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“मिहला उ ोजकां या िवकासात भारत सरकारची भू िमका”

डॉ. गणेश जाणोजी म के
कला, वािण य, िव ान महािव ालय, आव , िज. वधा

सारां श:
कोण याही देशा या आिथक वाढीसाठी मिहला उ ोजक मह वा या
असतात, याची जाणीव के वळ समानते ला ो साहन देऊन आिण जीवना या सव
े ातील मिहलां साठी सं धी वाढवू न के ली जाऊ शकते. भारतातील यवसायात
असमानता आिण चं ड िलं ग अं तर कायम आहे, जरी जगभरात िविवध सं शोधन
अ यासां ारे हे चां गले थािपत झाले आहे क , मिहला-सं थािपत आिण सहसं थािपत उप म सव-पु षां सह यव थािपत के ले या उ ोगां पे ा चां गले काय
करतात. यवसाय उ ोगाशी सं बं िधत मु य कौश यां म ये मिहला पु षां पे ा जा त
समोर आहेत उदा. टीमवक, सम या सोडवणे आिण अिभमु खता. भारत सरकारने
मिहलां या मु य वाहात आण यासाठी आिण यां ना एक समान सं िध उपल ध क न दे यासाठी मोठ् या माणात धोरणा मक पु ढाकार
घेतला आहे, जेणेक न ते देशा या आिथक िवकासात सव म कामिगरी क शकतील. मिहला उ ोजकां या िवकासात भारत सरकारची
काय भू िमका आहे?, मिहला उ ोजकां या आिथक स मीकरणात भारत सरकार या िविवध योजनां च े काय मह व आहे?, मिहला
उ ोजकां या िवकासासाठी भारत सरकार ारे कोण या योजना चालव या जातात?या ां ची उ रे शोध यासाठी हा शोधिनबं ध िलिहला
गेला आहे.
िबज सं ा: मिहला उ ोजक, आिथक िवकास, असमानता, भारतीय ि या, उ ोजकता िवकास योजना.
शोध िनबं धासाठी वापर यात येणारी सं शोधनाची प ती:
तु त शोध िनबं धासाठी वापर यात येणारी मािहती व त ये ही िवषयाशी सं बं िधत िविवध लेख, पु तके , मािसके , वतमानप व
सां केितक थळाव न सं किलत कर यात आली आहे. शोधिनबं धासाठी वापर यात येणारी मािहती व त येदु यम समं कावर आधा रत
आहेत.
सं शोधनाचे उ ेश:
तु त सं शोधनाचे मु य उ ेश खालील माणे आहेत.
1) मिहला उ ोजकां या िवकासात भारत सरकारची काय भू िमका आहे हे मािहत करने.
2) मिहला उ ोजकां या आिथक स मीकरणात भारत सरकार या िविवध योजनां चे काय मह व आहे याचा शोध घेणे.
3) मिहला उ ोजकां या िवकासासाठी भारत सरकार ारे कोण या योजना चालव या जातात याची मािहती ा करने.
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तावना:
सरकारने उ ोजकां या िविवध वगा या उदयास हातभार लावला आहे यात मिहलां चा समावेश आहे यां चा वेश एके काळी
ु लक आिण कठीण होता. शा त आिथक िवकास आिण सामािजक गतीसाठी हे वरदान आहे. सामािजक प रवतन, उ च िश णाचा
सार, मिहला समथक कायदे, वाढती जाग कता, शहरीकरण, कौटु ं िबक आधार इ याद मु ळे मोठ् या माणात मिहला उ ोजकां या उदयास
हातभार लागला आहे.पू व या काळात, िविवध कारणां मु ळे, यवसाय े ात मिहलां च ा वेश जवळजवळ ितबं िधत होता. आिथक
ि याकलापां या सव े ात या अिधकािधक यमान आिण यश वी होत आहेत. हे भारतीय मिहलां या बाबतीतही खरे आहे.ि या
के वळ यां या अि त वासाठी यवसायात सहभागी होत नाहीत. यां ना यां ची सजनशीलता आिण कौश याची आं त रक इ छा पू ण
करायची असते. यासाठी ते रणनीती तयार करत आहेत आिण तळ तयार करत आहेत. िश ण, राजकारण, वयं रोजगार, यवसाय
इ याद म ये यां च ी सं याही वेगाने वाढत आहे. ीिश ण हे सामािजक प रवतनाचे कारण आहे. मिहला उ ोजक बाजारपेठेतील गरजा
पू ण कर यासाठी अिधक यावसाियक िश ण घेत आहेत आिण िविवध े ात यां ची भरभराट होत आहे. यापैक फॅ शन िडझायिनं ग,
इं िट रअर डेकोरेशन, ए सपोिटग, काशन, गारमट मॅ यु फॅ च रं ग, यु टी पालर, बा के ट िवि हं ग, क स ट सी, कं टट रायिटं ग, इ हट लॅिनं ग,
रे यु मे रायिटं ग इ. े मह वाचे आहे त. सरकार, वयं सेवी सं था, सं शोधक आिण आं तररा ीय सं थां नी मिहलां मधील उ जकते
ो शी
सं बं िधत सम यां म ये रस दाखव यास सु वात के ली आहे. भारतातही हे खरे आहे. भारतीय मिहला झपाट् याने उ ोजक बनत आहेत आिण
िविवध आिथक उप म हाती घेत आहेत.
