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एम. कॉम.
सत्र - I (CBCS)     

धोरणातमक व्यवस्ापन

SYLLABUS

Revised Syllabus of Courses of                                                                     
Master of Commerce (M.Com) Programme at Semester I 

(To be implemented from Academic Year- 2016-2017)  

Core Courses (CC) 
 

1. Strategic Management 
 

Modules at a Glance 
 
 

SN Modules No. of 
Lectures 

1 Introduction to Strategic Management 15 

2 Strategy Formulation, Implementation and Evaluation 15 

3 Business, Corporate and Global Strategies 15 

4 Emerging Strategic Trends 15 

Total 60 

 
 

Objectives 

SN Objectives 

1 To enable the learners to understand new forms of Strategic Management 
concepts and their use in business 

2 To provide information pertaining to Business, Corporate and Global Reforms 

3 To develop learning and analytical skills of the learners to enable them to 
solve cases and to provide strategic solutions 

4 To acquaint the learners with recent developments and trends in the business 
corporate world 
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v

 
SN Modules/ Units 

1 Introduction to Strategic Management 

 • Concept of Strategic Management, Strategic Management Process, Vision, Mission 
and Goals, Benefits and Risks of Strategic Management. 

• Levels of Strategies: Corporate, Business and Operational Level Strategy 
• Functional Strategies: Human Resource Strategy, Marketing Strategy, Financial 

Strategy , Operational Strategy 
• Business Environment: Components of Environment- Micro and Macro and 

Environmental Scanning 

2 Strategy Formulation, Implementation and Evaluation 

 

• Strategic Formulation: Stages and Importance, Formulation of Alternative 
Strategies: Mergers, Acquisitions, Takeovers, Joint Ventures, Diversification, 
Turnaround, Divestment and Liquidation. 

• Strategic Analysis and Choice: Issues and Structures, Corporate Portfolio Analysis- 
SWOT Analysis, BCG Matrix, GE Nine Cell Matrix, Hofer’s Matrix, 

• ETOP- Environmental Threat and Opportunity Profile, Strategic Choice- Factors and 
Importance. 

• Strategic Implementation: Steps, Importance and Problems, Resource Allocation- 
Importance & Challenges 

• Strategic Evaluation and Control: Importance, Limitations and Techniques 
• Budgetary Control:  Advantages, Limitations 

3 Business, Corporate and Global Strategies 

 

• Corporate Restructuring Strategies:  Concept, Need and Forms, Corporate Renewal 
Strategies: Concept, Internal and External factors and Causes. 

• Strategic Alliance: Concept, Types, Importance, Problems of Indian Strategic 
Alliances and International Businesses 

• Public Private Participation: Importance, Problems and Governing Strategies of PPP 
Model. 

• Information Technology Driven Strategies: Importance, Limitations and 
contribution of IT sector in Indian Business 

4 Emerging Strategic Trends 

 

• Business Process Outsourcing and Knowledge Process Outsourcing in India: 
Concept and Strategies. Reasons for growing BPO and KPO businesses in India.  

• Reengineering Business Processes- Business Reengineering, Process Reengineering 
and Operational Reengineering 

• Disaster Management: Concept, Problems and Consequences of Disasters, 
Strategies for Managing   and Preventing disasters and Cope up Strategies. 

• Start-up Business Strategies and Make in India Model: Process of business start ups 
and its Challenges, Growth Prospects and government initiatives in Make in India 
Model with reference to National manufacturing, Contribution of Make in India 
Policy in overcoming industrial sickness 
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V

Scheme of Examination:
The performance of the learners will be evaluated in two

components. One component will be the Internal Assessment
component carrying 40% marks and the second component will be
the Semester End Examination component carrying 60% marks.

Internal Assessment:
The Internal Assessment will consist of one class test of 40

marks for each course excluding projects. The question paper
pattern will be shown as below:

Question Paper Pattern
(Internal Assessment)

Maximum Marks: 40 marks
Questions to be set: 03
Duration: 1 hours

Question
No.

Particular Marks

Q - 1 Objective Questions
Students to answer 10 sub questions out of
15 sub questions.
(*Multiple choice/ True or False/ Match the
columns/ Fill in the blanks)

OR
Objective Questions

A) Sub Questions to be asked 08 and
to be answered any 05
B) Sub Questions to be asked 08 and to
be answered any 05 (*Multiple choice/
True or False/ Match the columns/ Fill in
the blanks)

10
Marks

Q - 2 Concept based short questions
Students to answer 5 sub questions out of 8
sub questions.

10
Marks

Q - 3 Practical problems or short questions
Students to answer 02 sub questions out of
03 sub questions

20
Marks
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Question Paper Pattern
(Theoretical Courses)

Maximum Marks: 60
Questions to be set: 04
Duration: 2 hours
All Questions are Compulsory Carrying 15 Marks each.

Question
No.

Particular Marks

Q - 1

Q - 1

Full length Question
OR
Full length Question

15 Marks

15 Marks

Q - 2 Full length Question
OR
Full length Question

15 Marks

15 Marks

Q - 3 Full length Question
OR
Full length Question

15 Marks

15 Marks

Q - 4 Objective Question
(Multiple Choice/ True or False/ Fill in
the Blanks/ Match the Columns/ Short
Questions.)
OR
Short Notes (Any three out off Five)

15 Marks

15 Marks

Note :

Full length question of 15 marks may be divided into two sub questions
of 08 and 07 marks.
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Sr. Particular

01 Standard of Passing
The learner to pass a course shall have to obtain a
minimum of 40% marks in aggregate for each course
where the course consists of Internal Assessment &
Semester End Examination. The learner shall obtain
minimum of 40% marks (i.e. 16 out of 40) in the Internal
Assessment and 40% marks in Semester End
Examination (i.e. 24 out of 60) separately, to pass the
course and minimum of Grade E in the project
component, wherever applicable to pass a particular
semester. A learner will be said to have passed the
course if the learner passes the Internal Assessment &
Semester End Examination together.

02 Allowed to Keep Terms (ATKT)
1) A learner shall be allowed to keep term for Semester
II irrespective of number of courses of failure in the
semester I.
2) A learner shall be allowed to keep term for Semester
III if he/she passes each of the semester I and Semester
II OR a learner fails in not more than two courses of
Semester I and not more than two courses of
Semester II.
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प्रकरण १: डावपेचात्मक व्यवस्ापन

घटक १ 

१ 
डावपेचात्मक व्यवस्थापन 

प्रकरण सरंचना  

१.०  उद्दि�  

१.१  परिचय 

१.२  डावपेचात्मक व्यवस्थापनाची संकल्पना 

१.३  डावपेचात्मक व्यवस्थापन प्रद्दिया 

१.४  ��ी, जीद्दवत कायय आद्दि ध्येय 

१.५  धोििात्मक व्यवस्थापनाचे फायदे आद्दि धोके 

१.६  धोििांचे स्ति  

१.७  कायायत्मक ििनीती 

१.८ सािांश 

१.९ स्वाध्याय 

१.० उद्धिष्ट  

• या प्रकििाचा अभ्यास केल्यानंति द्दवद्यार्थयाांना खालील गो�ी समजून येतील  

• धोिि आद्दि धोििात्मक व्यवस्थापनाची संकल्पना समजून घ्या. 

• धोििात्मक व्यवस्थापनाची प्रद्दिया समजून घेिे  

• संस्थात्मक ��ी, द्दमशन आद्दि उद्दि�े जािून घेिे 

• धोििात्मक व्यवस्थापनाचे फायदे आद्दि धोके समजून घेिे . 

• व्यवसाद्दयक धोििांच्या द्दवद्दवध प्रकािांबाबत ज्ञान प्राप्त कििे 

• कॉपोिटे, व्यवसाय आद्दि ऑपिशेनल स्तिाविील धोिि स्प� कििे 

• व्यवसायाच्या कायायत्मक धोििांवि चचाय कििे 

• व्यवसाय वाताविि आद्दि पयायविि तपासिीचे वियन कििे 
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धोरणात्मक व्यवस्ापन

१.१ पररचय 

व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन (रणनीती/ डावपेच व्यवस्थापन/ व्यवसाद्धयक व्यूहरचना)  

व्यूहरचना व्याख्या: उद्धिष्ट े

स्रॅटेद्दजक मॅनेजमेंट ( सामरिक / ििनीती/ डावपेच व्यवस्थापन) 

स्रॅटेद्दजक मॅनेजमेंट म्हिजे व्यवस्थापक त्यांच्या काययक्षमतेसाठी आद्दि त्यांच्या संस्थेसाठी 

स्पधायत्मक फायदा द्दमळवू शकतील अशा धोििे ओळखिे आद्दि त्यांचे वियन कििे. स्रॅटेद्दजक 

मॅनेजमेंट (सामरिक / ििनीती/ डावपेच व्यवस्थापन) 

हा व्यवस्थापन कौशल्याचा असा भाग आहे द्दजथे िोज नवनवीन पद्धतीने समोि आलेल्या कामाचा 

भाग म्हिून वेगवेगळ्या पद्धतीने ििनीती बनविे आद्दि त्यांचा योग्य वापि कििे आवश् यक असत.े 

धोििात्मक व्यवस्थापनास व्यवस्थापक हाती घेतलेल्या द्दनिययांचे आद्दि कृतींचे एक गठ्ठा म्हिून 

देखील परिभाद्दित केले जाऊ शकते आद्दि जे संस्थेच्या कामद्दगिीचे परििाम ठिवते. 

व्यवसायाच्या के्षत्रात ििनीती शब्दाचा वापि नवीनच आहे . सरुुवातीला हा शब्द लष्किी अथायने 

वापिात होता.  

१.२ डावपेचात्मक व्यवस्थापनाची सकंल्पना 

जागद्दतकीकििामळेु द्दवकद्दसत आद्दि अद्दवकद्दसत देशांच्या अथयव्यवस्थेच्या धोििांमध्ये िांद्दतकािक 

बदल बघण्यास द्दमळतात . उदािीकििामळेु व्यापािातील सवय अडथळे दूि होऊन व्यापाि खिोखिच 

देशांतगयत न िाहता अंतििाष्रीय स्तिावि पोचू शकतो तसेच उदािीकििामळेु व्यापािातील स्पधाय 

खूप तीव्र झाली आहे. या घडामोडींमळेु व्यवसायातील नवीन प्रद्दतमानांना वाढ झाली असून 

पािपंरिक व्यवसाय व्यवस्थापनाच्या धोििे आद्दि धोििात्मक द्दवचाि संकल्पनेत बदल झाला आहे. 

व्यवसायांमध्ये त्यांचे अद्दस्तत्व आद्दि यश उत्तम अशा व्यवसाय धोििांवि अवलंबून आहे याची 

त्यांना जािीव झाली आहे. नफा द्दमळद्दवण्यासह ग्राहकांच्या समाधानावि लक्ष कें द्दित किण्यास 

त्यांनी सुरुवात केली आहे.  

१९६० पूवी कॉपोिटे द्दनयोजन लोकद्दप्रय होते पितं ु१९८० नंति जागद्दतकीकििामळेु उद्भवलेल्या 

स्पधेला / परिद्दस्थतीला चांगल्या प्रकाि े तोंड देण्यासाठी धोििात्मक व्यवस्थापनाने त्याचे स्थान 

घेतले 

डावपेचात्मक व्यवस्थापनाचा धोिि व्याख्या: (लष्किी डावपेचांची कला व शा� ) डावपेच हा शब्द 

स्रॅटेगोस या ग्रीक शब्दापासून आला आहे. शब्द ििनीती, म्हिजे जनिलची कला. 
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व्यवसाय व्यवस्थापन के्षत्रामध्ये ििनीती द्दकंवा धोििात्मक ििनीती हे शब्द नव्यानेच दाखल झाल े

आहेत.  

��ी, जीद्दवत कायय ध्येय सामरिक व्यवस्थापनाचे फायदे आद्दि जोखीम. 

१.३ डावपेचात्मक व्यवस्थापन प्रद्धिया  

धोििात्मक व्यवस्थापन ही एक गद्दतशील प्रद्दिया आह े . धोििात्मक व्यवस्थापन सतत द्दवकद्दसत 

होत असून त्याची पनुिावृत्ती होत असते. म्हिजे तो फक्त अनिुद्दमक िमाने व्यवस्था केलेल्या काही 

द्दियांचा कठोि, चििद्दनहाय संग्रह नसून त्याऐवजी ते संबंद्दधत द्दियांचा सतत द्दवकसनशील असिाि े

मोजेक आहे. 

काळानरुूप जशी परिद्दस्थती असेल त्या पद्धतीने व्यवस्थापक हे द्दवद्दश� वेळी द्दवद्दश� िमाने 

डावपेचांची मांडिी करून परिद्दस्थतीचा सामना कितात. ििनीती सध्यापासून संघटनेला 

ठिवलेल्या ध्येयापयांत नेण्यास मदत कितात. सामरिक व्यवस्थापन ही अशी प्रद्दिया असते यामध्ये 

व्यवसाय योजनांचा द्दवकास आद्दि अंमलबजाविी वापि करून व्यवसायाची उिी�े साध्य कितात. 

