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घोषिारा :  

 लोकशाही मूलयाांचे सांरक्षण ि सांिधधन करून आर्थथक विकास साधण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या विकसनशील 

राष्ट्रात सहकारी तत्तिाांचा स्िीकार ि सहकारी क्षेत्राचा विकास होत असलयाची प्रसाद वचन्ह ेआज ददसत 

आहते .अवनयांवत्रत भाांडिलशाही ि अवत वनयांवत्रत समाजिाद यातील दोष टाळून लोकशाही समाजिाद ह े

राजकीय ध्येय डोळ्यासमोर ठेिून आर्थथक ि सामावजक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी भारतात स्िातांत्र्योत्तर 

काळात अवधक नेटान े ि वनवित स्िरूपात प्रयत्न झालेले आहते. भारतीय अथधव्यिस्थेच्या पुनरधचनचे्या 

प्रदियेत जर सहकारी क्षेत्राला महत्तिपूणध कामवगरी पार पाडाियची असेल तर सहकारी तत्तिाांचा अभ्यास ि 

त्याची अांमलबजािणी शास्त्रीय  दवृिकोनातनू  होण ेही काळाची गरज आह.े 

प्रस्तािना : 

          स्िातांत्र्योत्तर काळात भारतामध्ये 

लोकशाही वनयोजनाचे प्रभािी माध्यम ि 

समाजिादी समाजरचनचे्या उदिि पुरतीच े

महत्तिपूणध प्रभािी साधन म्हणून सहकारी 

चळिळीला आगळे महत्ति प्राप्त झाले आहे. 

सहकारी चळिळीच्या यश - अपयशािर 

भारतातील आर्थथक ,सामावजक आवण राजकीय 

पे्ररणाांची  पूती अिलांबून आह.े त्यामुळे सहकारी 

चळिळीची वनकोप िाढ होण्यासाठी 

भूतकाळातील वतच्या यशापयशाचे मूलयमापन 

करून भविष्यकालीन ध्यये धोरणे ठरिािी  

लागतील . यासाठी भारतात आढळून येणाऱ्या 

विवशि पररवस्थतीत सहकारी चळिळीमध्ये 

उद्भिणाऱ्या समस्याांचा साकलयान े अभ्यास 

करून वतच्या विकासाच्या िेदनाांचा िेध घेण े

आिश्यक आह े .भारतीय समाजाच्या आवण 

अथधव्यिस्थेच्या विविध क्षेत्रात िळणे घेऊन 

विकास पािणाऱ्या भारतीय सहकारी 

चळिळीचा िस्तुवनष्ठ दवृिकोनातून अभ्यास 

करण्याचा प्रयत्न या सांशोधनामध्ये पेपर मध्ये 

केला आह.े समान आर्थथक वनष्ठा असणारे गरजू 

लोक स्िच्छेन े एकत्र येऊन लोकशाही पद्धतीने 

सहकारी सांस्था स्थापन करतात. 

बीज सांज्ञा: सहकार, सहकार विकास आवण िदृ्धी, 

सहकार  चळिळ 

उदिि े:  

1. भारताच्या आर्थथक विकासातील सहकाराच े

स्थान अभ्यासण.े 

2. भारताच्या आर्थथक विकासात सहकाराच े

योगदान अभ्यासण.े 

सांशोधन पद्धती :  

           सदर शोधवनबांध साठी दयु्यम सामग्री 

चा आधार घेतला असून यात प्रकावशत सांदभध 

ग्रांथाांचा, वलवखत पुस्तके ,मावसके ,सांशोधन पेपर 

याांच्यातून मावहतीच ेसांकलन करण्यात आले आह.े 
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दशेाच्या आर्थथक विकासातील सहकाराच ेस्थान 

जगातील विकवसत ि मागासलेले दशे ह े

गररबी आवण दाररद्र्याचा दिुचिात सापडलेले 

असतात .ज्या िेळेस अस ेदशे आर्थथक विकासाचा 

प्रयत्न करतात तेव्हा त्याांना भाांडिलाचा कमी िेग 

,  भाांडिलाचा तुटपुांजेपणा आवण  उद्योगधांद्याांचा 

मागासलेपणा, शेतीचा मागासलेपणा, प्रचांड 

लोकसांख्या ,मोठ्या प्रमाणात बेकारी 

इत्यादींसारख्या अडचणींना तोंड द्यािे लागते. 