मिहला उ ोजक:
मिहला उ ोजकां ची या या मिहला िकं वा मिहलां चा समू ह अशी के ली जाऊ शकते जी यवसाय उप म सु करतात,
आयोिजत करतात आिण चालवतात. हणू न एक मिहला उ ोजक ही एक आ मिव ासू, सजनशील आिण नािव यपू ण मिहला आहे जी
वैयि क र या आिथक वातं याची इ छा बाळगते आिण याच वेळी इतरां साठी रोजगारा या सं धी िनमाण करते.
यु रोिपयन किमशनने कािशत के या (2004) नु सार मिहला उ ोजकाची या या अशी' ी'िजने असा यवसाय िनमाण के ला
आहे याम ये ितचा बहसं य िह सा आहे आिण िजने िनणय घेण, े जोखीम घेणे आिण याम ये सि य रस घेतला आहे अशीके ली आहे.
पं िडत जवाहरलाल नेह ं या हण यानु सार, "जे हा मिहला पु ढे वाढते, ते हा कु टु ं ब वाढते, गाव वाढते आिण रा पु ढे िवकास
करते."गे या दशकात मिहला उ ोजकता हा आिथक वाढीचा एक मह वाचा, न वापरलेला ोत हणू न ओळखला गेला आहे. िश ण
आिण जागृ ती या सारामु ळे, भारतीय ि या िव ता रत पाककला, ह तकला आिण पारं पा रक कु टीर उ ोगां मधू न अपारं पा रक, उ च
तरावरील ि याकलापां कडे वळ या आहे त.नवीन औ ोिगक धोरणात, सरकारने मिहलां ना वत:चा उ ोग सु करता यावा यासाठी
िवशेष उ ोजक िश ण काय म आयोिजत कर या या गरजेवर िवशेष भर िदला आहे. मिहला उ ोजकां ना मदत कर यासाठी िव ीय
बँका आिण सं थां नीही िवशेष सेल थापन के ले आहेत. यामु ळे मिहलां ना भारतातील उ ोजक य उप म हाती घे यात खू प मदत झाली
आहे.
मिहला उ ोजकां या िवकासात भारत सरकारची भू िमका:
भारतातील मिहला सु मारे 8 दशल उ ोग चालवतात जे एकू ण उ ोजकां पैक सु मारे 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 सं च ालक आहेत आिण 58% उ ोजकां नी 20 ते 30 वष वयात यां च ा यवसाय सु के ला आहे. यामु ळ,े
मिहलां या नेतृ वाखालील उ ोगां ची सं या वाढव यात िकं वा यां ची उ पादकता वाढव या या कोण याही यशाचा थेट परणाम देशा या
अथ यव थेवर होतो आहे.
मिहला आिण बालक याण मं ालयाने मिहलांसाठी रा ीय धोरण (2016) मसु दा आणला, याम ये सव-मह वाची सू म- तरीय
धोरणे िनमाण करणे आिण समान भागीदार हो यासाठी मिहलां या िचं ता दू र कर यासाठी यां ना मु य वाहात आणणे आव यक आहे.
