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प्रस्तावना  

 अज जगभरात सहकारी क्षेत्राकड े रोजगार ननर्ममती करणारे एक प्रमुख क्षेत्र म्हणून पानहले जात.े 

भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात सहकारी क्षेत्राचा नवकास वेगवेगळ्या टपयांमधून झाला. सहकारी चळवळ 

ननरननराळ्या क्षेत्रात वाढली अह.े कृषी, प्रक्रिया, नवपणन, बँककग, ग्राहक भांडार, सेवा क्षेत्र यासारख्या 

नवनवध क्षेत्रात सहकारी संस्था कायथरत अहते.त्यातनू सहकारी क्षेत्राने मोठ्या प्रमाणात रोजगारननर्ममती 

केली अह.े दशेातील तरुणांना रोजगाराच्या व्यापक संधी सहकारी क्षेत्रातून ईपलब्ध झाल्या अहते. नवनवध 

शाखांमधील पदवीधारांना रोजगाराच्या संधी ईपलब्ध होतात. यानशवाय सहकारी क्षते्रात सुयोय य रोजगार 

करता यावे म्हणून त्यांना प्रनशक्षणही क्रदले जाते. जागनतकीकरणानतंर वेगाने झालेल्या बदलातही सहकारी 

क्षेत्र टटकून रानहललेे अह.े तसेच ते अता जास्त स्पधाथत्मक व स्वयंपूणथ बनत चालले अह.े त्यामुळे सहकारी 

क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष व ऄप्रत्यक्ष रोजगार ननर्ममती होत अह.े 

सशंोधन  पद्धती : 

या शोधननबंधासाठी प्रामुख्याने वणथनात्मक 

व नवशे्लषणात्म्क संशोधन पद्धतीचा वापर 

करताना घटक नवशे्लषण (Data Analysis) या 

पद्धतीचा वापर केला. त्यासाठी तथ्य संकलन व 

मानहती संकलनासाठी प्रामुख्याने दयु्यम 

साधनसामग्रीचा अधार घेतला अह.े 

 शोधननबधंाची  ईक्रिष्ट्य े: 

१. सहकार ही सकंल्पना समजावून घेणे. 

२. नवनवध प्रकारच्या सहकारी संस्थचेा ऄभ्यास 

करणे. 

३. सहकारी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी 

ऄभ्यासणे. 

 शोधननबधंाची  गनृहत े: 

१. गेल्या काही वषाथत सहकारी  क्षेत्राची वेगान े

वाढ होत अह.े 

२. सहकारी क्षेत्रात नवनवध सहकारी संस्थेचा 

समावेश होतो. 

३. ग्रामीण व शहरी भागात नवनवध प्रकारच्या 

सहकारी संस्था काम करतात. 

४. सहकार व रोजगारननर्ममती यांचा जवळचा 

संबंध अह.े  

 सहकाराचा  पटरचय : 

 “सहकार ” या शब्दाचा शब्दशः ऄथथ परस्पर 

सहकायथ करणे, परस्परांच्या कामात मदत करणे 

ककवा सवाथच्या नहतासाठी एकत्रीतपणे काम 

करणे ऄसा होतो. 

सहकाराची  व्याख्या : सहकार म्हणजे काय ह े

समजावून घेण्याच्या दषृ्टीने सहकाराच्या 

व्याख्येचा ऄभ्यास करणे अवश्यक ठरते. 

‘सहकार’ या शब्दाची नननित व्याख्या सध्यातरी 

ईपलब्ध नाही. सहकाराच्या ऄनेक व्याख्या 

अढळतात. परंतु या ऄनेक व्याख्यांपैकी 

कोणतीही व्याख्या सहकाराची संपूणथ लक्षणे स्पष्ट 

करू शकत नाही. ऄसे ऄसूनसुद्धा सहकाराची 

ऄनधक समपथक व चांगली व्याख्या म्हणून पुढील 

सांगता येइल. 

एच.कॅलव्हटची  व्याख्या :  “व्यक्तीने स्वेच्छेन े

एकत्र येउन अपल्या अर्मथक नहतसंबंधाच्या 

ईन्नतीसाठी समानतचे्या तत्वावर ननमाथण केलेली 

संघटना म्हणजे सहकार होय.” 