ठेिी आवण बचतींना  अवधकावधक प्रोत्साहन 

दऊेन भाांडिल वनर्थमती करणे ि त्याआधारे 

औद्योवगक विकासाचा िेग िाढिणे हा त्यािर 

उपाय ठरतो. अशा  अविकसीत आवण 

मागासलेलया दशेाांच्या  सामावजक 

विकासाबरोबर आर्थथक विकास साधण्याच्या 

दिृीने सहकार चळिळीचा मोठ्या प्रमाणात 

उपयोग होऊ शकतो. सहकार ही अशी ऐवच्छक 

सांघटना आह े की ,वजच्या द्वारे बचतीला 

प्रोत्साहन दऊेन परस्पर सहाय्याच्या आधारे 

विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. विसाव्या 

शतकात भारत आवण आवशयाई,इतर काही 

आदिकी आवण लॅरटन अमेररकन दशेातून 

सहकारी चळिळ सुरू करण्यात आली. काही 

दशकात येथील ग्रामीण भागाचे रूप पालटले 

गेले. आज स्ितांत्र झालेलया सिध आवशयाई 

आदिकन राष्ट्रातून सहकारी चळिळीकड ेआर्थथक 

विकास बेकारी कमी करण्याचे आवण ग्रामीण 

भागातील जनतेला आश्रय दणे्याचे एक साधन या 

दवृिकोनातून पावहले जाते. या दशेातील नागरी 

भागातून सहकारी पद्धतीचे उद्योगधांद े मोठ्या 

प्रमाणात वनघत आहते .बऱ्याच विकसनशील 

दशेाांतून सहकारी सांस्थाांची वनर्थमती आवण 

विकास हा राष्ट्रीय धोरणाचा एक भाग म्हणून 

त्याचा स्िीकार करण्यात आला. सामान्य 

जनतचे्या वहताच्या दिृीने सहकारी सांस्थाांच े

महत्ि पटलयामुळे आांतरराष्ट्रीय सांघटनाांकडून 

सहकारी सांस्थाांना सहकाराच्या कायधक्षेत्राची िाढ 

ि विकास होण्यासाठी ताांवत्रक आवण आर्थथक 

स्िरूपाची मदत ददली जात आह.े बऱ्याच 

विकसनशील औद्योवगक दषृ्या प्रगत दशेातून 

आर्थथक आवण सामावजक विकासाच े एक साधन 

या दिृीने सहकारी चळिळीचा अवधक विकास 

होण्याच्या दिृीने सरकारने त्याांना आिश्यक 

आर्थथक आवण ताांवत्रक मदत प्राप्त करून दणे्याच्या 

दिृीने सांस्था स्थापन केलया आहते .भारतात 

पांचिार्थषक योजनात अथधव्यिस्थेत जलद आवण 

आमूलाग्र बदल घडिून आणण्याच्या दिृीने 

महत्िाचे हत्यार या अथाधन े सहकारी सांस्थाांच्या 

विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात मदत केली आह.े 

तसेच पतपुरिठा सांस्था ,ग्राहक सांस्था ,लघुउद्योग 

इत्यादी प्रकारच्या सांस्थाांच्या स्थापनेत आवण 

विकासात सरकारान ेबरीच मदत केली आह.े 

दशेाच्या आर्थथक विकासात सहकाराची भवूमका 

 कृषी विकास 

दशेाच्या आर्थथक क्षेत्रात कृषी क्षेत्राचा 

सहभाग अत्यांत महत्तिाचा असतो. विकसनशील 

दशेाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील कृषी क्षेत्राचा िाटा 

05 टससयाांिन अवधक असतो . भारत आवण अन्य 

विकसनशील दशेात सहकारी क्षेत्रात कृवष 

उत्पादन िाढीसाठी प्रयत्न करािा लागतो आवण 

त्याच बरोबर शेतकरी िगाधची सािकाराांच्या 

पाशातून मुक्तता करणे, शेतीसाठी अलप, मध्यम 