दसुऱ्या शब्दात, स्रॅटेद्दजक व्यवस्थापन एक बंडल म्हिून परिभाद्दित केले जाते व्यवस्थापकाने 

घेतलेले द्दनियय आद्दि केलेल्या कृती यावरून व्यवसायाच्या काययक्षमता ठिते. व्यवस्थापकाला 

वातावििाचे पूिय ज्ञान असिे आवश्यक आहे , ज्यामळेु बदलत्या वातावििात तो योग्य वेळी योग्य 

द्दनियय घेऊ शकतो , त्यांनी एसडब्ल्यूओटी द्दवशे्लिि केले पाद्दहजे (सामर्थयय, दबुयलता, संधी आद्दि 

धोके), म्हिजेच त्यांनी सामर्थयाांचा एकद्दत्रत वापि केल्या पाद्दहजे संघटनात्मक कमकुवतता कमी 

करून, धोकयांकडे दलुयक्ष करू नये, द्दमळिाऱ्या संधी मधून फायदा द्दमळवला पाद्दहजे. 

“धोििात्मक व्यवस्थापन हा द्दनियय आद्दि कृतींचा प्रवाह असतो ज्यामळेु एक प्रभावी ििनीद्दत 

द्दवकद्दसत होते द्दकंवा कॉपोिटे उिी�े साध्य किण्यासाठीची ििनीती. ” - जॉच आद्दि ग्लूएक 

धोििात्मक व्यवस्थापन प्रद्दियेचे प्रमखु चाि टप्पे आहेत,  

अ) सामरिक हेतू. 

ब) ििनीती तयाि कििे 

सी) धोिि अंमलबजाविी 

डी) नीती मूल्यांकन. 

अ) सामररक हतेू.: सामरिक हेतू संघटनेची भद्दवष्यात काय प्राप्त किण्याची इच्छा आहे कल्पना देते. 

बाजािाची दीघयकालीन द्दस्थती ज्यामध्ये संस्थेला नवीन द्दनद्दमयती किावयाची आहे द्दकंवा द्दजथ े

पोचायचे आहे ते दशयवते. 



4

धोरणात्मक व्यवस्ापन

दृ�ी (द्दव्हजन): द्दव्हजन कंपनीच्या भद्दवतव्याचा बहृत आिाखडा दशयद्दवते. दृ�ी म्हिज े कंपनीला 
भद्दवष्यकाळात कोठेपयांत पोहोचायचे आहे हे दाखविे होय. 

द्दमशन: द्दमशन संस्थेचा व्यवसाय, त्याची उिी�े यांचे वियन किते, कोित्या काििांमळेु व्यवसायाचे 
अद्दस्तत्व आहे आद्दि कोिते लक्ष्य गाठायचे मागय हे सूद्दचत किते. व्यवसायाचे अद्दस्तत्व हे कािि 
स्प� कित े

हे संभाव्य भागधािक आद्दि गुंतविूकदािांना व्यवसाय आद्दि त्याची उिी�े, हेतू समजण्यासाठी 
योजना द्दकंवा द्दतचा आिाखडा तयाि केलेला असतो. 

ध्येय आद्दि उिी�े: ध्येय अंद्दतम परििाम आहेत, जे संस्था साध्य किण्याचा प्रयत्न किते. ते सहसा 
दीघयकालीन असतात. दसुिीकडे, ठिाद्दवक कालमयायदेत संस्थेला साध्य किायच्या गो�ी म्हिजे लक्ष 
द्दकंवा उद्दि�े आहेत 

उिी�े हे अशा प्रकािच्या मैलाचे दगड आहेत जे त्यांचे ध्येय साध्य किण्यास द्दनदेद्दशत कितात. 
कधीकधी वस्तदु्दनष्ट / उप-लक्ष म्हिून देखील संदद्दभयत असू शकतात. 

ब. डावपेचांची रचना द्धकंवा मांडणी धोरण ठरद्धवणे: ििनीती तयाि कििे हे धोििात्मक 
द्दनयोजनाशी संबंद्दधत आहे. ही ती प्रद्दिया आहे ज्याद्वाि ेसंस्था द्दनधायरित लक्ष्य साध्य किण्यासाठी 
सवायत जास्त योग्य कृती द्दनवडते. आद्दि ते अपेद्दक्षत द्दनकाल द्दमळवण्यासाठी एक चौकट तयाि कित.े 
हे वेगवेगळ्या पातळीवि केले जाते म्हिजे द्दनगमक ,व्यवसाय आद्दि कायायत्मक पातळी. 

सूत्रीकििा मध्ये पढुील भागांचा समावेश होतो. 

१] सघंटनेचे जीद्धवत कायय तेव्हा उद्धिष्टांची रचना तयार करणे : ह े व्यवसाय अद्धस्तत्वाचे 
कारण स्पष्ट करते 

 संस्थेचा व्यवसाय, त्याचे उद्दि�े आद्दि ध्येयापयांत पोहोचण्याचे मागय वियन किते. आद्दि सवय 
व्यवसाय त्याच्या द्दिया योग्य द्ददशेने ठेवण्यासाठी संघटनेच्या जीद्दवत कायाांची िचना कितात. 
संघटनांची तत्त्वे जीद्दवत काये आद्दि उद्दि�ांची द्दनगडीत असतात या िचनेमध्ये उद्दि�ांचा 
प्रामखु्याने द्दवचाि केला जातो 

२]  अंतर्यत आद्धण बद्धहर्यत पयायवरणाचे द्धवशे्लषण करणे: व्यवस्थापनाने अंतर्यत आद्धण 
बद्धहर्यत वातावरणचे द्धवशे्लषण केले पाद्धहजे.  

 उद्दि�े द्दनद्दित किताना संघटनेच्या अंतगयत पयायवििाचा द्दवचाि किावा लागतो यामध्ये 
मनषु्यबळ, मशीन्स ,साधन सामगु्री कमयचािी आद्दि अद्दधकािी यांच्यातील संबंध व्यापािातील 
कमकुवत बाजू तसेच सामर्थयय बाजून इत्यादींचा द्दवचाि केला जातो. अंतगयत वातावििात 
द्दमशन आद्दि उिी�े असतात. अंतगयत वाताविि द्दनयंत्रिीय आद्दि सहज बदलता येण्याजोगे 
असते. त्याचे द्दवशे्लिि व्यवसाय संघटनेचे सामर्थयय आद्दि कमकुवतपिा ओळखण्यास मदत 
किते. 

 बाह्य पयायविि घटकात सिकाि, स्पधाय, ग्राहक आद्दि तांद्दत्रक द्दवकास समावेश आहे, 
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 जे संस्थेच्या कायय कके्षच्या बाहेि असतात . त्याचे द्दवशे्लिि संधी आद्दि धोके ओळखण्यास 
मदत किते . बद्दहगयत वातावििावि द्दनयंत्रि द्दमळविे सहज शकय नसते मात्र बद्दहगयत आद्दि 
अंतगयत पयायविि यांची एकमेकांशी सांगड घालावी लागते तिच व्यवसाय चांगल्या पद्धतीने 
हाताळता येतो. 

३]  उद्धिष्टांची रचनााः 

 एसडब्ल्यूओटी द्दवशे्लििानंति व्यवस्थापन द्दवपिन, द्दवत्त,उत्पादन आद्दि मानव संसाधन इ. 
द्दनद्दित किण्यास सक्षम आहे . व्यवस्थापनामध्ये उद्दि�े ठिवत असताना या के्षत्रांची उिी� े
नेटके असिे आवश्यक आहे. म्हिजे द्दवद्दश�, मोजण्यायोग्य, प्राप्य, वास्तववादी आद्दि वेळेची 
मयायदा असिाि े. 

४]  पोकळी द्धकंवा उद्धणवा द्धवशे्लषण: 

 उद्दिवा द्दवशे्लिि तलुना करून इद्दच्छत भद्दवष्यासह त्याच्या सध्याच्या कामद्दगिीच्या पातळीचे 
द्दवशे्लिि किते कामद्दगिी हे अचूक अंति शोधण्यात व्यवस्थापनास सक्षम किते. संस्थेच्या 
वतयमान आद्दि भद्दवष्यातील कामद्दगिी दिम्यान. जि उिीवा असतील ति त्या उद्दिवा दूि 
किण्याचा प्रयत्न किण्यासाठी वेगवेगळी धोििे अवलंबली पाद्दहजेत. द्दनयोद्दजत आद्दि प्रत्यक्ष 
काम यामध्ये असलेली तफावत द्दवद्दवध धोििे िाबवून कमी केली पाद्दहजे . 

५] धोरणांचे मूल्यांकन: व्यवस्थापनाने प्रत्येक पयाययी ििनीतीचे द्दकंमत आद्दि फायदा (सीबीए) 
च्या आधाि े मूल्यांकन केले पाद्दहजे. . फायदे आद्दि द्दविीच्या मदुतीत प्रत्येक पयाययी 
धोििाची द्दकंमत,बाजािाचा द्दहस्सा, नफा, शभेुच्छा आद्दि त्याविील खचय उत्पादन, प्रशासन 
आद्दि द्दवतिि या दृ�ीने धोिि ठिद्दवले पाद्दहजे. 

६]  पयाययी रणनीती: एसडब्ल्यूओटी द्दवशे्लिि आद्दि अंतगयत द्दवशे्लिि व्यवस्थापन केल्यानंति 
संस्थात्मक उद्दि�े पूिय किण्यासाठी वैकद्दल्पक ििनीती (फे्रम) तयाि कििे आवश्यक आहे. 
पयाययी ििनीती असिे आवश्यक आहे संस्थात्मक उद्दि�े पूिय किण्यासाठी एखाद्या 
ििनीतीचा उपयोग झाला नाही ति पयाययी ििनीतीचा उपयोग किता येईल. 

७] रणनीती द्धनवड: सवय अंमलात आििे कोित्याही संस्थेला शकय नाही ििनीती म्हिून 
व्यवस्थापन द्दनवडक असले पाद्दहजे. ते कमी खद्दचयक आद्दि अद्दधक लाभ देिािी सवोत्तम 
ििनीती द्दनवडावे लागेल 

सी] रणनीती अंमलबजावणी: ििनीती अंमलबजाविी म्हिजे संस्थेचे लक्ष साध्य होण्यासाठी 

संस्थेची द्दनवडलेली धोििांची अंमलबजाविी कििे  

धोििात्मक अंमलबजाविीमध्ये खालील गो�ींचा समावेश आहे 

१. योजना तयार करणे: द्दनवडलेल्यांची ििनीती अंमलबजाविी किण्यासाठी योग्य योजना 

तयाि कििे आवश्यक आहे ज्यामळेु काययद्दनती धोिि कृतीत आिता येईल. 
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 उदा. जि संस्थेने द्दवस्ताि ििनीती द्दनवडली ति द्दवद्दवध द्दवस्ताि योजना तयाि कििे 

आवश्यक आहे.  

 यात या खालील गो�ी समाद्दव� असतात . 

  बाजाि द्दवकास - अद्दस्तत्वात असिाि ेउत्पादन वस्तू नवीन बाजािात देिे 

  बाजािपेठेत प्रवेश कििे - उपलब्ध उत्पादनात बदल आद्दि त्याच बाजािात अपयि 

 उत्पादन द्दवकास : नवीन वस्तू उत्पादन, बाजािात उपलब्ध करून देिे 

२. उपिमांची ओळख: योजना आखल्यानंति पढुील टप्पा द्दवद्दवध द्दियांची कृती कििे 

आवश्यक आहे ह्याच्या ओळखीवि धोििाची यशस्वी अंमलबजाविी अवलंबनु आहे उदा. 

बाजाि द्दवकासासाठी बाजािपेठ संशोधन: बाजािपेठेतील आद्दथयक द्दस्थती ,ग्राहक 

आवश्यकता, स्पधाय इ.द्दस्थती समजून घेिे  

 मध्यस्थांची द्दनवडः उत्पादन ते अंद्दतम ग्राहक द्दविीस मदत कितात द्दवपिन धोिि ठिवा:  

४ पी बिल द्दनियय म्हिजे.उत्पादन, द्दकंमत, जाद्दहिात आद्दि द्दठकाि 

 उपिमांचे गटबद्ध कििे: व्यवस्थापनाने संबंद्दधत गट केले पाद्दहजेत 

 एका द्दवभागांतगयत उपिम उदा. सवय प्रचािात्मक द्दिया (जाद्दहिात, द्दविी जाद्दहिात, वैयद्दक्तक 

द्दविी, व्यापाि मेळा आद्दि प्रदशयन) एकाच द्दवभागात द्दनयुक्त केले जाऊ शकते. तसेच सवय 

िसद द्दिया (वे�न, वाहतूक आद्दि कोठाि) दसुऱ् या द्दवभागात द्दनयकु्त केले जावे. आयोजन 

संसाधने: यशस्वी अंमलबजाविीसाठी धोिि, आयोद्दजत किण्याची आवश्यकता आहे: 

 भौद्दतक संसाधने: यंत्रिा, साधने आद्दि उपकििे, साद्दहत्य इ. 

