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घूषवारा : 

             आर्थथक ववकासात सहकार चळवळीचे अनन्यसाधारण महत्त्व आह.े प्रचवलत काळात आर्थथक 

ववकासाचा व्याल्क दवृिकूनातून ववचार केला िातू .भौवतक कपयाणात सतत वाढ हूत िात ,म्हणिेच 

आर्थथक ववकास हूत िातू,असे रीचडसन  तयांचे मत आह े .प्रतयक्षल्णे ववचार केपयास आर्थथक ववकास ही 

आर्थथक वनयूिनावर आधाररत महत्त्वलू्णथ क्रिया आह े .आर्थथक ववकासात वनयूिनाला महत्त्वाचे स्थान 

आह.ेआर्थथक ववकासामध्य ेसरकारी क्षेत्र ,खािगी क्षेत्र आवण सहकार क्षेत्रात प्रमुख भूवमका ल्ार ल्ाडावी 

लागते ववशेषता ववशेषत सरकारी आवण खािगी क्षेत्राले्क्षा सहकार क्षेत्रास प्रमुख भूवमका ल्ार ल्ाडावी 

लागते.ववशेषता सरकारी आवण खािगी क्षेत्राले्क्षा सहकार क्षेत्राची भूवमका महत्त्वाची आह.े कारण सहकार 

चळवळ ही िनतेची ,िनतचे्या ववकासासाठी, समानतचे्या तत्त्वावर येऊन ववकासासाठी प्रयत्न करणारी 

चळवळ आह े.म्हणूनच सहकार चळवळ महत्त्वाची आह.े 

प्रस्तावना : 

             ग्रामीण अथथव्यवस्थेतील ववकासामध्य े

सहकार चळवळीचे महत्त्व स्ल्ि झालेल े आह े

.दशेात सहकारी चळवळीचा धूरणातमक ववकास 

आवण वाटचाल ही सहकार चळवळीच्या प्रभावी 

नेतृतवामुळेच हूऊ शकली असे समिण्यास आवण 

मानण्यास हरकत नाही .सहकार चळवळीत 

सरकारची मदत वमळाली. तथावल् नेतृतवामुळे 

तया मदतीचा चांगपया प्रकारे उल्यूग करून घेता 

आला म्हणून सहकार चळवळीचे नेतृतव ह े

दशेातील सहकारी चळवळीचे नेतृतव ह ेसहकारी 

संस्थांच्या ववकासाला साह्यभूत ठरले असे 

म्हणावे लागते. दशेातील सहकार चळवळीस  

सुयूग्य नेतृतव लाभपयामुळे ग्रामीण 

अथथव्यवस्थेच्या ववकासाला ववववध सहकारी 

संस्था स्थाल्न करून चालना वमळावी म्हणून 

सहकार चळवळीच्या नेतृतवाचा ववचार करणे 

गरिेच ेआह े .सहकार चळवळीच्या नेतृतवास िर 

व्यवस्थाल्न शास्त्राची िूड दऊेन सहकार 

चळवळीच्या  नेतृतवाचा ववचार केपयास सहकार 

चळवळीच्या नेतृतवाच ेफायद ेवमळतील. 

बीि सजं्ञा: सहकार, सहकार ववकास आवण वृद्धी, 

सहकार  चळवळ 

उक्रिि े:  

1. भारतातील सहकार चळवळीचे यशाल्यश 

अभ्यासणे. 

2. भारतातील सहकार चळवळीचे मूपयमाल्न 

करणे. 

3. स्वातंत्र्यूत्तर काळातील सहकार 

चळवळीच्या  ववकासाचा आढावा घेण.े 

सशंूधन ल्द्धती : सदर शूधवनबंध साठी दयु्यम 

सामग्री चा आधार घेतला असून यात प्रकावशत 

संदभथ गं्रथांचा, वलवखत लु्स्तके ,मावसके ,संशूधन 
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ले्ल्र यांच्यातून मावहतीच ेसकंलन करण्यात आल े

आह.े 

स्वाततं्र्यूत्तर काळात भारतातील सहकार 

चळवळीचा ववकास : 

          भारतान े स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर दशेातील 

उल्लब्ध साधनसामग्रीचा महत्त्व उल्यूग करून 

घेण्यासाठी वनयूिनाच्या माध्यमातून आर्थथक 

ववकासाच े लक्ष्य वनवित केले. आर्थथक वनयूिन 

म्हणि े सवथ अथथव्यवस्थेचा तल्शीलवार आढावा 

घेऊन कूणते आवण क्रकती प्रमाणात उतल्ादन 

करावयाच े कसे , केव्हा आवण कूठे उतल्ादन 

करावयाच ेआवण त ेकशाप्रकारे वाटाव ेया सारख े

महत्त्वाचे वनणथय वनवितच या सत्तेन े

िाणीवलू्वथक घेण े म्हणिे वनयूिन हूय. 