आवण दीघध मुदतीचा कजधपुरिठा करणे, शेतीसाठी 

अिजारे ,सुधाररत बी-वबयाणे, जांतुनाशके आवण 

खताांचा पुरिठा करण्याच े काम करािे लागते 

.बदलत्या जागवतक पररवस्थतीत सहकारी 

सांस्थाांना विशेष लक्ष द्याि े लागते. कृषी उत्पन्न 

िाढ ,खचध कमी करणे आवण सभासदाांच्या 

उत्पादनाांना अवधक भाि वमळिून दणेे, या 

बाबीकड ेगाांभीयाधने लक्ष द्यािे लागत आह.े 

कृषी सांशोधन:  कृषी क्षेत्र विकासात सहकारी 

क्षेत्र महत्तिाची भूवमका पार पाडीत आसत.े त्यात 

कृषी सांशोधनाच े कायध अत्यांत आिश्यक ठरत.े 

सहकारी सांस्थाांना फक्त उत्पादन िाढीचा विचार 

न करता ,धान्याच्या निीन जाती शोधणे ,कृषी 
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महाविद्यालयाच्या मदतीने सांशोवधत बी-

वबयाणाांचे  उत्पादन करणे ,फळाांच्या सुधाररत 

जाती विकवसत करणे ि सांशोधन खताांचा िापर, 

पाणीपुरिठा व्यिस्थापन, पीक सांरक्षण 

इत्यादींचा विचार करािा लागतो. साखर 

कारखाना क्षेत्रातून शेती पररषदा घेऊन 

शेतकऱ्याांच े पायलेट स्कीम राबविण्यात सहकायध 

वमळिणे ,ऊसाच्या नविन जाती तयार करणे 

,पाणी पुरिठा योजना कायाधवन्ित करणे, 

वपकाांिरील रोग वनयांवत्रत तसेच वपकाांिर 

हिामानातील बदलाचा होणारा पररणाम आवण 

घ्याियाची काळजी याबाबत शेतकऱ्याांना 

मागधदशधन करणे या कायाधत सहकायध क्षेत्राची 

कामवगरी विशेष मोलाची ठरत.े 

 औद्योवगक विकासास चालना 

औद्योवगक क्षेत्राच्या विकासात सहकारी 

क्षेत्रास विशेष महत्तिाची भूवमका बजिािी लागते 

.अथधव्यिस्थेतील 80 टके्क उद्योग ह े कृषी क्षेत्रािर 

आधाररत असतात .सहकारी क्षेत्राद्वारे कृषी 

क्षेत्राचा विकास घडविण्याचे कायध चालत े

त्यातूनच औद्योवगक विकासास चालना वमळते. 

ग्रामीण भागात कृषी उद्योगाचा विकास 

घडविण्याचे  कायध सहकारी सांस्था करू शकतात 

सहकाराच्या छत्राखाली कृषी उत्पादकाांना एकत्र 

आणून सहकारी साखर  कारखाने,  सहकारी सूत 

वगरण्या ,सहकारी दधू प्रदिया सांस्था ,सहकारी 

खत कारखान,े सूत वगरण्या, भात वगरण्या ,फळ 

प्रदिया सांस्था, तागाच्या वगरण्या इत्यादी 

उद्योगाांचा सहकारी तत्तिािर विकास करता 

येतो. 

लघ ुउद्योगाांचा विकास 

ग्रामीण अथधव्यिस्थेत लघु उद्योगाांना 

विशेष महत्ति असते .सहकारी क्षेत्र ग्रामीण 

भागातील कारागीर हस्तवशलपी ,रेशीम विणकर, 

खादी उत्पादन ,कागद वनर्थमती ,िृक्षसांिधधन 

,फलोद्यान ,परांपरागत ऊजाध िापर ,अखाद्य तेल 

वनर्थमती, साबण वनर्थमती ,कुां भार वशलप ,पापड, 

मसाला वनर्थमती ,औषधी िनस्पती वनर्थमती ,डडक 

,लाख गोळा करणे इत्यादी उद्योगाांच्या 

विकासासाठी अलप व्याजदरात कजे दणेे. 