देशा या िवकासात. अथ यव थेत मिहलां ची यमानता वाढव यासाठी या मसु ात मोठ् या माणात धोरणा मक िवधाने समािव आहेत,
याम ये उ ोजकता िवकास, िश ण आिण कौश य उ नती, मिहला शेतक यां ना यां या उदरिनवाहासाठी मदत इ याद चा समावेश
आहे. मिहला आिण बालक याण मं ालययासाठी काम करत आहे. यात मिहलांना यश वी उ ोिजका बन यासाठी सव अडथळे दू र करणे
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आिण िविवध े ां म ये सहा य दान कर यासाठी अनु कूल वातावरण िनमाण करणे, िजथे यां ना प कारणां म ु ळे अडचणी येत आहे त
उदा. िव ीय समावेशन, नवीनतम कौश ये आिण तं ान, बाजारपेठ आिण यवसाय कौश यां म ये वेश समािव आहे. मिहला
उ ोजकते ला ो साहन दे यासाठी भारत सरकार या िविवध मं ालयां ारे मोठ् या माणात काय म हाती घे यात आले आहेत यात
मिहलां च ा पु रेसा सहभाग सु िनि त कर यासाठी िवशेष तरतु दीआिण यां यासाठी अित र ो साहने दे यावर भर दे यात आले आहे.
भारत सरकार आप या खालील योजने ारे मिहला उ ोजकां या िवकासात मह वाची भू िमका पार पाडीत आहे.
टाटअप इं िडया:
टँड अप इं िडया योजना एमएसएमई धोरणाचा एक भाग हणू न, एका बँके ारे िकमान एका मिहला उ ोजकाला . 1 लाख ते .
1 कोटी पयतचे कज दे यासाठी मिहला उ ोजकां ना कज दे याची सु िवधा उपल ध क न दे यासाठी हा काय म5 एि ल 2016 रोजी सु
कर यात आला. येक योजनतगत गै र-वैयि क उ ोजका या बाबतीत, 51 ट के भाग भां डवल आिण िनयं ि त भागभां डवल मिहलां चे
असावे. योजना फ SC/ST आिण मिहला उ ोजकां वर कि त आहे.कालां तराने हा जगातील ितसरा सवात मोठा टाट-अप इकोिस टम
बनला आहे, याम ये टाट अ ससाठी अनु कू ल वातावरण दान कर यासाठी हँडहोि डं ग, िनधी समथन, ो साहन, उ ोग-शै िणक
भागीदारी दान कर यात आली आहे. इनो हेशन आिण टाटअपचे िवकास क न एक मजबू त इकोिस टम तयार कर यासाठी या
काय मासाठी 10,000 कोट चा फं ड राखू न ठे व यात आला आहे. फं डातील 10% मिहलां या नेतृ वाखालील टाट-अपसाठी राखीव
आहे. नवो मे षां या टाट-अ स या भरभराटीसाठी स म वातावरण िनमाण कर यासाठी हे उ ेरक हणू न कामकरीत आहे. याचा रोजगार
िनिमतीवर आिण सामािजक प रवतनावर अनेक गु णाकार भाव पडत आहे. या योजनेअं तगत, 17 फे ू वारी 2020 पयत या
आकडेवारीनु सार, टँड अप इं िडया योजने या एकू ण खातेधारकां पैक 81 ट के खातेधारक मिहला आहेत. 73,155 खाती मिहलां साठी
उघड यात आली असू न यां चे,16,712.72 कोटी पयां चे कज मं जू र कर यात आले असू न यापैक 9, 106 कोटी पये कज यां या
खा यात िवतरीत दे खील कर यात आले आहे.
पं त धान रोजगार िनिमती काय म (PMEGP):
पं त 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 आहे. नवीन उप म थापन कर यासाठी, मिहलां सह िवशेष े ण साठी
काय मात अनु दानाची पातळी, शहरी भागात आिण ामीण भागात 25% आिण 35% आहे, तर सामा य ेणी 5 साठी सं बं िधत े ां म ये
15% आिण 25% आहे.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 ोजकते चे िवकास कर यासाठी उ म सखी हे नेटवक
सु के ले आहे. उ ोजकता िश ण साधने, िनधी उभारणीसाठी िश ण काय म, मागदशक दान करणे, बाजार सव ण सु िवधा आिण
तां ि क सहा य यासाठी यासपीठा ारे काय के ले जात आहेत.