भारतीय आर्थथक वनयूिनाच े उिशे लू्णथ 

करण्यासाठी भारतीय वनयूिन आयूग ,ररझवथ 

बँक ऑफ इंवडया इतयादींनी  सहकार क्षेत्रास 

मूठ्या प्रमाणात मदत केली. दशेाच्या आर्थथक 

वनयूिनाची उिशे आवण सहकारी क्षेत्राच ेउिशे 

ह ेिवळल्ास सारखेच आहते. सहकारी क्षेत्राच्या 

माध्यमातून अनेक सहकारी संस्थांची वनर्थमती 

आवण आर्थथक ल्ररवतथनातील सहकारी संस्थांची 

भूवमका ववचारात घेऊनच कृषी लघु उद्यूग, कृषी 

मालाचे ववल्णन ,कृवषमालाचे ववतरण आवण 

लु्रवठा इतयादी क्षेत्रांमध्ये सहकाराचा प्रभाव 

आवण ववस्तार मूठ्या प्रमाणात झाला 

.लं्चवार्थषक यूिनांच्या माध्यमातून खालील 

सहकारी संस्थांच्या ववकासाकड े अवधक लक्ष 

दणे्यात आले. तयाचबरूबर भारतीय आर्थथक 

वनयूिनामध्य े लु्ढील उिेश वनवित करण्यात 

आल.े 

1) भारतीय  अथथव्यवस्थेत िांवतकारी बदल 

घडवून आणणे.  

2) दशेातील उल्लब्ध नैसर्थगक साधन संल्त्तीचा 

महत्तम उल्यूग करणे. 

3) दशेाचा संतुवलत औद्यूवगक ववकास करणे. 

4) दशेातील शेतीच्या उतल्ादकतेमध्ये वाढ करणे 

आवण तयासाठी नवीन तंत्राचा वाल्र करणे. 

5) दशेातील दाररद्र्याच्या दिुचिाला आळा 

घालून दाररद्र्य रेषेखालील लूकांच े प्रमाण कमी 

करणे. 

6) दशेाच्या राष्ट्रीय उतल्ादनात आवण ल्याथयाने 

दरडूई उतल्ादनात वाढ करणे. 

7) दशेात आर्थथक आवण सामाविक समता 

वनमाथण करण्यासाठी प्रयत्न करणे. 

8) दशेातील िनतेला सामाविक सुरवक्षतता 

दऊेन तयांच्या िीवनात स्थैयथ वनमाथण करणे. 

9) दशेाने आर्थथक क्षेत्रात स्वयंलू्णथ हूण्याच्या 

दिृीने वनयूिन करणे. 

10) दशेाच्या आर्थथक उतल्ादनाच ेआवण संल्त्तीचे 

न्याय ववतरण करण्यासाठी कपयाणकारी यूिना 

राबवणे. 

11) दशेातील ववववध मागास भागांचा शूध 

घेऊन मागास क्षेत्राच्या आर्थथक ववकासाकड ेलक्ष 

कें क्रित करणे. 

12) दशेाच्या आर्थथक ववकासाचा वेग वाढवणे. 

13) सहकारी ववत्तीय संस्था आवण प्रक्रिया संस्था 

स्थाल्न करून तयात सदढृता   आणणे. 

14) सहकारी ववल्णनाचे प्रभावी िाळे वनमाथण 

करणे. 

15) सहकारी ववववध वस्तू भांडाराची स्थाल्ना 

करून िीवनावश्यक गरिा लू्णथ करणाऱ्या 

वस्तुंचा लु्रवठा करणे. 

16) सहकारी ग्राहक ववकास संस्था स्थाल्न 

करणे. 

17) सहकारी सवमतया ,सहकारी बँका आवण 

सहकारी ववभाग यांना सवथ साहाय्य करून तया 

संस्थांच्या आर्थथक वस्थतीत सदढृता वनमाथण 

करणे. 
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18) ववज्ञान सवाांना व्हावे म्हणून सहकारी 

वशक्षण आवण प्रवशक्षणाची व्यवस्था करणे. वरील 

सवथ प्रकारच्या सहकारी संस्थांचा ववकास 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मूठ्या प्रमाणात झाला. 

भारतान े स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर संतुवलत आर्थथक 

ववकासाच्या अनुषंगान े लं्चवार्थषक यूिनांच्या 

माध्यमातून दशेाच्या आर्थथक ववकासाचा ल्ाया 

रचण्यात सुरुवात केली. 

सहकार चळवळीच ेफायद े: 

सहकार चळवळ ही प्रभावील्णे राबववपयास 

सहकार चळवळीच्या आर्थथक, शैक्षवणक व नैवतक 

,सामाविक लाभ लु्ढील प्रमाणे हूतील. 