  आद्दथयक संसाधने: भांडवल द्दकंवा द्दवत्त 

  मानवी संसाधने: कामगाि आद्दि कमयचािी 

 ही �ोत व्यवस्थापनाने योग्य वाटप कििे,आवश्यक आहे. 

डी] धोरण मूल्यांकन: 

धोििात्मक व्यवस्थापनाचा अंद्दतम टप्पा म्हिजे धोिि मूल्यांकन आद्दि द्दनयंत्रि होय . व्यावसाद्दयक 

वाताविि सतत बदलत असल्यामळेु धोििे सदु्धा भद्दवष्याचा अंदाज घेऊन सतत बदलावी लागतात. 

संघटनात्मक उिी�े साध्य किण्यासाठी द्ददलेल्या ििनीतीची धोिि मूल्यांकन आद्दि द्दनयंत्रि प्रद्दिया 

संदद्दभयत प्रभावीता द्दनद्दित कििे आद्दि आवश्यकतेनुसाि सुधािात्मक कािवाई कििे. 
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धोििात्मक मूल्यांकन आद्दि द्दनयंत्रि मध्ये पढुील चिि असतात. 

१. मानके / लक्ष्य द्धनद्धित करणे: - ििनीद्दतकािांना नीती िाबद्दवण्यासाठी मानके / लक्ष्य द्दनद्दित 

कििे आवश्यक आहे.मानक गिुवत्ता, प्रमाि, खचय आद्दि वेळ दृ�ीने द्दनद्दित असले पाद्दहजे 

आद्दि कमयचाऱ् यांकडून स्वीकायय तसेच प्राप्य असावे. 

२. कामद्धर्रीचे मापन: - येथे प्रत्यक्ष कामद्दगिी गुिवत्ता, प्रमाि, द्दकंमत आद्दि वेळेच्या बाबतीत 

मोजले जाते . 

३.  मानके / लक्ष्य सह वास्तद्धवक कामद्धर्रीची तुलना: -वास्तद्दवक कामद्दगिीची तलुना मानके / 

लक्ष्य यांच्याशी कििे आवश्यक असून काही तफावत असल्यास ती शोधून काढली पाद्दहजे. 

४. द्धवचलनाचे द्धवशे्लषण करणे: जि मानक / लक्ष्य आद्दि काययप्रदशयन यामध्ये प्रत्यक्षात काही 

तफावत आढळल्यास , उच्च अद्दधकािी अशा द्दवचलनाची काििे शोधण्याचा प्रयत्न कितात. 

५. सुधारात्मक उपाय: - एकदा द्दवचलनाचे कािि काय आहे ते, समजल्यानंति आवश्यक त्या 

उपाययोजना करून, तफावत कमी करून द्दकंवा नाहीशी किण्यासाठी आवश्यक त्या 

उपाययोजना केल्या जातात. 

(नोट्स: स्रॅटेद्दजक मॅनेजमेंटची प्रद्दिया आपल्या समजासाठी तपशीलवाि वियन केली आहे. जि 

पिीके्षमध्ये प्रश्न द्दवचािला गेला असेल ति आपल्याला फक्त स्प�ीकििासह चाि चिि द्दलहावे 

लागतील. आद्दि प्रत्येक टप्प्यातील चििांबिल स्प�ीकिि न देता वैद्दश�्ये द्दलहा.) 

१.४ दृष्टी, जीद्धवत कायय आद्धण ध्येय (Vision, Mission, Goal) 

दृ�ी (द्दव्हजन) हे एखाद्या संस्थेला भद्दवष्यात काय हवे आहे हे एक मोठे द्दचत्र आहे , व्यवसाय संघटने 

बाबत भद्दवष्यकाळात कोित्या योजना आखायच्या आद्दि कोित्या गो�ी िाबवायच्या याचा उल्लेख 

म्हिजे दूिदृ�ी होय. ह े कंपनीच्या भद्दवष्य वियन किते , व्यवसायाच्या भद्दवष्यकाळात साध्य 

किावयाच्या स्वप्ने आद्दि कल्पना यांना दशयवते. व्यवसायाची दूिदृ�ी संस्थेचे आद्दि त्याच्या सदस्य 

दृ�ीके्षपाचे द्दवधान आहे ,आम्ही काय द्दवकद्दसत किण्याचा प्रयत्न कितो याबिल आपल्याला एक 

स्मििपत्र देते. 

एका प्रभावी दृ�ी द्दवधानात खालील वैद्दश�्ये असिे आवश्यक आहे- 

• ते अस्प� नसावे 

•  हे स्प� असलेच पाद्दहजे. 

•  हे संस्थेच्या संस्कृती आद्दि मूल्ये. यांना जपिाि ेअसावे 

•  स्वप्ने आद्दि आकांक्षा तकय शुद्ध / वास्तववादी असिे आवश्यक आहे 
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• द्दव्हजन स्टेटमेन्ट्स लहान असले पाद्दहजेत 

• ते लक्षात ठेविे सोपे असावे 

द्दमशन (व्यवसायाचे जीद्दवत कायय) : व्यवसायाची दूिदृ�ी 

द्दमशन हे दृ�ी कसे असेल याचे सामान्य द्दवधान आहे. संस्थेने भद्दवष्यातील ठिद्दवलेल्या गो�ी साध्य 

किण्यासाठी जीद्दवत कायय मदत कितात. ३ त े ५ विे मदुतीसाठी जीद्दवत कायय हे संस्थेच्या 

व्यवसायाच्या उत्पादने आद्दि बाजाि द्दनद्ददय� किते. द्दमशन हे संस्थेचे एक संपूिय लक्ष्य 

आहे.व्यवस्थापनाच्या सवय स्तिांवि द्ददशा आद्दि मागयदशयक द्दनियय घेण्याची भावना प्रदान किते. 

ज्याच्या आत संस्थेचे कामकाज चालवले जाईल यासाठी सीमाििेा द्दनद्दित केली जाते. 

भागधािकांना कंपनीचा हेतू समजून समजून देण्यासाठी व्यवसायाचे जीद्दवतकायय मदत कितात. 

एक प्रभावी द्दमशन स्टेटमेंट खालील वैद्दश�्ये- असिे आवश्यक आहे. 

• द्दमशन व्यवहायय व प्राप्य असायला हवे. ते साध्य कििे शकय असावे 

• हे पिुसेे स्प� असले पाद्दहजे जिेेकरून कोितीही कािवाई केली जाऊ शकते. 

• हे व्यवस्थापन, कमयचािी आद्दि समाजासाठी मोठ्या प्रमािात.प्रेििादायक असले पाद्दहजे 

• ते पिुसेे ततंोतंत असले पाद्दहज,े म्हिजे तेही द्दवस्ततृ द्दकंवा खूप अरंुद दोन्हीही असू नये 

• प्रत्येकाच्या मनावि प्रभाव पाडिाि ेअद्दद्वतीय आद्दि द्दवद्दश� असाव 

• ते द्दवश्वासाहय असले पाद्दहजे,  

ध्येय आद्धण उद्धिष्ट े

संघटना ज्या परििामांना सूद्दचत किते ती भद्दवष्यकाळात साध्य किण्याचे लक्ष द्दकंवा ध्येय दाखद्दवते. 

ध्येय एक द्दवद्दश� लक्ष्य आहे की व्यवसाय संस्था दीघयकालीन पोहोचण्याचा हेतू आहे. दृ�ी आद्दि 

द्दमशन साध्य किण्यासाठी, संस्था लक्ष्य द्दनमायि किते. हे स्प�पिे वियन किते 

द्दियाकलाप आद्दि काये एखाद्या व्यक्तीद्वाि े पूिय केली जािे, द्दवभाग द्दकंवा एखादी संस्था. लक्ष्य 

नेटके असिे आवश्यक आहे म्हिजेच द्दवद्दश�, मोजण्यायोग्य, प्राप्य, वास्तववादी आद्दि वेळेची 

मयायदा. 

‘उिी� े आद्दि लक्ष्य’या शब्दाचा वापि सहसा आंति परिवतयनशीलपिे केला जातो. तथाद्दप, काही 

लेखक फिक किण्याचा प्रयत्न कितात त ेम्हितात की लक्ष्ये दीघयकालीन असतात आद्दि उिी�े ही 

अल्प मदुतीची असतात. त ेअसेही म्हितात की लक्ष्ये सामान्यत: व्यापक आद्दि सामान्य असतात 

ति उिी� ेततंोतंत असतात. उदाहििाथय, सामान्य लक्ष्य कचिा कमी कििे हे असू शकते. द्दवद्दश� 

उिी� म्हिजे कचिा ५% वरून ३% पयांत कमी कििे. 

लक्ष्य मध्ये खालील वैद्दश�्ये असिे आवश्यक आहे - 
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• ते द्दवद्दश� असले पाद्दहजे आद्दि वेळ, प्रमाि आद्दि काम पूिय कििे त्याचे वियन केले पाद्दहजे 

• हे आव्हानात्मक पितं ुवास्तववादी असले पाद्दहजे. 

• हे लोकांनी मान्य केले पाद्दहजे. 

• द्दियांची प्राथद्दमकता द्दनद्दित किावी 

• ही द्दवद्दश� वेळेच्या आत साध्य कििे आवश्यक आहे. 

१.५ धोरणात्मक व्यवस्थापनाचे फायदे आद्धण धोके  

मोकयाचा व्यवस्थापनाचे काही फायदे आहेत द्दकंवा महत्व खालीलप्रमािे थोडकयात स्प� केले आह े

१. एसडब्लल्यूओटी द्धवशे्लषण: - ििनीद्दतक व्यवस्थापन एखाद्या संस्थेस एसडब्ल्यूओटी 

द्दवशे्लिि किण्यास मदत किते. संस्थेने अंतगयत व्यवसाय वातावििाचे संपूिय द्दवशे्लिि केले 

जे फमयची शक्ती आद्दि कमकुवतपिा ओळखण्यास सक्षम किते. संस्थेने बाह्य व्यवसाय 

वातावििाचे संपूिय द्दवशे्लिि देखील केल े आह े जे फमयच्या संधी आद्दि धोकयांना 

ओळखण्यास सक्षम किते.  

२.  द्धनयोजनातील सोयी: - संघटनेची ििनीद्दतक व्यवस्थापन लक्ष्ये द्दनद्दित केली जातात. ती 

उिी�े साध्य किण्यासाठी द्दनयोजन केले आहे. म्हिून धोििात्मक व्यवस्थापन साध्य 

किण्यासाठी संस्थात्मक उद्दि�े द्दनयोजन सलुभ किते. 

३.  आयोजन ससंाधने: - संघटनात्मक उिी�े साध्य किण्यासाठी भौद्दतक, आद्दथयक आद्दि 

मानवी संसाधने वाटप किण्याची गिज आहे. भाितीय पोस्ट ऑफ इंद्दडया धोििात्मक 

व्यवस्थापन यांचे संघटनात्मक उिी�े साध्य किण्यासाठी संसाधने आयोजन आद्दि वाटप 

किण्यास सक्षम किते. 

४.  रणनीती द्धनवड: - सवोत्तम संभाव्य धोिि पयायय द्दनवडण्यासाठी व्यवस्थापन. धोििात्मक 

व्यवस्थापन मदत कित े उदा. सामरिक व्यवस्थापन संस्थेस द्दवकासात्मक ििनीती द्दकंवा 

द्दस्थि धोिि द्दकंवा द्दवलीनीकिि, अद्दधग्रहि आद्दि इतिांची द्दनवड किण्यास सक्षम किते. 

५.  मूल्यांकन करण्यास मदत करते: - धोििात्मक व्यवस्थापनाची महत्वाची बाब म्हिजे धोिि 

/ योजनांचे मूल्यांकन कििे. येथे वास्तद्दवक कामद्दगिीची तलुना द्दनद्दित केलेल्या मानकांशी 

केली जाईल आद्दि जि कोितेही द्दवचलन आढळले ति द्दवचलन शून्य पातळीवि कमी 

किण्यासाठी सुधािात्मक उपाय केले जातात. 
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६. कमयचार यांची काययक्षमता सुधारते: - धोििात्मक व्यवस्थापन कमयचाऱ् यांना काय किावे ?, 

कसे किावे?, केव्हा किावे याबिल स्प�ीकिि देते यामुळे कमयचाऱ् यास अचूकपिे काम 

किण्यास मदत होते ज्यामळेु काययक्षमता वाढते. 

