां याकडे पाह या या 
समाजा या िवचारावर मात कर यात यश आले आह.े 
 
िन कष:  

भारतातील प रि थती िचंताजनक आह.े िदसून येते  क  जवळपास सवच गैर-कामगार मिहला (असंघिटत े ातील मिहलांसह), 
यात देशातील बहसं य मिहला आहेत, यापूण अवलं िब वा या अव थेत आहेत. स याची प रि थती सुधार या या उ ेशान,े यां याशी 

सं बं िधत िविवध सम यांचे िनराकरण कर यासाठी रा ीय तरावर अनेक पावले उचल यात आली आहेत. आिथक समाजा या भू िमकेब ल 
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आिण ि थतीब ल या वाढ या जाग कतेमु ळे ि यांची सु  उ ोजकता मता हळूहळू बदलली आहे. कौश ये, ान आिण अथ यव थचेी 
अनुकूलता हे मिहलांना यवसायात ये याचे मुख कारण ठरले आह.े देशासमोर मोठ्या माणावर बेरोजगारी या प रि थतीत मिहला 
उ ोजकांची भू िमका िवशेषत: ासं िगक आह.े केवळ कागदावरच राहणारे काय म न हे तर ख  या अथाने उ ोजक य संधी िनमाण 
कर यासाठी सरकारी तसेच खाजगी तरावर जाग कता वाढवण ेगरजेचे आह.ेमिहला उ ोजकांनी यांची मता दाखवून िदली असली, 
तरी व तु ि थती अशी आहे क  या पूव या तुलनेत िकतीतरी अिधक योगदान दे यास स म आहेत. यां या मतेचा उपयोग कर यासाठी 
आिण यां या िनरंतर वाढ आिण िवकासासाठी, या िदशेने यां या य नांना चालना दे यासाठी, समथन दे यासाठी आिण िटकवून 
ठेव यासाठी यो य धोरणे तयार करणे आव यक आह.े अशी धोरणे े ीय वा तवाशी सुसंगत असणे आव यक आहे आिण िवशेषत: 
मिहला उ ोजकांना स या या यव थेम ये या सम यानंा त ड ावे लागत आहे ते ल ात घेउन ही धोरणे तयार केली पािहजेत. 
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