कारावगराांवन प्रवशक्षण सोय, उत्पाददत मालाला 

बाजारपेठ वमळिून दणेे इत्यादी बाबतीत 

सहकारी क्षेत्राची भूवमका विशेष महत्तिाची आह.े 

उत्पन्नात िाढ 

  दशेाच्या ग्रामीण भागातील कृषी क्षेत्र 

आवण लघुउद्योग ि स्ियांरोजगार क्षेत्राशी 

सांबांवधत असणाऱ्या जनतेच्या उत्पाांनात िाढ 

होण्याच्या दिृीने सहकारी क्षेत्राची कामवगरी 

महत्तिाची ठरत े .कृषी मालाला योग्य भाि 

वमळिून दणेे आवण कृषी क्षते्राच्या विकासासाठी 

मदत करणे या द्वारे शेतकरी िगाधच्या उत्पन्नात 

भर पडण्यास मदत होत े .कृषी उत्पादनाशी  

सांबांवधत प्रदिया उद्योगाांची स्थापना केलयान ेकृषी 

मालाला अवधक भाि वमळतो तसेच लघु उद्योग, 

कुरटरोद्योग आवण अन्य ग्रामीण उद्योगाांना 

अथधसहाय्य करणे, कारावगराांना प्रवशक्षण दणेे 

,आधुवनक तांत्राचा िापर वशकविणे, बाजारपेठ 

वमळिून दणेे इत्यादींमुळे उद्योग उद्योजकाांच े

उत्पन्नाचे प्रमाण िाढते. 

 सवुिधाांचा विकास 

 सहकाराच्या माध्यमातून कृषी उद्योग 

आवण लघु उद्योगाांचा ग्रामीण क्षेत्रात विकास 

करण्यासाठी प्रथम मूलभूत सुविधाांचा विकास 

करािा लागतो. ग्रामीण भागात पाणीपुरिठा 

आवण िीज पुरिठा सुविधाांचा विकास 

होण्यासाठी सरकार आर्थथक मदत आवण 

प्रोत्साहन दतेे .कृवषपांपाांना विजेचा पुरिठा करणे 

ि त्यातून शेतीसाठी पाणीपुरिठ्याची सोय 

करणे, ग्रामीण भागात खेड्ाांना जोडणारी असे 

रस्त े बाांधणे की ज्यामुळे कृषी उत्पादने 

कारखान्याांना ककिा बाजारपेठाांना पाठिता 

येतील . सहकारी सांस्था सरकारी मदत 

जनतेपयंत पोहोचवितात.त्यामुळे भाजीपाला, 
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दधू ,फळे आवण अन्य नाशिांत मालास योग्य 

ककमत वमळू शकते. 

रोजगारात िाढ 

 सहकारान े आर्थथक क्षेत्रात महत्तिाची भूवमका 

पार पाडण्यास सुरुिात केलयापासून दशेात 

रोजगाराच्या सांधी िाढत असून रोजगार आवण 

स्ियांरोजगार िाढ होत आह े .भारतात सिध 

सहकारी साखर कारखान्यात प्रत्येकी एक 

हजारपेक्षा अवधक लोकाांना कायमचा रोजगार 

वमळाला असून हांगामाच्या काळात भूवमहीन 

मजूर आवण गरीब शेतकऱ्याांना तात्पुरता रोजगार 

उपलब्ध झाला आह.े 

 निीन आर्थथक धोरण आवण सहकारः- 

  बाजारातील स्पधाधः  

नव्या धोरणामुळे प्रगत दशेातील बहुराष्ट्रीय 

कां पन्या मोठ्या प्रमाणािर भारतात आलया 

आहते. या कां पन्याांकड े प्रचांड प्रमाणात भाांडिल 

आह.े तसेच या कां पन्या उच्च तांत्रज्ञानाच्या 

िापरािर भर दतेात. आधुवनक व्यिस्थापन 

कौशलयाचा िापर करतात. अशा कां पन्याांकडे 

सांशोधन ि विकास विभाग असतो. त्याद्वारे सतत 

सांशोधन कायध केले जाते. उत्पादन ि उत्पादन 

विषय तांत्रज्ञानामध्य े आधुवनकता आणली जाते. 