७.  सपें्रषण आद्धण समन्वय साधणे: - ििनीतींच्या योग्य अंमलबजाविीसाठी कायायच्या सवय 

स्तिांवि योग्य संवाद आद्दि समन्वय असिे आवश्यक आहे. म्हिून धोििात्मक व्यवस्थापन 

संस्थेतील द्दवद्दवध गटांमध्ये योग्य संवाद आद्दि समन्वय साधण्यास सलुभ किते जेिेकरून 

द्दनयोजनानसुाि ििनीती अंमलात आिता येईल. 

८. स्पधेस सामोर े जाण्यास मदत करते: - उदािीकिि, खासगीकिि आद्दि जागद्दतकीकिि 

(एलपीजी) यामळेु स्पधाय वाढली आहे. सामरिक व्यवस्थापन संस्थेला व्यावसाद्दयक ििनीती 

प्रभावी द्दवकद्दसत आद्दि स्पधेला सामोि ेजाण्यासाठी किण्यास सक्षम किते. 

९.  इतर फायदे: 

  संस्थात्मक उद्दि� ेसाध्य किा 

 संस्थात्मक प्रद्दतमा वद्दधयत किते 

 द्दववाद कमी किते 

रणनीती व्यवस्थापनाची ची जोखीम/मयायदा/ धोके 

१.  व्यावसाद्धयक वातावरणचे द्धवशे्लषण करण्यात समस्या: व्यवसायाचा द्दवकास त्याच्या या 

अंतगयत आद्दि बद्दहगयत वातावििावि आद्दि त्यामध्ये होिाऱ्या बदलांवि अवलंबून असतो. 

बाह्य वातावििाचा सखोल अभ्यास द्दकंवा द्दनिीक्षि केल्याद्दशवाय व्यवसायाची प्रगती संभवत 

नाही मात्र बाह्य वाताविि व्यवसायाच्या द्दनयंत्रिात असत नाही 

२.  अवास्तव द्धमशन आद्धण उिीष्ट:े जि द्दमशन आद्दि उद्दि�े वास्तववादी नसतील ति मग 

धोििात्मक व्यवस्थापन यशस्वी होऊ शकत नाही 

३.  लक्ष्य द्धनद्धित करण्याची समस्या: - काही वेळेस ििनीद्दतकािकताय खूप उत्साही असतो 

आद्दि तो पूिय न किता येिािी अशी उच्च ध्येय द्दनद्दित कितो जी उच्च ध्येय हे फाि मोठे 

प्रश् न द्दनमायि कितात  

४.  अंमलबजावणीत समस्या: - धोििची योग्य अंमलबजाविी ििनीतीनसुाि योजना तयाि 

कििे, ओळख देिे आद्दि गट कििे आवश्यक आहे तसेच संस्था आद्दि उपिम यामध्ये 

संसाधनांचे योग्य वाटप कििे. जि हे योग्यरित्या केले गेल ेनाही ति धोिि इद्दच्छत परििाम 

देऊ शकत नाही  
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५.  द्धनम्न स्तरावरील प्रद्धतबितेचा अभाव: - उच्च व्यवस्थापन ििनीती ठिवते आद्दि त्याची 

अंमलबजाविी द्दनम्नस्तिीय व्यवस्थापनाकडून केली जाते . ििनीती तयाि किताना, जि 

उच्च स्तिीय व्यवस्थापनाने द्दनम्न स्तिाशी सल्लामसलत केले नाही ति द्दनम्न व्यवस्थापन 

नंति ते द्दततकेसे सहाय्यक आद्दि वचनबद्ध असू शकत नाहीत  

६.  प्रद्धतकारांची समस्या: - शीिय व्यवस्थापन उच्च ध्येय ठिवून देते आद्दि मात्र त्याला 

कमयचाऱ् यांकडून प्रद्दतकाि /द्दविोध असतो 

७.  नैसद्धर्यकररत्या अद्धधक सैिांद्धतक :- तज्ज्ञांच्या मते धोििात्मक व्यवस्थापन अद्दधक 

सैद्धांद्दतक आहे.  

८.  अंतर्यत राजकारणाची समस्या: - संस्थांमध्ये द्दवभागांमध्ये द्दकंवा दिम्यान चांगला संबंध, 

योग्य समन्वय नाही फिक आहेत. म्हिून ििनीती अयशस्वी बनली. 

९.  पारपंाररक व्यवस्थापनाची समस्या: -पािपंारिक व्यवस्थापनाचा द्दवकासाकडे अरंुद 

दृ�ीकोन आहे. त्याची तत्वज्ञान पिुोगामी नाही. त्यांना त्यांचा व्यवसाय जनु्या पद्धतीनेच 

चालवायचा आहे अशा वेळेला नवीन धोििे उपयोगात येत नाहीत .  

१.६ धोरणांचे स्तर  

१.६.१ (कॉपोरटे लेव्हल स्रॅटजी) 

सघंटना (कॉपोिटे) स्तिाविील धोिि असे द्दनियय द्दकंवा धोिि ज्यांचा प्रभाव संपूिय कंपनीच्या 

कामकाजावि होत असतो (म्हिजे घेतलेल्या द्दनिययाचा संपूिय कंपनीवि अशा धोििांचा प्रभाव 

असतो) 

कंपनीला संपूिय व्यवसाय प्रभाद्दवत कििािा असतो. याचा परििाम कंपनीच्या द्दवत्तीय, व्यवस्थापन, 

मानव संसाधनांवि आद्दि उत्पादन कोठे द्दवकले जाते यावि परििाम होतो. सघंटना (कॉपोिटे)-

स्तिाविील धोििाचा उिेश नफा वाढद्दविे, आद्दथयक द्दस्थिता िाखिे, प्रद्दतस्पध्याांपेक्षा स्पधायत्मक 

फायदा वाढद्दविे आद्दि ग्राहकांना दजेदाि उत्पादने द्दकंवा सेवा देिे चालू ठेविे. 

दसुऱ्या शब्दांत, संघटना (कॉपोिटे) स्तिाविील ििनीती म्हिजे संस्थेचे द्दवद्दवध व्यवसाय, 

व्यवसायाच्या एका संचामधून दसुऱ्याकडे संसाधनांचे रूपांतिि कितात आद्दि संपूिय संघटना उिी� े

साध्य किता येतात अशा व्यवसायांचे पोटयफोद्दलओ व्यवस्थाद्दपत आद्दि पालनपोिि कितात. 

संघटना धोिि द्दवशेित: तीन मखु्य गो��मध्ये बसेल 

द्दस्थिता, वाढ आद्दि कपात धोिि या तीन धोििांवि तपशीलवाि चचाय करू. 
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१.६.२ द्धस्थरता रणनीती: - 

द्दस्थितेचे धोिि बाजािात त्यांच्या सद्य द्दस्थती जेव्हा धरून ठेवण्याचा प्रयत्न किते तेव्हा अवलंबल े

जाते ही ििनीती सूद्दचत किते की एखादी संस्था समान द्दकंवा तत्सम व्यवसायात सुरू िाहील. 

कंपन्यांचे काययक्षमतेत द्दकिकोळ सधुाि किण्याद्वाि ेव्यवसाय चालविे हे द्दस्थितेचे उिी� आहे. 

द्दस्थिता ििनीती अंतगयत कंपनी मखु्य अंतगयत बदल द्दकंवा पनुियचनेसाठी जात नाही. हे धोिि 

वापििाऱ् या कंपन्या सद्य उत्पादने आद्दि बाजािपेठेवि लक्ष कें द्दित कितात. या ििनीतीचे अनसुिि 

त्या कंपन्या कितात जे त्यांच्या सध्याच्या बाजाि द्दस्थतीवि समाधानी आहेत. 

उदाहििाथय, जि फमयला नाद्दशक माकेटमध्ये द्दविीत १०% वाढ होत असेल ति ते समाधानी 

असेल. येथे फमयचा हेतू मध्यम वाढ आद्दि नफा द्दमळद्दविे हा आहे. 

द्धस्थरता धोरण अवलंबण्याची कारणे 

• फमय सध्याच्या कामद्दगिीच्या पातळीवि समाधानी असेल 

• कंपन्या सध्याच्या नफ्याच्या पातळीवि समाधानी असतील 

• व्यवस्थापन कोिताही धोका घेऊ इद्दच्छत नाही  

• व्यवस्थापन पािपंारिक तत्त्वज्ञान अनसुिि 

• आद्दथयक द्दस्थती अनकूुल नाही 

१.६.३ वाढीची रणनीती / द्धवस्तार धोरण: - 

हे धोिि द्दवस्ताि धोिि म्हिून देखील ओळखले जाते. येथे व्यवसायाची भिीव वाढ होण्यासाठी 

प्रयत्न केले जातात. हे धोिि जेव्हा संस्थेने पूवीच्या पूिय कामद्दगिी केलेल्या तलुनेत उच्च वाढीसाठी 

प्रयत्न केले तवे्हा ते स्वीकािले जाते. पूवीच्या तलुनेत उच्च लक्ष्य गाठण्यासाठी नवीन उत्पादनांचा 

बाजािात परिचय करून देिे द्दकंवा नवीन बाजािपेठ तयाि कििे यामळेु व्यवसायाचा द्दवस्ताि होऊ 

शकतो. यामध्ये द्दस्थिता धोििाच्या तलुनेत अद्दधक जोखीम आद्दि प्रयत्न यांचा समावेश आहे. 

उदा : द्द�यांसाठीच्या वस्तूंची द्दविी किण्यावि . फेअि आद्दि लवलीने सरुुवातीला लक्ष कें द्दित केल े

पितं ु आता परुुिांसाठीसाठी वस्तूंची (फेअि अडँ हडँसम) द्दविी करून ते परुुि आकद्दियत कित े

(ग्राहकांचा आधाि वाढत आहे). बकँा आता वैयद्दक्तकृत सेवा देऊन आपला द्दकिकोळ व्यवसाय बेस 

वाढद्दवण्याला अद्दधक महत्त्व देते. 

वाढीची रणनीती अवलंबण्याची कारणे 

• फमय सध्याच्या कामद्दगिीच्या पातळीवि समाधानी नाही 

• कंपन्या सध्याच्या नफ्याच्या पातळीवि समाधानी नाहीत 
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• व्यवसाय कोितीही जोखीम घेण्यास तयाि आहे 

• पयायवििीय घटकांमध्ये बदल 

वाढीची रणनीती दोन भार्ात द्धवभार्ली र्ेली आह े

अ) अंतगयत वाढीच्या धोििामध्ये प्रामखु्याने ििनीती आद्दि तीव्रता धोिि समाद्दव� असते 

ब) बाह्य वाढीच्या धोििामध्ये द्दवलीनीकिि, अद्दधग्रहि,पिदेशी सहयोग आद्दि संयकु्त उद्यम यांचा 

समावेश होतो 

अंतगयत द्दवकास योजना - अंतगयत द्दवस्ताि ििनीतीमध्ये व्यवसायाच्या अंतगयत वाढीसाठी द्दवचाि 

केला जातो द्दवद्यमान व्यवसाय द्दवद्यमान उत्पादने आद्दि / द्दकंवा द्दवद्यमान बाजािपेठेत पढुील वाढ 

साध्य किण्याचा उिेश आहे. यात बाजािपेठेत प्रवेश, बाजाि द्दवकास आद्दि उत्पादनांचा द्दवकास 

यांचा समावेश आहे. 

अ)  बाजारपेठेत प्रवेश : म्हिजे आिमक प्रयत्न करुन बाजाि उत्पादन, उच्च जाद्दहिात, द्दकंमत 

कमी कििे, द्दविी, जाद्दहिात मध्ये उत्पादनात बदल करून बाजािात मसंुडी माििे: इ. उदा. 

मुंबईच्या बाजािात ज्या वेळेला टूथपसे्ट बनविािा उद्योग त्या टूथपसे्टमध्ये थोडेसे बदल 

करून आद्दि त्याच्या जाद्दहिातीत थोडेसे बदल करून ती पनु्हा एकदा बाजािपेठेत उपलब्ध 

करून देतो त्या वेळेस त्याला द्दशि काव कििे असे म्हितात  

ब)  बाजारपेठ द्धवकास म्हिजे नवीन बाजािपेठा मध्ये समान उत्पादन देिे, व्यवसायाचे 

असिािचे उत्पादन नवीन बाजािात द्दवकिे. येथे व्यवसाय एकक बाजाि संशोधन कितात, 

प्रभावी द्दकंमत धोिि, प्रभावी जाद्दहिात द्दमश्रि आद्दि द्दवतिि साखळी यांचा प्रभावी वापि 

करून बाजािपेठेचा द्दवकास कितात 

 उदा. चािचाकी काि द्दविी कििािी कंपनी जी आपल्या कािची द्दविी भाितात कित होती, 

ती आता अमेरिकेत प्रवेश किते त्याच काि असलेल्या माकेटला माकेट डेव्हलपमेंट असे 

म्हितात. 