आर्थथक लाभ फायद े

1) सहकारामुळे ग्रामीण भागातील सावकारकी 

ल्द्धती बंद हूऊन ग्रामीण भागातील िनतेला 

कमी दरान ेकिथ लु्रवठा करण्यात येतू. 

2) भारतीय अथथव्यवस्था ही सहकाराच्या 

माध्यमातून सूत्रबद्ध ल्द्धतीने ववकवसत करण्यात 

आली .आि ल्न्नास त े साठ टके्क ग्रामीण किथ 

लु्रवठा हा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून 

करण्यात येतू. 

3) ग्रामीण भागात सहकारी ल्तसंस्था बँकांची 

स्थाल्ना करण्यात आपयाने ग्रामीण भागातील 

िनतेला बचतीच्या सवयी लागपया. 

4) अनेक प्रकारच्या लघु व कुटीरूद्यूग यांमध्ये 

सहकारी क्षेत्राचाच प्रभाव वनमाथण झाला .अनेक 

बलुतेदार व्यवसाय करणाऱ्यांच्या व्यवसायाच्या 

सहकारी संस्थांमध्ये रूल्ांतर झाल ेआहते. 

5) सहकारी संस्थांना किथ दतेाना उतल्ादक 

कािाथला प्राधान्य क्रदपयाने किाथचा उवचत 

कारणासाठी उल्यूग हूऊन शेतकऱ्यांच्या 

उतल्न्नात मूठ्या प्रमाणात वाढ झाली. 

6) सहकार चळवळीन ेदशेात हररतिांती घडवून 

आणण्यास मदत केली. शेतीच्या ववकासासाठी 

मूठ्या प्रमाणात प्रयत्न करून शेती ववकासाच ेतंत्र 

लूकवप्रय केले. 

7) कृवषमालाच्या ववल्णनातील दूष शेतकऱ्यांची 

हूणारी फसवणूक आवण वल्ळवणूक यास ल्ायबंद 

म्हणून कृषी उतल्न्न बािार सवमती, खरेदी वविी 

संघ स्थाल्न करून शेतकऱ्याचं्या आर्थथक 

उन्नतीचा ल्ाया घातला. 

8) कृषी उतल्ाक्रदत मालावर प्रक्रिया करणारे 

अनेक उद्यूग साखर कारखान,े सूतवगरण्या 

इतयादींमुळे ग्रामीण ववकास आवण शेतकऱ्यांचा 

आर्थथक कायाल्ालट झाला. 

9) ववववध वस्तू मधील भेसळ टाळणे ,वस्तूची 

गुणवत्ता, वािवी ककमत आवण ग्राहकांच े 

कपयाण साधण्यासाठी ग्राहक भंडाराच्या 

माध्यमातून िीवनावश्यक वस्तूंच्या ववतरणा 

मुळे व्यक्तींचा आर्थथक कपयाण आवण िीवनमान 

उंचावण्यास मदत झाली. 

10) सहकार चळवळ ही सभासदांच्या आर्थथक 

उद्धारासाठी स्थाल्न झालेली स्वयंस्फूतथ सहकारी 

चळवळ असपयान े सभासद प्रामावणकल्णे 

ववकासासाठी प्रयत्न करतात. 

शकै्षवणक फायद े

1) ग्रामीण िनतेला वेगवेगळ्या प्रकारचे वशक्षण 

दणे्यात येत.े 

2) िनतेला आर्थथक बचत, काटकसर ,सेवा ततव 

,समान उक्रििांसाठी एकत्र येऊन आर्थथक ववकास 

करावयाच ेवशक्षण प्राप्त हूत.े 

3) सहकाराच्या माध्यमातून अनेक संस्थांची 

वनर्थमती करण्यात आली. तयाद्वारे प्रवशवक्षत 

कमथचारी  , प्रगत वगथ वनमाथण करण्यास मदत 

हूत.े 

4) सहकाराच्या माध्यमातून एकत्र येऊन आर्थथक 

ववकासासाठी प्रयत्न करण्याचे आवण संघरटत 

हूऊन अले्वक्षत ध्येय गाठण्याचे प्रवशक्षण, वशक्षण 

सहकारामुळे वमळते. 

5) सहकारी चळवळीमुळे सभासदांच्या आर्थथक 

ल्ररवस्थतीत सुधारणा झापयाने तयांच्या 



IJAAR    Vol.9 No.5   ISSN – 2347-7075 

   .   .                   

 
261 

व्यवक्तमत्त्वामध्ये सामाविक दिाथ उंचावपयाने 

बदल हूऊन स्वावलंबन, नैवतकता ,चाररत्र्य 

काटकसरीच ेवशक्षण प्राप्त हूते. 