त्यामुळे अशा सहकारी सांस्थाांना महाकाय 

कां पन्याांशी तीव्र स्पधाध करािी लागत आह.े  

 भाांडिली सामर्थयधः 

निीन आर्थथक धोरणात विदशेी भाांडिल मोठ्या 

प्रमाणात येत आह.े सरकारन े विदशेी 

गुांतिणूकदाराांसाठी अनेक सिलती जाहीर केलया 

आहते. त्यामुळे विदशेी गुांतिणूक िाढत 

आहे .अवनिासी  भारतीयाांकडूनही मोठ्या 

प्रमाणात गुांतिणूक होत आह.े बहुराष्ट्रीय 

कां पन्याांकडून िेगाने गुांतून होत आह.े 

जागवतकीकरणामुळे उद्योग क्षेत्रात भाांडिली 

सामर्थयाधला अवधक महत्ति प्राप्त होत आह.े या 

तुलनेत सहकारी सांस्थाांची भाांडिली कुित खूप 

कमी पडत आह.े सकारात प्रामुख्याने दबुधल ि 

सामान्य व्यक्तीचा सहभाग असलयान े प्रचांड 

प्रमाणात भाांडिल उभारता येत नाही. 

व्यिस्थापकीय कौशलयः  जागवतकीकरणाचा 

पररणाम म्हणून बाजारात स्पधाध वनमाधण झाली 

आह.े स्पधेत यशस्िी होण्यासाठी आधुवनक 

व्यिस्थापनात कौशलयाचा िापर केला जात 

आह.े उत्तम व्यिस्थापन कौशलय, आधुवनक 

व्यिस्थापनाची तत्िे, कायधक्षम प्रशासनची तत्िे 

आदींचा िापर िाढत आह ेआह.े हुशार कायधक्षम 

ि धाडसी सांयोजकाांच्या ज्ञानाचा ि अनुभिाचा 

लाभ घेतला जात आह.े या तुलनेत सहकारी 

सांस्था समाजावभमुख असलयान े व्यिसावयक 

तत्िाांचा िापर करता येत नाही. 

बाजारपेठाांिर िचधस्िः  

बहुराष्ट्रीय कां पन्याांच्या उत्पादनात विविधता 

असते. तसेच त्या कां पन्या विविध बाजारपेठाांमध्ये 

मालाची वििी करतात. सतत बाजारपेठाांचा 

विस्तार करतात. सहकारी सांस्था मात्र प्रामुख्याने 

स्थावनक बाजारात मालाची वििी करतात. 

त्याांना बाजारपेठेचा विस्तार करता येत नाही. 

बहुराष्ट्रीय कां पन्याांच्या िाढत्या प्रभािामुळे 

सहकारी सांस्थाांना आपलया नेहमीच्या बाजारपेठा 

रटकिून ठेिणे कठीण जात आह.े 

 उत्पादन तांत्रः 

 निीन धोरणान े भाांडिलप्रधान तांत्राचा िापर 

िाढत आह.े उच्च दजाधचे उत्पादन तांत्र िापरले 

जात आह.े आधुवनक यांत्र ि तांत्र याचा िापर 

िाढत आह.े सहकारी सांस्था मात्र परांपरागत 

उत्पादन तांत्राचा िापर करतात. अलप 

भाांडिलामुळे त्याांना उच्च तांत्रज्ञानाचा अांगीकार 

करता येत नाही. तसेच या सांस्था प्रामुख्याने श्रम 

प्रधान तांत्राचा िापर करतात. रोजगार वनर्थमती 

करणे ह ेयामागे उदिि असत.े जुन्या ि परांपरागत 

तांत्रज्ञानाच्या सहाय्यान े उत्पादन घेणाऱ्या 

सहकारी सांस्था बहुराष्ट्रीय कां पन्या पुढे रटकू शकत 

नाहीत. 