सी)  उत्पादन द्धवकास: नवीन प्रकािचे उत्पादन असलेल्या बाजािपेठेत उतिविेन म्हिज े

उत्पादन द्दवकास. उदा. एक मोबाइल फोन द्दविी कंपनी जी भाितात त्याचे मोबाइल फोन 

द्दवकत होते, आता त ेपढेु येते स्वतः भाितीय बाजािपेठेसाठी मोबाइल फोनचे नवीन मॉडेल 

द्दविीसाठी आितात त्या वेळेला उत्पादन द्दवकास म्हटले जाते. 

१.६.४ द्धवद्धवधता धोरण: 

द्दवद्दवधता वाढीच्या धोििाचा एक प्रकाि आहे. या ििनीतीत कंपनी नवीन बाजािात नवीन उत्पादने 

द्दवकद्दसत किते. या धोििाचा उिेश जोखीम सामाद्दयक कििे आहे. जि एखाद्या उद्योगाने बाजािाला 
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यश द्दमळवले ति आपला एखादा अन्य व्यवसाद्दयक तोटा भरून काढण्यास आद्दि कंपनीला व्यवहायय 

ठेवण्यास मदत किले. उदाहििाथय, एखादी ऑटो कंपनी नवीन कािचे मॉडेल द्दकंवा रकसािख्या 

गो�ींना एकत्र करून संबंद्दधत बाजािात द्दवस्तारून बाजािात द्दवद्दवधता आिू शकते. 

द्धवभाजनाचे प्रकाराः 

१. अनुलंब द्धवद्धवधता: जेव्हा एखादी कंपनी नव्या व्यवसायात प्रवेश कित े जी द्दवद्यमान 

व्यवसायाच्या समान काययप्रिालीमध्ये असते तेव्हा त्याला उभे द्दवद्दवधीकिि म्हटले जात.े 

असा द्दवस्ताि दोन प्रकािचे ज्ञात आहे जसे:  

 पूवय उद्योग द्दवद्दवधीकिि : - ह ेएक द्दवद्दवधीकिि आहे जेथ े कंपनी सध्याच्या व्यवसायाच्या 

ओळीपासून एक पाऊल मागे सिकवते. उदाहििाथय काि मॅन्यफॅुकचरिगं यदु्दनट सीट, टायि, 

ग्लास इत्यादी मॅन्यफॅुकचरिंग यदु्दनट सािख्या घटकांमध्ये प्रवेश किते. पूवय उद्योग 

द्दवद्दवधीकिि सध्याच्या व्यवसाद्दयक के्षत्राच्या आधीच्या के्षत्रातील व्यवसायात प्रवेश किते . 

उदाहििाथय काि मॅन्यफॅुकचरिगं यदु्दनट , टायि, ग्लास इ. मॅन्यफॅुकचरिगं युद्दनट अशा 

घटकांमध्ये प्रवेश किते 

 अगे्रद्दित द्दवद्दवधीकिि: - या प्रकििात कंपनी त्याच्या सध्याच्या व्यवसायाचा द्दवस्ताि 

असलेल्या कायायमध्ये प्रवेश किते. उदाहििाथय कापड उत्पादक तयाि व� उत्पादनात प्रवेश 

कितात. 

ब)  कै्षद्धतज द्धवद्धवधीकरण: - या प्रकििात कंपनी एक नवीन व्यवसाय जो द्दवद्यमान व्यवसायाशी 

अगदी जवळून संबंद्दधत आह े अशा व्यवसाय के्षत्रात प्रवेश किते . उदाहििाथय परुुिांसाठी 

तयाि कपडे द्दवकिािी कंपनी मद्दहलांसाठीच्या तयाि कपडे द्दविीच्या व्यवसायात प्रवेश किते. 

क)  एकाग्र द्धवद्धवधीकरण: - जेव्हा एखादी कंपनी नवीन व्यवसायात प्रवेश किते ज्याचा सध्याच्या 

व्यवसायाची अप्रत्यक्षरित्या संबंद्दधत आहे . अशा व्यवसाय िखेा व्यवसायाला कें िीभूत 

द्दवद्दवधता म्हितात. उदाहििाथय काि द्दविेता द्दवत्त कंपनी सरुू करू शकते. जेिेकरून काि 

खिदेी किण्यास इच्छुक असलेल्या ग्राहकांना ही फमय द्दवत्तपिुवठा करू शकेल. 

ड)  एकद्धित द्धवद्धवधीकरण: - जेव्हा एखादी कंपनी नवीन व्यवसायात प्रवेश किते ज्याचा 

सध्याच्या व्यवसायाची अप्रत्यक्षरित्या संबंद्दधत नाही व्यवसायाला एकद्दत्रत द्दवद्दवधता 

म्हितात. जनुा आद्दि नवीन व्यवसाय यांच्यात कोिताही दवुा नाही. उदाहििाथय वाहतूक 

व्यवसायात यात काम कििािा व्यावसाद्दयक फद्दनयचि व्यवसायात बनवण्याच्या व्यवसायात 

प्रवेश कितो  

कंपनी द्दवद्दवधता धोिि /द्दवद्दवधीकििाचा मागय अंगीकािण्याची काही द्दवद्दश� काििे आहेत 

जी खालीलप्रमािे आहेत. 
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१) जोखमीचा प्रसार : द्दवद्दवधता जोखीम पसिद्दवण्यास सक्षम किते. व्यवसाय द्दभन्न बाजािात 

काययित असल्याने. जि एका बाजािपेठेत झालेले नकुसान दसुऱ्या बाजािपेठेत नफा द्दमळवून 

भरून काढता येते आद्दि नफ्याची पातळी िाखली जाईल. 

२)  ससं्थात्मक प्रद्धतमासुधारते: - द्दवद्दवधीकििाच्या माध्यमातून कंपनीने नाद्दवन्यपूिय उत्पादने / 

गिुवत्तापूिय सेवा देते ज्यामळेु भागधािकांना कंपनीवि अद्दधक द्दवश्वास तयाि होतो गिुवत्ता 

जी आपापसांत दृढ सक्षम प्रद्दतमा तयाि किण्यास मदत किते . आद्दि भागधािकाच्या मनात 

चांगली प्रद्दतमा तयाि किीत भागधािकांचे समथयन द्दमळवते. 

३)  प्रभावीपणे स्पधेला सामोर ेजा: - द्दवद्दवधतेमळेु कंपनी उत्पादने आद्दि सेवांची द्दवस्ततृ शे्रिी 

सादि किते. ह ेकंपनीला बाजािात त्याची द्दविी पातळी िाखण्यास सक्षम किते आद्दि स्पधेस 

प्रभावीपिे सामोि ेजाते. 

४)  ग्राहकांचे समाधान: - जेव्हा फमय नवीन उत्पादनासह नवीन व्यवसायात प्रवेश किते तेव्हा ते 

अद्दधक चांगले गिुात्मक उत्पादन आद्दि सेवा देण्याचे आश्वासन देते. यामळेु ग्राहकांचे 

समाधान होते.  

५) ससंाधनांचा इष्टतम उपयोर्: - एखादा व्यवसाय ज्यावेळेला आद्दथयक आद्दि मानवी 

संसाधनांचा योग्य वापि कितो त्यावेळेला मागिी आद्दि उत्पादनाची मोठ्या प्रमािात वाढ 

होते. ज्यामळेु व्यवसायाची भिभिाट होते 

६) प्रमाणानुसार काटकसरी अथयव्यवस्था: - द्दवद्दवधीकिि धोििामळेु उत्पादनांची मागिी 

वाढते ज्यामळेु मोठ्या प्रमािावि उत्पादन आद्दि द्दवतिि होते. फमय मोठ्या प्रमािात कच्चा 

माल खिदेी किते आद्दि सवलत द्दमळवते त्यामळेु फमय कच्च्या मालाच्या खिदेी मध्ये बचत 

किते तसेच वाहतकुी मध्ये सदु्धा सवलत द्दमळवते 

१.६.५ बाह्य द्धवकास 

१) द्धवलीनीकरण धोरण: जेव्हा दोन द्धकंवा अद्धधक कंपन्यांचे एकिीकरण होते तेव्हा 

‘द्दवलीनीकिि’ हा शब्द दोन द्दकंवा अद्दधक व्यवसायांच्या एकद्दत्रकििासाठी वापिला जातो. 

द्दवलीनीकििानंति फक्त एकाच व्यवसायाची ओळख अद्दस्तत्वात िाहते आद्दि इति व्यवसाय द्दवलीन 

होतात., कंपनीने उत्पादन आद्दि द्दवपिन कायायचा द्दवस्ताि करून कंपनीची वाढ जास्तीत जास्त 

किण्यासाठी हे धोिि स्वीकािले जाते याचा उपयोग ग्राहक वाढिे, स्पधाय कमी होिे, नवीन 

बाजाि/उत्पादन द्दवभागाची ओळख इ. केला जातो. 
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द्धवलीनीकरणाचे स्वरूप द्धकंवा प्रकार 

• शोषणाद्वार ेद्धवलीनीकरण: जेव्हा दोन द्दकंवा अद्दधक कंपन्या एकत्रीकिि केले जाते तवे्हा एक 

कंपन्यांचे स्वतंत्र अद्दस्तत्व न� होऊन द्दवलीनीकििानंति फक्त एकच कंपनी अद्दस्तत्वात 

आहे, बाकीची त्यांची ओळख न� झाल्यामळेु अद्दस्तत्वात नाही याला शोिि माध्यमातून 

द्दवलीनीकिि म्हितात. उदा. टाटा केद्दमकल्स द्दलद्दमटेड (टीसीएल) टाटा फद्दटयलायझसय 

द्दलद्दमटेड (टीएफएल) शोिून घेतला.  

• एकिीकरणाद्वार े द्धवलीन करा: जेव्हा दोन द्दकंवा अद्दधक कंपन्या एकत्र करून नवीन 

कंपनीला जन्म देतात, तेव्हा एकत्रीकििाद्वाि े द्दवलीनीकिि म्हिून ओळखल े जाते. हे सवय 

सचुवते द्दवलीनीकििाच्या कंपन्या द्दविघळल्या आहेत, म्हिजे त्यांची ओळख हिवत ेआद्दि 

एक नवीन कंपनी तयाि केली जाईल. उदा. द्दहंदसु्थानचे एकत्रीकिि कॉम्प्यूटसय द्दलद्दमटेड, 

इंद्दडयन िीप्रोग्राद्दफकस द्दलद्दमटेड, इंद्दडयन सॉफ्टवेयि कंपनी द्दलद्दमटेड द्दहंदसु्तान इन्स्रुमेंट्स 

द्दलद्दमटेड, नवीन तयाि किण्यासाठी कंपनी एचसीएल द्दलद्दमटेड. 

द्धवलीनीकरणाचे फायदे: 

I. हे �ोतांचे एकत्रीकिि करून संसाधनाचे योग्य प्रकाि ेवाटप किते . 

II. द्दवलीन झालेल्या कंपन्या मोठ्या प्रमािात अथयव्यवस्थांचा लाभ घेतात.द्दवलीनीकििामुळे 

मागिी वाढू शकते. आद्दि याचा परििाम म्हिून फमयची उत्पादन आद्दि द्दवतिि क्षमता 

वाढते.जेव्हा उत्पादन वाढते तेव्हा फमय मोठ्या प्रमािात कच्चा माल खिदेी कितो आद्दि 

त्यांना सूट द्दमळते. ही फमय कच्च्या मालावि बचत किते. वाहतकुीचा खचय बहुतेक वेळेवि 

द्दनद्दित केल्यामळेु फमय वाहतकुीच्या द्दकंमतीविही बचत किते. द्दवलीन झालेल्या कंपन्या 

मोठ्या प्रमािात अथयव्यवस्थांचा लाभ घेतात. 

III. द्दवलीनीकिि व्यवसायाला द्दवत्त उत्पादन संशोधन आद्दि द्दवकास आद्दि द्दवपिन इत्यादीमध्ये 

वेगवान द्दवकास देते . 

IV. जेव्हा एखाद्या कंपनीचे खूप विय नकुसान होत िाहते आद्दि अशी कंपनी दसुऱ्या कंपनीमध्ये 

द्दवलीन केली जाते त्यावेळे. नव्याने स्थापन झालेल्या कंपनीला कि आकाििीत फायदा 

होतो. 