मिहला उ ोजकां साठी उ म श पोटल:
हा सू म, लघु आिण म यम उ ोग मं ालयाचा एक उप म असू न, हा आं तररा ीय मिहला िदन 2018 या पू वसं येला, कमी
िकमतीची उ पादने आिण सेवां भोवती िफरणारे यवसाय मॉडेल तयार कर यासाठी सामािजक उ ोजकते चे िवकास कर यासाठी सु
कर यात आला आहे. हे सु मारे 8 दशल भारतीय मिहलांना यवसाय सु कर यासाठी, वाढव यासाठी आिण यवसाय योजना तयार
कर यासाठी, िश ण काय म, मागदशक, बाजार सव ण सु िवधा इ याद साठी मदत पु रवते. योजनेअं तगत जा तीत जा त . 25
लाखां चा समावेश आहे ( . 10 लाख खच सेवा-आधा रत क पां साठी आहे). मिहलां या घरा या चार िभं त या बाहेर या भू िमके त
ां ती घडवू न आण यात पोटलचा सात याने सहभाग आहे.
सू म आिण लघु उ ोगां साठी े िडट गॅरं टी फं ड 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
सं पाि क-मु े िडट उपल ध क न दे यासाठी ही योजना सु के ली आहे. 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 ोगां साठी े िडट गॅरं टी फं ड योजना अं मलात आण यासाठी े िडट गॅरं टी फं ड ट
(CGTMSE) नावा या टची थापना कर यात आली आहे, यासाठी येक पा कजदाराला 200 लाख पयां पयत या कज सु िवधा
दान के या गे या आहेत. मिहलां या मालक या सू म आिण लघु उ ोगां साठी50 लाखां पयत या े िडट सु िवधां साठी हमी सं र णाची
या ी 80% आहे.
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 मु ख धोरण हणू न ल टर िवकास ि कोन वीकारला आहे. ल टर हणजे देशातील लघु उ ोग
(MSE) आिण यां चे समू ह होय. श य ितत या जवळील े ाम ये ि थत उ ोगां चा समू ह िकं वा मू य शृ ं खला जी भौगोिलक े ा या
पलीकडे जाते आिण समान उ पादने/पू रक उ पादने/सेवा तयार करते, यां ना सामा य भौितक ारे एक जोडले जाऊ शकते हे ल टर होय.
या योजनेतील सव काय मां म ये मिहलां या मालक या उ ोगां चा िवशेष िवचार के ला जातो.
मिहलां साठी मु ा योजना:.
भारतातील यु टी पालर, टेल रं ग यु िनट् स, ट् यू शन सटस इ यादीसारखे छोटे नवीन उ ोग आिण यवसाय सु क इि छणा या
वैयि क मिहलां साठी तसेच एकि तपणे एक उप म सु क इि छणा या मिहलां या गटासाठी ही योजना सरकारने सु के ली आहे.
कजासाठी कोण याही सं पाि क सु रि तते ची आव यकता नाही आिण कज50,000 ते 10 लाखां पयत या रकमे साठी िमळू शकते. हे यु टी
सलू न, लहान दु कान उघडणे िकं वा घरगु ती यवसाय चालवणे यासार या यवसायां साठी यो य आहे. या कजासाठी तु हाला कोण याही
तारण िकं वा जामीनदाराची गरज नाही.योजना तीन ेण म ये िवभागली आहे:
 िशशू: 50,000/- पयत कज
 िकशोर: 50,000/- पे ा जा त आिण 5 लाखां पयत कज
 त ण: 5 लाखां पे ा जा त आिण 10 लाखां पयत कज
या योजनेचा लाभ घेणे सोपे अस याने अनेक यवसायां ना याचा फायदा झाला आहे. या योजनेअं तगत, 31 जानेवारी 2020
पयत एकू ण कजधारकां पैक 70 ट के मिहला आहेत.
धानमं ी जन-धन योजना (पीएमजे डीवाय) :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 योजनेअं तगत, येक ौढ य या नावाचे बँकेत खाते उघडणे आिण या ारे पतपु रवठ् यासाठी
पा ता, िव ीय सा रता, िवमा आिण िनवृ ीवेतन अशा सु िवधा िद या जातात.या योजनेअं तगत19 फे ु वारी 2020 पयत38.13 कोटी
एकू ण लाभा यापैक , 20.33 कोटी लाभाथ ( हणजेच 53 ट के ) मिहला आहेत.