 सहकारी  ससं्थाचं े नवनवध  प्रकार : 

१. सहकारी प्रक्रिया संस्था  

२. सहकारी बँककग क्षेत्र  
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३. सहकारी नवपणन संस्था  

४. सहकारी ग्राहक भांडार   

५. सहकारी गृहननमाथण संस्था  

६. औद्योनगक सहकारी संस्था  

७. सेवा सहकारी संस्था 

८. श्रनमक सहकारी संस्था 

९. सहकारी शेती संस्था  

   आत्यादी नवनवध सहकारी संस्थांमध्य े

कोणकोणत्या प्रकारच्या रोजगार संधी ईपलब्ध 

होतात याची सनवस्तर माडंणी पुढील प्रमाणे 

करता यतेे. 

सहकारी क्षते्राची रोजगारननर्ममती मधील 

भनूमका :  

सहकारी प्रक्रिया ससं्था : ग्रामीण स्तरावर 

कायथरत व स्थाननक गरजाचंी पूतथता करणाऱ्या 

प्रक्रिया ईद्योग क्षेत्रात कायथरत सहकारी संस्थानंा 

नवशेष कौशल्य ऄथवा गुणवत्ताधारक 

मनुष्ट्यबळाची गरज नसत े त्यामुळे स्थाननक 

स्तरावरील व्यक्तींना ऄशा संस्थेत सहज काम 

नमळू शकते म्हणून भारतीय ऄथथव्यवस्थेत 

सहकारी प्रक्रिया संस्थांना नवशेष महत्व अह.े या 

सहकारी प्रक्रिया संस्थेमध्य े ईसापासून साखर 

ककवा गूळ बननवणे, कापसापासून सतू व कापड 

तयार करणे, भातापासनू तांदळू ऄगर पोह े

बननवणे, तेलनबयांपासून खाद्यतेलाचे ईत्पादन 

घेणे, दधुापासून नवनवध दयु धजन्य पदाथथ बननवणे 

यासारख्या क्रिया या प्रक्रिया सहकारी संस्थांमध्ये 

चालतात. सहकारी प्रक्रिया संस्थांमध्ये सहकारी 

साखर कारखाने, सहकारी दयु ध संस्था, कापूस 

सहकारी संस्था, फळे व भाजीपाला सहकारी 

संस्था, सहकारी कापड नगरण्या, सहकारी सुत 

नगरण्या अनण सहकारी डाळ नगरण्या आत्यादींचा 

समावेश होतो. या सवथ सहकारी प्रक्रिया 

संस्थांमध्ये लॅब ऄनसस्टंट, सेल्स एनझझझयुटटव्ह, 

मानव संसाधन व्यवस्थापक, साठा व्यवस्थापक, 

पयथवेक्षक व तंत्रज्ञ आत्यादी पदांवर काम 

करण्याची संधी ईपलब्ध होते. संबंनधत पदांना 

ऄनुरूप ऄशी पात्रता ननधाथटरत केली जात.े वरील 

सहकारी प्रक्रिया संस्थेपैकी सहकारी साखर 

कारखान्याने अपल्या कायथक्षेत्रात मोठ्या 

प्रमाणावर रोजगार ईपलब्ध करून दणे्यात 

यशस्वी झाले अहते. ग्रामीण भागातील 

जवळपास ०५ लाख कुशल व ऄकुशल श्रनमक या 

ईद्योगात कायथरत अहते. तसेच सहकारी साखर 

ईद्योगांमुळे ऄनेक पुरक ईद्योगधंद े सुरू झाल े

अहते. ईदा. दारू तयार करणे, कागद तयार 

करणे आत्यादी ऄनेक पुरक  ईद्योगधंद्यामुळे 

सहकारी साखर कारखान ेरोजगारननर्ममती क्षेत्रात 

बेरोजगारांसाठी एक अशास्थान ननमाथण झालेल े

अह.े थोडझयात सहकारी प्रक्रिया संस्थेमुळे 

मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष व ऄप्रत्यक्ष 

रोजगारननर्ममती झाल्याचे क्रदसून येत.े 

 सहकारी  बकँकग  क्षते्र :  