V. द्दवलीनीकिि कंपन्यांना तंत्रज्ञान आद्दि इति यंत्रिा, बाजाि, मानव संसाधन इ. सािख्या 

सामाद्दयक किण्याची पिवानगी देते  

VI. कमी द्दकंमतीच्या रूपात ग्राहक मोठ्या प्रमािात अथयव्यवस्थेचा फायदा सामाद्दयक केला जातो 

VII. तसेच संशोधन आद्दि द्दवकास द्दियाकलापामळेु ग्राहकांना दजेदाि आद्दि नाद्दवन्यपूिय उत्पादन 

द्दमळते. म्हिून जेव्हा कमी द्दकंमतीत ग्राहकांना चांगल्या प्रतीची उत्पादने द्दमळतात तवे्हा 

त्याचा परििाम ग्राहकांच्या समाधानास होतो. 
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१.६.६ सयुंक्त उद्यम धोरण: जॉइंट व्हेंचिचे वियन व्यवसायाची व्यवस्था म्हिून केले जाऊ शकते, 

ज्यामध्ये एखादे कायय, द्दियाकलाप द्दकंवा प्रकल्प पूिय कििे यासािख्या द्दवद्दश� हेतूची पूतयता 

किण्यासाठी द्दनधायरित कालावधीसाठी दोन द्दकंवा अद्दधक स्वतंत्र कंपन्या कायदेशीिरित्या स्वतंत्र 

उपिम तयाि किण्यासाठी एकत्र येतात. ही एक तात्पिुती भागीदािी आहे, जी एका द्दनद्दित 

उिेश,साठी स्थापन केली गेली आहे ही भागीदािी व्यवसायाचे द्दवद्दश� नाव वापरू शकते, द्दकंवा 

वापरू शकत नाही. 

उदाहििाथय, मारुती द्दल. इंद्दडया आद्दि जपानची सुझकुी द्दल एकद्दत्रतपिे मारुती सझुकुी इंद्दडया द्दल. 

संयकु्त उद्यमात हात द्दमळविाऱ्या या कंपन्यांना सहकािी उद्योजक म्हटले जाते, जी खाजगी कंपनी, 

सिकािी कंपनी द्दकंवा पिदेशी कंपनी असू शकते सहकािी उपिम आद्दथयक द्दियाकलाप पाि 

पाडण्यासाठी किािाच्या किािावि येतात, ज्यात सामाद्दयक मालकी आद्दि द्दनयंत्रि असते.त े

भांडवलाचे योगदान देतात, आद्दथयक, भौद्दतक, बौद्दद्धक आद्दि व्यवस्थापकीय संसाधनांचा संचय 

कितात, ऑपिशेन्समध्ये भाग घेतात आद्दि पनुद्दनयधायरित प्रमािात जोखीम आद्दि पितावा सामाद्दयक 

कितात.  

१.६.७ सपंादन धोरण: जेव्हा एखादी कंपनी मखु्यत: दसुऱ् या कंपनीचे सवय शेअसय द्दनयंत्रि 

द्दमळवण्यासाठी खिदेी किते तेव्हा त्याला अद्दधग्रहि होते. लद्दक्ष्यत कंपनीचे शेअसय आद्दि इति 

मालमत्ता ५०% पेक्षा जास्त खिदेी केल्यामळेु अद्दधग्रहिकत्यायस कंपनीच्या भागधािकांच्या 

पिवानगीद्दशवाय अद्दधग्रद्दहत कंपनीचे द्दनियय घेण्याची पिवानगी द्दमळते. संपादन हा एक गभंीि घटक 

आद्दि व्यवसायाच्या कोित्याही धोििाचा महत्त्वपूिय बदल एजंट मानला जातो. उदाहिि - कंपनी 

िॅनबॅकसी द्वािा सन फामायस्यदु्दटकल्स चे अद्दधग्रहि 

१.६.८ अद्धधग्रहण धोरणाः काययभाि हाती घेिे हा संपादनचा एक द्दवशेि प्रकाि आहे . ज्यावेळेस 

एखादा व्यवसाय दसुऱ्या व्यवसायाला त्याच्या संमतीद्दशवाय ताब्यात घेतो त्याला अद्धधग्रहण असे 

म्हितात जेव्हा एखादा व्यावसाद्दयक उद्योग दसुऱ्या व्यवसाय उद्योगाच्या पिवानगीद्दशवाय द्दकंवा 

संचालक मंडळाच्या पिवानगीद्दशवाय त्यांना ताब्यात घेतो तेव्हा अद्दधग्रहि होते  

अशा दोन पद्धती आहेत ज्याद्वाि ेकंपन्या पढुील प्रमािे काययभाि हाती घेऊ शकतात: 

अद्दधग्रहि किण्याच्या हेतूने प्रस्ताद्दवत प्रािदं्दभक प्रस्ताव, लक्ष्य कंपनीच्या व्यवस्थापनाकडून नकाि 

द्ददल्यानंति द्दनद्दवदा प्रस्तावचा समावेश असतो ,म्हिूनच, कंपनीचे सवय द्दकंवा बहुतेक समभाग खिदेी 

केल्याने अद्दधग्रद्दहत कंपनीला लक्ष्य कंपनीची मालकी द्दमळू शकते. प्रस्ताद्दवत प्रािदं्दभक ऑफिसाठी 

लक्ष्य कंपनीच्या व्यवस्थापनाने नकाि द्ददल्यानंति द्दनद्दवदा ऑफिचा समावेश आहे, अद्दधग्रहि कंपनी 

लक्ष्य कंपनीचे शेअसय भागधािक, द्दकंवा दयु्यम बाजािात थेट खिदेी किते.म्हिून, कंपनीचे सवय द्दकंवा 
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बहुसंख्य शेअसय खिदेी केल्याने अद्दधग्रहि कििाऱ्या कंपनीला लद्दक्ष्यत कंपनीची मालकी द्दमळू 

शकते. 

शेअसय खिदेी किण्यासाठी, अद्दधग्रहि कििािी कॉपोिेशन शेअिधािकांना शेअिच्या बाजाि 

मूल्यापेक्षा जास्त द्दकंमत देत े

१.६.९ कपात धोरण/रणनीती 

कपात धोरण(घट धोरण) : डायव्हस्टमेंट स्रॅटेजी एक कपात धोिि (िीरेंचमेंट स्रॅटेजी) आह े

ज्यात व्यवसायाच्या व्याप्तीचे आकािमान कमी कििे समाद्दव� आहे. असे म्हटले जाते की कंपनीने 

आपली आद्दथयक द्दस्थती पनुरुज्जीद्दवत किण्याच्या उिेशाने व्यवसायाचा भाग द्दकंवा त्यातील एक 

द्दकंवा अद्दधक स्रॅटेद्दजक द्दबद्दझनेस यदु्दनट्स (एसबीयू) द्दकंवा मोठ्या भागाचा एखादा भाग द्दवकला 

द्दकंवा त्यास नकाि द्ददला, डायव्हस्टमेंट स्रॅटेजी असे म्हितात.व वळि गुंतविूकीच्या द्दवरूद्ध आहे;  

द्दवद्दनयोग म्हिजे गुंतविकुीच्या उलट; ज्यात व्यवसायाचा काही भाग कजय फेडण्यासाठी द्दवकतो. 

तसेच, कंपन्या त्याचा कमी फायदेशीि द्दवभाग बंद करून उपलब्ध असिािी संसाधने इति 

किण्यासाठी आद्दि अद्दधक फायदेशीि वाटप /द्दवद्दनयोग किण्यासाठी द्दवभाजन धोििाचे अनसुिि 

कितात 

उदाहरणाः टाटा कम्यदु्दनकेशन्स डायव्हस्टमेंटचे ििनीती उत्कृ� उदाहिि आहे. त्याने आपले कजय 

ओझे कमी किण्यासाठी डेटा सेंटि द्दविीची प्रद्दिया सरुू केली आहे  

द्धवचलनाचे काही द्धवद्धशष्ट कारण आह े

१ अप्रचद्धलत उत्पादनातील र्ुतंवणूक काढून घेणे: - जे उत्पादने फमयला पिुसेे पितावा दते 

नाहीत ते काढल े जातील. आद्दि ज्या उत्पादनांचा बाजािात चांगला वाटा आह े आद्दि 

फायदेशीि आहे ते सरुू ठेवले जातील. 

२  जुळणीची समस्या: - कंपनीने नव्याने हाती घेतलेला व्यवसाय हा कंपनीच्या मुख्य 

व्यवसायाशी जळुत नाही, अशा वेळेस नवीन संपाद्ददत केलेल्या उद्योगाशी जमवून घेण्यासाठी 

कंपनी नवीन गो�ी द्दकंवा ििनीती तयाि किते. 

३ स्पधेची समस्या: - काही वेळा कठीि स्पधेमळेु कंपनी बाजािातून काही उत्पादने मागे घेऊ 

शकते द्दकंवा अशी उत्पादने उत्पाद्ददत यदु्दनट द्दवकू शकते. 

४ नकारात्मक रोख प्रवाह: - जेव्हा एखाद्या द्दवद्दश� व्यवसायातून व्यवसाय तोटा होतो.अशा 

व्यवसायामधून वसूल केलेला महसूल कमी असल्याने त्यावि खचय कमी कििे आवश्यक 

आहे,  



19

प्रकरण १: डावपेचात्मक व्यवस्ापन

५ तंिज्ञान अप-ग्रेडेशनाः तंत्रज्ञान अप-गे्रडेशन व्यवसायाच्या अद्दस्तत्वासाठी महत्वाचे आह े

पितं ुअपगे्रडेशनची द्दकंमत इतकी जास्त आहे की ज े त्या व्यवसायासाठी पिवडिाि ेनाही 

अशा वेळेला या व्यवसायातील गुंतविूक कमी कििे द्दकंवा असे व्यवसाय थांबविे आवश्यक 

होते. 

६ मूलभूत व्यवसायावर एकाग्रता: व्यवसायाचे कायय हाती घेतलेल्या व्यवसायाद्वाि ेसवय द्दिया 

एका वेळी केले जातात, त्यानंति व्यवसायास सवय द्दिया समाधानाने व्यवस्थाद्दपत कििे 

कठीि होऊ शकते. या व्यवसायाकडे दलुयक्ष केल्यामळेु त्याच्या व्यवसायाचे नकुसान होऊ 

शकते म्हिून मखु्य व्यवसायात लक्ष कें द्दित कििे इति द्दियाकलापांमध्ये जािे आवश्यक 

आहे.. 

७ र्ुंतवणूकीसाठी पयाययी: - काही काळ कंपनी काही द्दवद्दश� द्दियाकलाप काढून टाकल्यास 

आपला ब्लॉक केलेला फंड दसुऱ् या गुंतविूकीच्या गुंतविूकीत गुंतवू शकतो जो चांगला 

पितावा देईल. 

८ भार्धारकांना परतावा: - कंपनी, भार्धारकांना भरघोस लाभांश देऊन भार्धारकांचा 

पिताव्यामध्ये वाढ करू शकते. 

९ इतर फमयकडून आकषयक प्रस्ताव: - कधीकधी असे होते की कंपनीला दसुऱ् या कंपनीकडून 

प्रस्ताव द्दमळू शकते. कंपनीकडून चांगल्या पिताव्यामध्ये गुंतविूक किण्यासाठी सध्याच्या 

द्दियाकलापांचा फायदा होऊ शकेल.  

१.६.१० तरलतेचे धोरण:  

हे द्दवचलन धोिि जेव्हा कंपनी पनुरुज्जीद्दवत किण्याचे सवय प्रयत्न संपल्यानंति कंपनी तिलतचेे 

धोिि स्वीकािते. जेव्हा एखादा व्यवसायातून नफा होऊ शकत नाही ह ेस्प� होत ेतवे्हा तो व्यवसाय 

पूियपिे द्दवकून त्यातून द्दमळिािा पैसा दसुऱ्या उद्योगांमध्ये गुंतवता येतो 

द्धदवाळे वाजणे काही कारणे आहते कारणे अशी आहते की – 

१. तोटा (जबरदस्त नुकसान): - जेव्हा व्यवसायाला व्यवसायात सतत मोठे नकुसान होत,े 

तेव्हा व्यावसाद्दयक असा व्यवसाय बंद किण्याचा द्दनियय घेतो 

२. कमी परतावा: - कंपनी त्याचा खचय भागवण्यासाठी पिुसेे उत्पन्न/ नफा करू शकत नाही. 

ज्याचा परििाम म्हिून कंपनी द्दलद्दकवडेशन धोिि स्वीकािते 
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३. कमकुवत व्यवस्थापन: ज्यावेळेस कंपनीचे शीिय व्यवस्थापन महत्त्वाचे द्दनियय योग्य पद्धतीने 

घेऊ शकत नाही अशा वेळेला व्यवस्थापन कंपनी कंपनीला द्दलद्दकवड टेशन मध्ये घेऊन 

जातात  

४. कॉपोरटे रणनीती अयशस्वी: कंपनीने अंगीकािलेली कॉपोिटे ििनीती अपयशी ठित.े 

ज्याचा परििाम मोठ्या प्रमािात नकुसान होते . 

५. अप्रचद्धलत उत्पादन:- कंपनीने देऊ केलेल्या उत्पादनाची बाजािपेठेत मागिी नसते. 