क सामाविक आवण नैवतक लाभ 

1) समाि िीवनात ल्ररवतथन घडवून आणण्याचे 

काम सहकार चळवळीन ेकेले.  

2)सहकारी संस्थेच्या गवतमान नेतृतवामुळे 

सभासदांच्या सामाविक सुधारणांना गती 

वमळाली. 

3) सहकार चळवळीत राहुल नेतृतव करता येत े

तयामुळे सामाविक दिृीने तयांचे महत्त्व वाढते. 

4) सहकार चळवळीच्या माध्यमातून ग्रामीण 

भागातील कलह, मतभेद दरू करून वैचाररक 

समानता इतयादी बाबींवर समाि हा  सामाविक 

व नैवतक दषृ्ट्या एकवत्रत आला आवण दशेाचा 

ल्ाया रचण्यात आला. 

5) सहकारी संस्थेचे सभासद चाररत्र्यवान आवण 

सामाविक िबाबदारीची िाणीव असलेला 

असतू .या ववचारातून सामाविक आवण नैवतक 

ल्ाया चांगला वनमाथण झाला. 

 रािकीय फायद े: 

सहकार चळवळ ही मुळातच लूकशाही चळवळ 

आह े या चळवळीचे रािकीय फायद े

लु्ढीलप्रमाणे. 

1) सहकारी संस्थांचा ल्ाया हा लूकशाही 

व्यवस्थेवर अवलंबून असतू. तयामुळे लूकशाही 

प्रणाली चे धड े सभासदांना सहकारी संस्थेच्या 

माध्यमातून वमळतात . 

2) लूकशाही च्या माध्यमातून सत्तेवर आलेल े

कायथकत ेमूठ्या प्रमाणात संस्थेमध्ये असतील तर 

सहकार चळवळीच्या ववकासाकड े ववशेष लक्ष 

दणे्यात येत े,सहकार चळवळीचा ववकास तयामुळे 

हूऊ शकतू . 

3) रािकीय व्यक्ती आवण सत्तेच्या माध्यमातून 

सहकायाथसाठी भरीव आर्थथक तरतूद करून या 

चळवळीचा ववकास साधला िातू. 

भारतातील सहकार चळवळीच्या प्रभावी 

वाढीसाठी उल्ाय यूिना :  

1) सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण 

भागातील बचतीचे प्रमाण वाढवण्याचे वनवित 

उक्रिि प्रवतवषी ठरवून दणे्यात याव.े 

2) सहकार चळवळीची भूवमका आवण सरकारची 

भूवमका ववसंगत राहू नये. यासाठी यूग्य वनयम 

करणे आवश्यक आह.े 

3) सहकाराच ेवशक्षण आवण प्रवशक्षणाची प्रभावी 

यंत्रणा वनमाथण करणे आवश्यक आह.े 

4) सहकारासाठी प्रभावी कायथक्षम अंकेक्षण व 

दखेरेख यंत्रणा वनमाथण करावी. 

5) अनावश्यक खचथ टाळण्यासाठी वनयम करून 

द्यावेत. 

6) सरकारन े सहकारी संस्थांसाठी ल्ूषक 

वातावरण वनमाथण करून द्याव े व सहकारी 

संस्थांच्या कायद्यात हस्तक्षेल् टाळावा. 

7) सहकारी संस्थांच्या किथ बाकीचे प्रमाण कमी 

करण्यासाठी उतल्ादक स्वरूल्ाचाच किाथवर भर 

दणे्यात यावा. 

8) सहकारी संस्थांतील रािकीय हस्तक्षेल्ास 

प्रवतबंध असावा. 

9) सहकार क्षेत्रास स्वतंत्र क्षेत्राचा दिाथ दणे्यात 

यावा. 

10) सहकार क्षेत्रासाठी नवीन राष्ट्रीय सहकारी 

धूरण िाहीर करावे. 

वनष्ट्कषथ :  

1)  खुपया अथथव्यवस्थेत रटकण्याची शक्ती व 

संभाव्यता सहकारी क्षेत्रात वनवितल्णे आह.े 
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2) सहकार चळवळीत काम करणारा कायथकताथ, 

प्रामावणक, मनवमळावू आवण ववकासूस्तकु असेल 

तर ही चळवळ प्रभावी ल्द्धतीन ेकायथ करू शकेल. 

3) सहकार क्षेत्राची आर्थथक-सामाविक 

साधनसामग्री, मनुष्ट्यबळ शक्ती इतर क्षेत्रांले्क्षा 

खूल् मूठी आह.े 

      : 

1)                    :        .   .  .  . 

     ,  .   .   .     

2)                     :        .   .       

,  .   .      

3)                           :       .        

       -               

4)                 

5)                              

               