दजाध ि गुणित्ताः  

बहुराष्ट्रीय कां पन्या उच्च दर तांत्रज्ञानाचा अांगीकार 

करतात. त्याांच्या उत्पादनाचा दजाध ि गुणित्ता 

उच्च प्रतीचे असते. नव्या उत्पादन पद्धतीमुळे 

त्याांना उत्पादन खचध कमी राखता येतो. याद्वारे 

या कां पन्या अवधकावधक ग्राहक आकर्थषत करत 

आहते. बाजारा िचधस्ि वनमाधण करू पाहत आहते. 

याचा पररणाम म्हणून सहकारी सांस्थाांना सुद्धा 

उत्पादनाचा दजाध सुधारण्यासाठी प्रयत्न कराि े

लागत आहते. 
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जावहरातीचा प्रभािः 

 नव्या धोरणामुळे बाजारावधवष्ठत अथधव्यिस्था 

वनमाधण होत आह े भारताच्या व्यापार 

व्यिहाराांना भौगोवलक सीमा रेषा याांच्या मयाधदा 

रावहल ेनाही बहुराष्ट्रीय कां पन्या आपलया िस्तूांच्या 

वििीसाठी मोठ्या प्रमाणात जावहराती करत 

आह े या कां पन्या प्रसारमाध्यमाांिर आपले प्रभुत्ि 

वनमाधण करीत आहते सहकारी सांस्था मात्र 

जावहरातीिर फार खचध करू शकत नाही. 

सांघटनात्मक प्रभािः 

 जागवतकीकरणाच्या तत्तिामुळे मोठ्या बहुराष्ट्रीय 

कां पन्याांना अवधक िाि वमळत आह.े अशा कां पन्या 

वनरवनराळ्या दशेात आपलया शाखा उघडतात. 

त्याद्वारे व्यापार िाढितात स्पधाधक्षमता 

िाढिण्यासाठी अनेक छोया कां पन्याांचे 

विवलनीकरण होत आह.े अशा मोठ्या 

आकाराच्या कां पन्याांची मुकाबला करण्यासाठी 

सहकारी सांस्थाांनी सुद्धा एकत्र येण्याची 

आिश्यकता आह.े 

ग्रामीण विकासाचा धोकाः   

मागील १००  िषाधत सहकारी चळिळ दशेाच्या 

कानाकोपऱ्यात पोचली आह.े ग्रामीण भागात 

सहकारी चळिळ चाांगली िाढली आह े या 

चळिळीन े ग्रामीण विकासात महत्तिाची 

कामवगरी बजािली आह.े सहकारी पतपुरिठा 

सांस्था, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत 

वगरण्या, सहकारी प्रदिया सांस्था, सहकारी खरेदी 

वििी सांस्था आदी सांस्थाांनी ग्रामीण भागाच्या 

विकासात महत्तिाचा सहभाग घेतला आह.े 

जागवतकीकरणामुळे सहकारी चळिळी समोर 

अनेक आव्हान ेवनमाधण झाली आहते. कायधक्षमता, 

स्पधाधक्षमता, भाांडिली बळ, उच्च तांत्रज्ञान, 

शास्त्रीय व्यिस्थापन, जावहरातबाजी याबाबतीत 

सहकारी सांस्था कमी पडतात. यावशिाय 

सहकारी मदतीचे प्रमाण कमी झालयास ककिा 

मदत बांद झालयास सहकारी चळिळ आणखी 

अडचणीत येणार आह.े 

वनष्कषध : 

1) दशेाच्या आर्थथक विकासात सहकार क्षेत्रान े

बहुमोल ददलेल ेआह.े  

2) सहकाराच्या  विकासान ेभारताच्या ग्रामीण 

भागात सामावजक, आर्थथक आवण राजकीय 

िातािरणात आमूलाग्र बदल घडून आला आह.े 

3) सहकार हा आर्थथक ,सामावजक, साांस्कृवतक 

आवण शैक्षवणक विकासाचा मागध बनला आह.े 

       : 

1)                    :        .   .  .  . 

     ,  .   .   .     

2)                     :        .  .       

,  .   .      

3)                     :       .        

4)                 

5)                                                           