ग्राहकांच्या उत्पादनांच्या प्राधान्यिम मध्ये ज्यावेळेला बदल होतो अशा वेळेस काही 

प्रकािच्या वस्तूंची मागिी बदलते.  

१.६.११ टनयअराऊंड धोरण (व्यवसायाचे पुनद्धनयद्धमयती धोरण):  

पुनद्धनयद्धमयती धोरण ही एक कपात धोिि आह े ज्यात तोटा द्दनमायि कििाऱ्या व्यवसाय एकक 

फायदेशीि मध्ये रूपांतरित कििे समाद्दव� आहे. 

जेव्हा कंपनी आपल्या व्यवसायाच्या कायाांची पनुियचना किते तवे्हा ह े शकय आहे. जेव्हा कंपनी 

आपल्या व्यवसायाचे पनुगयठन किते तेव्हा हे शकय होते.  साद्दहत्याच्या उच्च द्दकंमतीमळेु, घटती 

द्दविी द्दकंवा स्पधाय वाढल्याने, मंदी, व्यवस्थापकीय अकाययक्षमता कमी होिािी द्दविी, बाजािातील 

द्दहस्सा आद्दि नफा सुधाििे हे पनुद्दनयद्दमयती धोििचे ध्येय आहे.   

उदाहििः पुनद्धनयद्धमयती धोरण ििनीतीचे उत्कृ� उदाहिि डेल आहे. २००६ मध्ये. डेलने द्दकंमत 

कमी किण्याच्या उपाययोजनांची घोििा केली आद्दि तसे केले; त्याने आपली उत्पादने थेट द्दविीस 

सरुुवात केली, पितं ुददैुवाने त्याचे मोठे नकुसान झाले. त्यानंति २००७ मध्ये, डेलने आपले थेट 

द्दविी धोिि मागे घेतले आद्दि द्दकिकोळ दकुानातून संगिक द्दविी किण्यास सिुवात केली आज ती 

जगातील दसु या िमांकाची संगिक द्दकिकोळ द्दविेता आहे.. 

पुनद्धनयद्धमयती धोरण द्धनयोजनाची पायरी 

१. रोख प्रवाहावर द्धनयंिण: जि व्यवसाय अनतु्पादक हेतूंसाठी िोख खचय किीत असेल ति 

शकय द्दततकया लवकि हे थांबद्दवण्यावि कािवाई किा. जेथे उत्पादक हेतू असेल द्दकंवा 

आवश्यक असेल तेथेच िोख खचय कििे व्यवसायासाठी योग्य आहे.  

२. पुनद्धनयद्धमयती धोरण : पुनद्धनयद्धमयती धोििाच्या यशासाठी योग्य प्रकािचे संघ असिे आवश्यक 

आहेत तसेच या धोििाच्या योग्य पद्धतीने काम किण्यासाठी तज्ञ आद्दि अनभुवी मािसे 

आद्दि सहाय्यक कमयचािीची गिज आहे. 
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३. व्यवसाय योजना तयार करा: सध्याच्या बाजािाच्या गिजेसाठी योग्य उत्पादन देिे आवश्यक 

आहे. मॅनेजिने ग्राहकांना हवे ते द्यावे आद्दि त्यानसुाि बाजािपेठेची सेवा किण्यासाठी 

व्यवसायाची आखिी किावी 

४. द्धकंमतीवर द्धनयंिण ठेवणे: ओव्हिहेड आद्दि कचिा कमी कििे आवश्यक आहे. कच्चे माल, 

प्रचािात्मक द्दिया आद्दि इति गो�ींवि खचय द्दनयंत्रि केले जाऊ शकते 

५. टनयअराऊंड फायनान्स वाढवणे: टनयअिाऊंड ििनीतीद्वाि े आपला व्यवसाय पनुसांचद्दयत 

किण्यासाठी द्दवत्तपिुवठा कििािा व्यवसाय शोधू शकेल बाजािपेठेत या प्रकािच्या सवय 

प्रकािच्या द्दवत्त पिुवठा कििािे तज्ञ उपलब्ध आहेत 

६. पुनद्धनयद्धमयती योजना सपें्रद्धषत करा: 

 कमयचािी, पिुवठादाि, ग्राहक, गुंतविूकदाि, भागधािक इत्यादी प्रमखु भागधािकांना 

टनयअिाउंड योजना कळविे आवश्यक आहे ज्यामळेु व्यवसायाला त्यांचे समथयन द्दमळण्यास 

मदत होईल.  

१.६.१२ व्यवसाय स्तर रणनीती / स्रॅटेद्धजक व्यवसाय युद्धनट (एसबीयू) धोरण २ 

व्यवसाय धोििे ही एक द्वाि े अवलंबली जािािी कृती आहे. व्यवसायाची ििनीती ही एखाद्याने 

स्वीकािलेली कृती आहे त्याच्या प्रत्येक व्यवसायासाठी स्वतंत्रपिे संस्था आद्दि ध्येय स्पधायत्मक 

फायदे द्दवकद्दसत कििे. बहु-उत्पादने आद्दि बहु-भौगोद्दलक के्षत्र कंपनी प्रत्येक उत्पादनाचे प्रभावीपिे 

व्यवस्थापन किण्यासाठी धोििात्मक व्यवसाय द्दवभाग तयाि किते. 

याला स्रॅटेद्दजक द्दबझनेस यदु्दनट (SBU) स्रॅटेजी म्हिूनही ओळखले जाते. 

हे यूएसएच्या जनिल इलेद्दकरक कंपनीने द्दवकद्दसत केले आहे त्याचा बहु-उत्पादन व्यवसाय 

व्यवस्थाद्दपत किा. बहुउत्पाद द्दकंवा बहु भौगोद्दलक के्षत्रातील कंपन्या प्रत्येक उत्पादन द्दकंवा 

उत्पादनाचा एक गट प्रभावीपिे व्यवस्थाद्दपत किण्यासाठी वापितात उदाहििाथय द्दहंदसु्तान 

यदु्दनद्दलव्हि द्दल. सािखी बहु-उत्पादक कंपनी एसबीयूची संकल्पना स्वीकारू शकते. 

स्वतंत्र एसबीयू तयाि केले जाऊ शकतात, प्रत्येक द्दवद्दश� एसबीयू वि लक्ष कें द्दित कितो 

टॉयलेटिीज, पेये, आइस्िीम, कपडे धणु्याचे उत्पादन,सौंदययप्रसाधने वगैिे याला स्रॅटेद्दजक 

द्दबद्दझनेस यदु्दनट (एसबीयू) धोिि म्हिूनही ओळखले जाते. 

हे यूएसएच्या जनिल इलेद्दकरक कंपनीने द्दवकद्दसत केले आहे त्याचा बहु-उत्पादन व्यवसाय 

व्यवस्थाद्दपत किा. बहु-उत्पादन द्दकंवा मद्दल्ट भौगोद्दलक के्षत्र कंपन्यांद्वाि े प्रत्येक उत्पादनाचे द्दकंवा 

उत्पादनांचे एक गट प्रभावीपिे व्यवस्थाद्दपत किण्यासाठी वापिले जाते उदाहििाथय उदाहििाथय 
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द्दहंदसु्तान यदु्दनद्दलव्हि द्दलद्दमटेड सािख्या मल्टी-प्रॉडकट फमय एसबीयूची संकल्पना स्वीकारू 

शकतात. स्वतंत्र एसबीयू तयाि केले जाऊ शकतात, प्रत्येकजि द्दवद्दश� उत्पादनांवि लक्ष कें द्दित 

किते जसे की शौचालय, पेये, बफय -िीम, कपडे धऊुन द्दमळण्याचे द्दठकाि, सौंदययप्रसाधने इत्यादी.  

प्रत्येक एस.यू.बी. मध्ये त्याचे कायय प्रभावीपिे व्यवस्थाद्दपत किण्यासाठी चाि प्रमखु महत्त्वाच्या बाबी 

आहेत - 

अ) प्रत्येक यदु्दनटचे स्वतंत्र व्यवस्थापन असते. 

ब) प्रत्येक एसयूबी त्याच्या स्वत: च्या संघटनात्मक ििनीती तयाि किते  

सी) एसबीयूची स्वतःची संसाधने आहेत आद्दि त्यानसुाि व्यवस्थाद्दपत कितात 

डी) एसबीयूची त्याच संस्थेची इति एसबीयू दिम्यान आंति स्पधाय असिे आवश्यक आहे 

१.६.१३ एसबीयूचे फायदेाः 

व्यवसाय स्तिाची ििनीती स्वीकाििाऱ् या कंपनीला खालीलप्रमािे काही फायदे आहेत  

प्रभावी व्यवस्थापन: - एसयूबी स्वतंत्र व्यवस्थापनाद्वाि ेव्यवस्थाद्दपत केल ेजात आह े , त ेस्वतःच्या 

उत्पादनावि लक्ष कें द्दित करू शकते. प्रभावी व्यवस्थापन: - एसयूबी द्वाि े स्वतंत्र व्यवस्थापन 

व्यवस्थाद्दपत केले जात आह े, हे व्यवस्थापन ते स्वतःच्या उत्पादनावि लक्ष कें द्दित करू शकते. 

हे त्याचे द्दनयोजन, संघटना, योग्य द्ददशा आद्दि स्वत: च्या संसाधनांची प्रभावी अंमलबजाविी यावि 

लक्ष देते. चांगला नफा द्दमळवण्यासाठी ते योग्य पद्धतीने द्दवपिन कितात. 

१. अंतर स्पधाय ज्या वेळेला एखादी संस्था लहान लहान अशा धोििात्मक व्यवसायात 

द्दवभागली गेलेली आहे त्यावेळेस ही लहान द्दवभाग एकमेकांची स्पधाय कितात ज्यामळेु त्यांची 

प्रगती होते. 

२. उच्च काययक्षमता: - इनपटु आद्दि आउटपटु काययक्षमता प्रमािानुसाि मोजली जाते दिम्यान. 

या अंतगयत, प्रत्येक एसयूबी कचिा कमी कििे, संसाधनांचा इ�तम उपयोग आद्दि उत्पादन 

आद्दि नफा वाढवून त्याची उत्पादन द्दकंमत कमी कििे . एसयूबी यासाठी प्रयत्न किले प्रयत्न 

किले  

३. चांर्ली ग्राहक सेवा: प्रत्येक एसयूबी प्रभावी ग्राहक सेवा देण्याचा प्रयत्न किते. एसयूबी 

ग्राहकांच्या गिजा आद्दि समस्या ओळखण्याचा प्रयत्न कितो आद्दि त्यानसुाि उत्पादनांचे 

द्दडझाइन आद्दि द्दवकास हाती घेतो जेिेकरून ग्राहकाला जास्तीत जास्त समाधान द्दमळेल. 

याद्वाि ेहे ग्राहक संबंध द्दवकद्दसत किते आद्दि ग्राहकांना चांगल्या सेवा देतात. 
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४. कमयचा-यांना पे्ररणा: - प्रत्येक एसयूबीएस व्यवस्थापक कमयचाऱ् यांमध्ये काययसंघ भावना 

द्दनमायि कितो. व्यवस्थापक कमयचाऱ् यांच्या चांगल्या कामद्दगिीसाठी आनिुंद्दगक आद्दि आद्दथयक 

नावे देिािी सवलती पिुवतो. हे कमयचाऱ् यांना अनपु्रयोग (मन) आद्दि समपयि (हृदय) सह कायय 

किण्यास प्रवतृ्त किण्यास मदत किते. 

कॉपोरटे प्रद्धतमा: - हा लोकांमध्ये संघटनेची सद्भावना आद्दि प्रद्दतष्टा द्दनमायि किण्याचा एक मागय 

आहे.  

लोकांमध्ये संस्थेची प्रद्दतष्टा खालील गो��च्या मदतीने हे शकय आहे  

क) चांगल्या ग्राहक सेवांच्या मदतीने शकय आहे 

ब) नवीन आद्दि नाद्दवन्यपूिय उत्पादने 

क) जाद्दहिात, जाद्दहिात वगैि ेद्वाि ेबाजािाचा द्दवकास 

१.६.१४ एसबीयूचे तोटे: व्यवसाय स्तिाविील धोििाचे काही तोटे आहते जे खालील प्रमािे 

आहेत. 

१.  उच्च ओव्हरहडेाः - प्रत्येक एस.यू.बी. स्वत: च्या कमयचाऱ् यांची नेमिूक किीत असल्याने 

त्यांची संख्या जास्त असू शकते. वेतन, प्रद्दशक्षि खचय आद्दि इतिांच्या बाबतीत अद्दधक 

ओव्हिहेड्स ठिलेल्या संस्थेतील कमयचाऱ् यांचे. कामाची डुद्दप्लकेशन देखील असू शकते . 