माकिटं ग सपोट अं तगत सू म आिण लघु उ ोगां साठी ो साहन पॅकेज अं तगत मिहलां साठी दशन:
आं तररा ीय दशनां म ये भाग घे यासाठी मिहला उ ोजकां ना ो साहन दे यासाठी काही तरतु दी जसे क दशनां म े यमोकळी
जागा, एका मिहला ितिनधीसाठी इकॉनॉमी लास िवमान भाडे आिण 1500 पयां पयत िशिपं ग खच माकिटं ग सपोट अं तगत सू म आिण
लघु उ ोगां साठी ो साहन पॅकेज अं तगत मिहलां साठीिदले जाते.
बँकां ारे इतर िव पु रवठा योजना:
मोठ् या माणात बँकां कडे याजदर, सं पाि क सु र ा इ याद म ये काही सवलती देऊन मिहलाउ ोजकतेला पािठं बा दे यासाठी
काही योजना आहेत. यापैक काही योजना खाली माणे आहेत:
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 मिहला उ ोजकां साठी ी श पॅकेज: यवसायात 50% पे ा जा त मालक असले या मिहलां ना सवलत देणारी SBI ारे
चालवली जाणारी ही योजना आहे. यात कोणतीही तारण न ठे वता . 5लाखां पयतचे कज िदले जाते. 2 लाखां पे ा जा त कजावर
0.05% याज सवलत िदली जाते.
 सट क याण योजना: मॅ ो/लघु उ ोगां साठी नवीन उ ोजक आिण वयं रोजगार मिहलां साठी स ल बँक ऑफ इं िडया ारे ही योजना
चालिवली जाते. कोण याही सं पाि क सु र ािशवाय 1 कोटी पयां पयतचे कज यात िदले जाते.
 मिहला उ ोग िनधी योजना: पं जाब नॅशनल बँक आिण SIDBI ारे मिहला उ ोगां ना नवीन लघु उ ोग सु कर यासाठी 10 वषात
परतफे ड कर यासाठी . 10 लाखां पयतचे कज देणारे ही योजना आहे. मिहला उ ोजकां ना कोण याही संपाि क सु र ेिशवाय 1 कोटी
पयां पयतचे कज देखील िदले जात आहे. ओ रएं टल बँक ऑफ कॉमसची ओ रएं टल मिहला िवकास योजना योजना, भारतीय मिहला
बँक यवसाय कज, देना बँकेची देना श योजना, पं जाब आिण िसं ध बँकेची उ ोिगनी योजना इ. याचे उदाहरण आहेत.
 देना श योजना: देना श योजना ही एक योजना आहे जी शेती यवसाय, िकरकोळ दु काने, उ पादन े , माय ो- े िडट सं था,
गृ हिनमाण आिण िश ण े ातील मिहला उ ोजकां ना कज दान करते. मिहला वरीलपैक कोणतेही सु कर याचा िवचार करत
असेल तर या योजनेचा वापर क शकते. कजाची कमाल मयादा . 20 लाख आहे, याज दर मू ळ दरापे ा 0.25% कमी आहे.
 भारतीय मिहला बँक यवसाय कज: साधनां च ी कमतरता असू नही मोठी व ने पाहणा या मिहलां साठी भारतीय मिहला बँक सु
कर यात आली. उ पादन यवसाय सु क इि छणा या मिहला उ ोजकां साठी हे 20 कोट पयत कज देत.े तु ही मागत असलेले कज
1 कोटीपे ा कमी अस यास सं पाि क आव यक नाही. भारतीय मिहला बँकेचे टेट बँक ऑफ इं िडयाम ये िवलीनीकरण झाले असले
तरी 2017 म ये सु झालेली कज योजना अजू नही कायम आहे.