भारतात सहकारी चळवळीची खरी सुरुवात 

सहकारी पतपुरवठा संस्थांच्या स्थापनेद्वारे 

झाली. स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतर भारतात सहकारी 

बँककग क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात नवस्तारलेले अह.े 

ऄनेक छोया- छोया गावांमध्येसुध्दा सहकारी 

बँका पोहोचलेल्या अहते. प्राथनमक कृषी 

सहकारी पतपुरवठा संस्था, नवनवध कायथकारी 

सेवा सहकारी संस्था, नजल्हा मध्यवती सहकारी 

बँका, राज्य सहकारी बँका, प्राथनमक व मध्यवती 

भूनवकास बँका, नागरी सहकारी बँका आत्यादी 

क्षेत्रांमध्ये तरुणांना व्यापक रोजगार संधी 

ईपलब्ध झाल्या अहते. या सवथ सहकारी  

बँकांमध्ये झलाकथ , कॅनशऄर, ऄनधकारी, कायथकारी 

ऄनधकारी, व्यवस्थापक, सरव्यवस्थापक, आत्यादी 

पदांवर काम करण्याच्या सधंी ईपलब्ध होतात. 

सामान्यपणे संबंनधत पदांना ऄनुरूप ऄशी पात्रता 

ननधाथटरत केली जाते. ऄनधकारी पातळीवर 

पदवीधर, मानहती तंत्रज्ञानाचे ज्ञान अनण 

सहकारी चळवळीनवषय अत्मीयता या बाबी 

प्रामुख्याने लक्षात घतेल्या जातात. सहकारी 

बँकांनी ग्रामीण व शहरी ऄशा दोन्ही क्षेत्रात 

रोजगार संधी ईपलब्ध केल्या अहते. थोडझयात 

सहकारी क्षेत्रात कायथरत बँका या प्रत्यक्ष 

रोजगारननर्ममती करतातच; परंतु त्याचवेळी 

त्यांच्याद्वारे सदस्य तसेच समाजातील दबुथल 

घटकांना करण्यात येणाऱ्या कजथपुरवठ्यामुळे ही 

मोठ्या प्रमाणात ऄप्रत्यक्ष रोजगारननर्ममती होत 

ऄसते. 

 सहकारी नवपणन ससं्था : 

      भारतीय ग्रामीण ऄथथव्यवस्थेत अनण 

कृषीईत्पादन वाढीच्या प्रक्रियेत सहकारी नवपणन 

संस्थेचे फार महत्व अह.े सहकारी नवपणन ही 

एक व्यापक ऄथाथची संकल्पना अह.े ईत्पादक त े
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ईपभोझत्यापयंत अवश्यक ऄसणाऱ्या 

शेतमालाची नवपणन क्रिया सहकारी तत्वावर 

करणारी संस्था म्हणजे सहकारी खरेदी-नविी 

संस्था होय. सहकारी नवपणन संस्था सहकाराच्या 

तत्वावर अपल्या सभासदाकंडून मालाची खरेदी 

करून तो ग्राहकानंा व व्यापाऱ्यांना नवकण्याच े

कायथ करतात. भारतात सहकारी नवपणन 

संस्थांची रचना संघीय पद्धतीने झालेली अह.े 

प्राथनमक संस्था तालुका ककवा गावपातळीवर 

कायथ करतात. नजल्हा सहकारी नवपणन संस्था 

नजल्हापातळीवर संघ म्हणून कायथ पाहते. राज्य 

सहकारी नवपणन संघ ही राज्यपातळीवर काम 

पाहते. यानशवाय नाफेड ही संस्था 

राष्ट्रीयपातळीवर कायथ करते. या संस्थांमध्य े

नवनवध टपपयांवर मनुष्ट्यबळाची गरज भासते. 

शेतमालाचे एकत्रीकरण करणे, मालाची प्रतवारी 

करणे, मालाचा संग्रह करणे, शेतमालाची बांधणी 

अनण वाहतूक करणे, शेतमालावर प्रक्रिया करणे, 

शेतमालाची नविी व्यवस्था सांभाळणे या नवनवध 

कायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी 

ईपलब्ध होतात. ऄकुशल श्रनमकांबरोबरच कुशल 

व प्रनशनक्षत कमथचाऱ्यांची सुध्दा गरज भासत.े 

व्यवस्थापक, सहाय्यक व्यवस्थापक, सल्लागार, 

वटरष्ठ सल्लागार, खरेदी व्यवस्थापक, नविी 

व्यवस्थापक, लेखानधकारी यासारख्या पदांवर 

रोजगाराची संधी ईपलब्ध होते. 

सहकारी ग्राहक भाडंार :   

जगात सहकारी चळवळीची खरी सुरुवात ग्राहक 

संस्थेपासून झाली अह.े ग्राहकानंा त्याचं्या 

नहतसंबंधाच े संरक्षण व संवधथन करण्यासाठी 

सहकारी तत्वावर स्वेच्छेने स्थापन केलेली संस्था 

म्हणजे ग्राहक सहकारी ससं्था होय. भारतात 

ग्राहक सहकारी संस्था नवनवध स्तरांवर काम 

करतात. प्राथनमक ग्राहक सहकारी संस्था, घाउक 

सहकारी ग्राहक संस्था, राज्य ग्राहक सहकारी 

संघ, राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघ ऄशा नवनवध 

पातळीवर ग्राहक सहकारी संस्था कायथ करतात. 

सभासदांकडील मालाचे एकत्रीकरण करणे, 

त्याची नविी करणे, दजाथ ननयन्त्रण राखणे, नहशेब 

राखणे, नवनवध स्तरावंरील व्यवस्थापन 

सांभाळणे आत्यादी कायांसाठी सक्षम 

कमथचाऱ्यांची गरज ऄसते. यामुळे या प्रकारच्या 

सहकारी संस्थेमध्य े मोठ्या प्रमाणात  क्षेत्रात 

रोजगारननर्ममती होते. 

आतर सहकारी ससं्था :  

वर ईल्लेख केलेल्या सहकारी संस्था व्यनतटरक्त 

सेवा सहकारी संस्था, सहकारी गृहननमाथण संस्था, 

औद्योनगक सहकारी संस्था यांसारख्या नवनवध 

सहकारी संस्थांमध्ये रोजगारननर्ममती मोठ्या 

प्रमाणात होते. पयथवेक्षक, नवत्तीय व्यवस्थापन, 

कमथचारी व्यवस्थापन, खरेदी-नविी व्यवस्थापन, 

संशोधन अनण नवकास यांसारख्या नवनवध 

नवभागासंाठी कमथचाऱ्यांची गरज ऄसते. आत्यादी 

प्रकारच्या कामांमध्ये बेरोजगार  तरुणांना 

रोजगाराची संधी  ईपलब्ध होते. 

ननष्ट्कषथ  : 

सहकारी क्षेत्र ह े अजही मोठ्या प्रमाणात 

मानवी श्रमावर अधाटरत कायथ करते यामुळे 

ऄशा क्षेत्राला ऄसणारी मानवी संसाधनाचंी गरज 

मोठी ऄसते. भारतासारख्या कृषी क्षेत्रावर 

जास्तभर ऄसणाऱ्या ऄथथव्यवस्थेत सहकारी 

तत्वावरील कायथरत सहकारी नवपणन संस्था, 

सहकारी प्रक्रिया संस्था, सहकारी बँका, सहकारी 

ग्राहक भांडार, सहकारी गृहननमाथण संस्था, 

औद्योनगक सहकारी संस्था, सेवा सहकारी संस्था, 

श्रनमक सहकारी संस्था अनण सहकारी शेती 

संस्था आत्यादी प्रकारच्या सहकारी संस्थेमुळे 

मोठ्या प्रमाणात हगंामी तसचे कायम स्वरूपाची 

रोजगारननर्ममती होते. तसेच सरकारी स्तरावरील 

नवनवध ऄनुदाने व सहकारी क्षेत्राच्या ईन्नतीसाठी 

राबनवण्यात येणाऱ्या कायथिमामुळे सुध्दा 

सहकारी क्षेत्रातील रोजगारननर्ममतीला 

मोठ्याप्रमाणात चालना नमळते. 
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