 उ ोिगनी योजना: यवसाय सु करायचा आहे पण सु वात कर यासाठी काहीच नाही? काळजी क नका. उ ोिगनी योजना
िवशेषत: या मिहलां साठी आहे यां चे उ प न1.5 लाख . ित वष पे ा कमी आहे. िवधवा, िनराधार िकं वा अपं ग मिहलां साठी असे
कोणते ही िनबध नाहीत. या अं तगत कमी याजदराने 3 लाख . पयत कज घेऊ शकता. यामु ळे मिहलां ना छोटे यवसाय सु कर यास
आिण वावलं बी हो यास मदत होते. आिथक ् या सं घष करणा या पा भू मीतील मिहलां ना वावलं बी हो यासाठी मदत करणे हा या
योजनेमागील सं क पना आहे. मिहलां ना यां या उ ोजकते या वासात पु ढे जाणे सोपे कर यासाठी कज सबिसडी देखील दान
करते. कनाटक रा य मिहला िवकास महामं डळाने उ ोिगनी योजना सु के ली असताना, अनेक बँकां नी ही योजना वेगवेग या
बदलां सह वीकारली आहे.
मिहला उ ोजकता लॅटफॉम (WEP):
भारत सरकारने िनित आयोगा माफत मिहला उ ोजकता मं च नावाचा एक उप म सु के ला आहे जो मिहला उ ोजकां ना आिण
यां ना पािठं बा दे यास इ छु क असले या ायोजकां ना एकाच िठकाणी एक आणतो.जर तु ही नवोिदत मिहला उ ोजक असाल तर तु ही
या समु दायात सामील होऊ शकता. या अं तगत यवसायां साठी यां या सु वाती या ट यात उ मायन आिण वेग काय म, उ ोजकता
आिण नेत ृ व िशकव यासाठी कौश य िश ण आिण मागदशन काय म, माकिटं ग म ये मदत, कायदे आिण िनयमां चे पालन सु िनि त
कर यासाठी समथन, िनधी आिण आिथक मदत आिण समिवचारी मिहलां च ा समु दाय व नेटवक तयार कर यात मदत के ली जाते. इ छु क
मिहला उ ोजकां ना आिथक ् या स म बन या या िदशेने पिहले पाऊल उचल यात मदत कर यासाठी या काही शीष योजना आहेत.
सरकार या य नाने आधु िनक जगातील मिहलां ना घरा या चार िभं त पयत मयािदत समज या-या िकं वा पापड बनवणे, लोणचे बनवणे,
खा पदाथ बनवणे, पिटं ग , ह तकला इ. अशा मयािदत यवसायात अडकले या कमकु वत उ ोजक हणू न यां याकडे पाह या या
समाजा या िवचारावर मात कर यात यश आले आहे.
िन कष:
भारतातील प रि थती िचं ताजनक आहे. िदसू न येते क जवळपास सवच गैर-कामगार मिहला (असं घिटत े ातील मिहलां सह),
यात देशातील बहसं य मिहला आहेत, यापू ण अवलं िब वा या अव थेत आहेत. स याची प रि थती सु धार या या उ े शाने, यां याशी
सं बं िधत िविवध सम यां चे िनराकरण कर यासाठी रा ीय तरावर अने क पावले उचल यात आली आहेत.आिथक समाजा या भू िमके ब ल
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आिण ि थतीब ल या वाढ या जाग कतेमु ळे ि यां ची सु उ ोजकता मता हळू हळू बदलली आहे. कौश ये, ान आिण अथ यव थेची
अनु कूलता हे मिहलां ना यवसायात ये याचे मु ख कारण ठरलेआहे. देशासमोर मोठ् या माणावर बेरोजगारी या प रि थतीत मिहला
उ ोजकां च ी भू िमका िवशेषत: ासं ि गक आहे. के वळ कागदावरच राहणारे काय म न हे तर ख या अथाने उ ोजक य सं धी िनमाण
कर यासाठी सरकारी तसेच खाजगी तरावर जाग कता वाढवणे गरजे चे आहे.मिहला उ ोजकां नी यां ची मता दाखवू न िदली असली,
तरी व तु ि थती अशी आहे क या पू व या तु लनेत िकतीतरी अिधक योगदान दे यास स म आहे.त यां या मतेचा उपयोग कर यासाठी
आिण यां या िनरं तर वाढ आिण िवकासासाठी, या िदशेने यां या य नां ना चालना दे यासाठी, समथन दे यासाठी आिण िटकवू न
ठे व यासाठी यो य धोरणे तयार करणे आव यक आहे. अशी धोरणे े ीय वा तवाशी सु सं गत असणे आव यक आहे आिण िवशेषत:
मिहला उ ोजकां ना स या या यव थेम ये या सम यांना त ड ावे लागत आहे ते ल ात घेउन ही धोरणे तयार के ली पािहजेत.
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