२.  अंतर्यत स्पधाय: - या द्दसस्टममध्ये प्रत्येक एसयूबी ते अद्दधक काययक्षम असल्याचे द्दसद्ध 

किण्याचा प्रयत्न कितात. त े एकमेकांकडे जास्तीत जास्त संसाधने खेचण्याचा प्रयत्न 

कितात आद्दि त्यानसुाि तेथे द्दववाद द्दनमायि होतात.  

३.  अव्वल व्यवस्थापनाकडून बायस आधाररत आधार: - 

 साद्दहत्याचा पिुवठा, मान्यता, बद्दक्षसे द्दकंवा स्त्रोत वाटपाच्या बाबतीत एसबीयूमध्ये उच्च 

व्यवस्थापनाद्वाि ेठिाद्दवक लोकांसाठी जास्त अनकूुलता असते  

४.  इंटर युद्धनटची तुलना करण्याची समस्या: - संस्थेच्या दोन द्दकंवा अद्दधक यदु्दनट दिम्यान 

तलुना. कििे शकय आहे यामळेु संघटनेत एकी न िाहता फूट पडू शकते.  

५.  अंमलबजावणी करणे आव्हानात्मक: एसबीयू यशस्वी होण्यासाठी, प्रत्येकाने एक संघ 

म्हिून काम केले पाद्दहजे. प्रत्येक कामगाि त्यांच्या उत्पादकतेसाठी जबाबदािधिला पाद्दहजे. 

 हे यशस्वी होण्यासाठी प्रत्येकानेएसबीयूचे ध्येय आद्दि दृ�ी यावि लक्ष कें द्दित केले पाद्दहजे. 

 उच्च स्तिीय व्यवस्थापनाचे देखील समथयन असावे. यामध्ये काही अंति असल्यास एसबीयू 

द्दनकामी होऊ शकतात. 
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१.७ कायायत्मक रणनीती 

कायायत्मक धोरणे - मानवी ससंाधन रणनीती, द्धवपणन धोरण, द्धवत्तीय काययक्षेि, काययकारी 

रणनीती 

ऑपरशेनल लेव्हल रणनीती सघंटन पातळीवरील डावपेच : 

काययरत रणद्धनती ही ससं्थेच्या सवाांद्धर्न कामांची सबंंद्धधत आह े

परिचालन धोिि (ऑपिशेनल ििनीती) एक च्या एकूि ऑपिेशनशी संबंद्दधत आहे  

ऑपिशेनल स्रॅटेजीच्या द्दवकासाद्वाि,े फमय व्यवसाय ऑपिशेन किण्यासाठी काययक्षम प्रिाल्यांचे 

मूल्यांकन आद्दि अंमलबजाविी करू शकते. 

ऑपिशेन्सची द्दस्थि ििनीती नसल्यास कंपन्या बदलत्या बाजािपेठेत द्दटकून िाहण्यास सक्षम 

नसतात. 

ए. उत्पादन धोरणे. 

उत्पादन धोििे मखु्यत्वे गिुवत्ता सधुािण्यासाठी आहेत, उत्पादन धोिि ह े मखु्यतः उत्पादन 

वाढविे आद्दि उत्पादन खचय कमी कििे यासाठी बनवले जाते.  

यासाठी खालील गो�ींचा द्दवचाि केला पाद्दहजे 

१)  उत्पादन क्षमतााः उत्पादन क्षमता: हे व्यद्दक्तद्दनष्ट आहे आद्दि मागिीवि अवलंबून आहे 

 संस्थेने त्याचा द्दनियय घेिे आवश्यक आहे .बाजािपेठेतील उत्पादन आद्दि बाजािात चढ-

उताि यामळेु स्पधाय, आद्दथयक द्दस्थती बदलिे इ. गो�ींचा परििाम व्यवसायाच्या उत्पादनावि 

होत असतो .तथाद्दप काही संस्था त्याच्या द्दविीच्या अंदाजानसुाि द्दनियय घेते. आता काही 

कंपन्या उत्पादनाच्या काही भागाची द्दनद्दमयती किीत आहेत उवयरित भाग त ेइतिांकडून खिदेी 

कितात. म्हिून द्दवचाि करून या सवय पैलूंमध्ये, व्यवसायाने त्याचे उत्पादन द्दनद्दित केले 

पाद्दहजे . 

२)  उद्योर् स्थान व आकार: स्थानावि द्दनियय घेताना व्यवसायाचे काही घटक द्दवचािात घेतल े

पाद्दहजेत जसे की स्थानाची सुिक्षा आद्दि सिुद्दक्षतता, बाजािातील कायदा आद्दि सवु्यवस्थ, 

कच्च्या मालाची जवळ उपलब्धता, पायाभूत सदु्दवधांची उपलब्धता तसेच सक्षम काययबल. 

 उत्पादनाच्या अपेद्दक्षत मागिीच्या आधािावि उत्पादन कें िाचा आकाि द्दनद्दित केला जाईल. 

जि अपेद्दक्षत मागिी जास्त असेल ति उत्पादन कें िाचे स्थान आद्दि मांडिी मोठा असेल. 

अंशतः उत्पाद्ददत वस्तूंचा पिुवठा कििाऱ्या इति कंपन्यांवि फमयच्या अवलंबनामुळे 

वनस्पतीचा आकाि देखील प्रभाद्दवत होतो. 
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३)  तंिज्ञान: - तांद्दत्रक बदल वािवंाि होत आहेत. त्याचा परििाम व्यवसायाच्या उत्पादन 

धोििावि होतो. 

 उत्तम तंत्रज्ञान उत्पादनाची गुिवत्ता आद्दि प्रमाि सुधािण्यास तसेच संसाधनांचा अपव्यय 

कमी किण्यास मदत किते. 

४)  सशंोधन आद्धण द्धवकास: - नाद्दवन्यपूिय उत्पादने द्दवकद्दसत किण्यासाठी आद्दि द्दवद्यमान 

उत्पादने सधुािण्यासाठी संशोधन आद्दि द्दवकास केला जाते. कंपन्या संशोधन आद्दि द्दवकास 

या गो�ींवि भिपूि पैसा खचय कितात. त्यामळेु द्दबझनेस फमयने त्यांच्या उत्पादनांची गिुवत्ता 

सधुािण्यासाठी संशोधन आद्दि द्दवकास वि खचय किावा. 

५)  उत्पादनाची र्ुणवत्ता: - उत्पादनाची गिुवत्ता उत्पादन धोििांशी संबंद्दधत आहेत गिुवत्ता 

म्हिजे उत्पादन धोििे उत्पादनाच्या गिुवते्तशी संबंद्दधत असतात. गिुवत्ता म्हिज े

उत्पादनाची योग्यता. 

  येथे उद्योगा प्रथम त्याच्या ग्राहकाला जािून घेिे आवश्यक आह ेआद्दि नंति उत्पादनाची 

गिुवत्ता ठिवावी जी ग्राहकाला योग्य वाटेल की नाही. त्यांना त्याची गिुवत्ता, द्दकंमत वगैि े

आवडेल आद्दि मग ते उत्पादनासाठी जाऊ शकतात. प्रथम उद्योगाने आपि देत असिाऱ्या 

वस्तू तू या योग्य गिुवते्तच्या आहेत याची खात्री करून घ्यावी आद्दि मगच या वस्तूचंी 

बाजािात द्दविी किण्यास सुरुवात किावी 

ब. बाजारपेठेची रणनीती.  

प्रत्येक व्यवसायाला खालील बाबींकरिता योग्य द्दवपिन योजना तयाि कििे आवश्यक आहे. द्दवपिन 

म्हिजे ग्राहकांच्या गिजा समजून घेिे आद्दि त्यांची पूतयता कििे. 

ग्राहकांचे समाधान हा द्दवपिनाच्या मखु्य भाग आहे. हे कोित्याही संस्थेचे महत्वाचे पैलू आहे कािि 

त्याच्या यशाचे मखु्य कािि द्दवपिनाच्या कामद्दगिीला द्ददले जाते. 

म्हिून प्रत्येक व्यवसायाला खालील बाबींसाठी योग्य द्दवपिन धोिि आखिे आवश्यक आहे. 

१.   उत्पादनाची रणनीती: - द्दवपिन किता ज्या वेळेला एखाद्या ठिाद्दवक द्दकमतीच्या बदल्यात 

दसुि े उत्पादन द्दकंवा वस्तू ग्राहकांना देतो तेव्हा त्याला उत्पादन द्दवपिन असे 

म्हितात. द्दवपिनकत्यायने द्दकंमतीच्या मोबदल्यात आपल्या ग्राहकांना ऑफि केलेल्या 

उत्पादनांचा संदभय उत्पादन देते. नाद्दवन्यपूिय आद्दि दजेदाि उत्पादनासह तसेच द्दवद्यमान 

उत्पादन सधुारित किण्यासाठी द्दवपिनकत्यायस आि अडँ डी द्दियाकलाप किण्याची 

आवश्यकता आहे. 
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 उदा. ग्राहक कािचा िगं आद्दि आकाि लक्षात घेऊन काि खिदेी कितात.माकेटिने त्याला 

उत्तम दजायची उत्पादने ऑफि केली पाद्दहजेत. ज ेग्राहकांच्या समाधानास काििीभूत ठितात 

आद्दि ब्रडँ द्दनष्टा वाढवतात. यामळेु या कंपनीचा नफा वाढण्यास मदत होत े

२.   कंपनी:- द्दविेता ने नेहमीच अद्दतशय चांगल्या दजायची उत्पादने बाजािात द्दविीसाठी 

आिावेत यामळेु ग्राहकांना समाधान द्दमळते आद्दि ज्याचा परििाम म्हिून व्यापािी द्दचन्ह 

ठितात. यामळेु कंपनी.प्रॉद्दफट वाढद्दवण्यात मदत होते. 

३.  धोरण: - माकेटींगचा हा अत्यंत संवेदनशील भाग आहे द्दकंमत म्हिजे द्दवद्दनमय मूल्याचे संदभय 

असे ज्या द्दकंमत उत्पादन वि द्दविेता द्दविी किण्यास तयाि आहे आद्दि खिदेीदाि उत्पादन 

खिदेी किण्यास सज्ज आहे. द्दकंमत ठिवताना द्दवद्दवध गो�ींचा द्दवचाि किावा लागतो जसे 

उत्पादन, मागिी, आद्दथयक द्दस्थती, प्रद्दतस्पधी द्दकंमत धोिि, कंपनीची संस्थात्मक प्रद्दतमाइ. 

४.   उत्पादनाची र्ुणवत्ता:- उत्पादन धोििे उत्पादनाच्या गिुवते्तशी संबंद्दधत असतात. गिुवत्ता 

म्हिजे उत्पादनाची योग्यता. आद्दि हे ग्राहका नसुाि वेगवेगळे आहे. येथे फमयला आधी त्याच्या 

ग्राहकाला जािून घेिे आवश्यक आहे आद्दि त्यानंति उत्पादनाची गिुवत्ता ठिविे आवश्यक 

आहे. ग्राहकांना योग्य वाटिािी वस्तू त्यांची गिुवत्ता आद्दि द्दकंमत याचा द्दवचाि करून मगच 

पढेु जािे योग्य आहे 

५ .  द्धकंमत धोरण: - द्दकंमत म्हिजे उत्पादनाचे द्दवद्दनमय मूल्य ज्यावि द्दविेता द्दवकायला तयाि 

असतो आद्दि खिदेीदाि उत्पादन खिदेी किण्यास तयाि असतो. हा द्दवपिनाचा अत्यंत 

संवेदनशील भाग आहे. द्दकंमतीत द्दकिकोळ बदल झाल्यास द्दविीसाठी अद्दधक मोठी पीछेहाट 

असेल. 

 म्हिून द्दबझनेस यदु्दनट द्दकंमत घटकाचे द्दवद्दवध उप प्रकाि द्दवचािात घेते जसे उत्पादन खचय, 

मागिी, आद्दथयक द्दस्थती, स्पधयकाची द्दकंमत धोिि, फमयची कॉपोिटे प्रद्दतमा इ. 

  द्दविेता उपलब्ध असलेल्या द्दकंमतींच्या द्दवद्दवध पद्धतींवि द्दवचाि करू शकेल. द्दविेता द्दकंमत-

आधारित द्दकंमती पद्धती अवलंब करू शकतात मूल्य-अद्दधक द्दकंमत, माकय -अप द्दकंमत इ. 

द्दविेता बाजाि-आधारित द्दकंमती पद्धतींचा अवलंब देखील करू शकतो .  

 द्दवपिक द्दकंमत-आधारित द्दकंमती पद्धतींचा अवलंब करू शकतो जसे की 

 कॉस्ट-प्लस प्राइद्दसंग, माकय -अप प्राइद्दसंग वगैि.े द्दवपिक देखील करू शकतो 

 बाजािाद्दभमखु पद्धतींचा अवलंब किा जसे की जा-िटे द्दकंमत, द्दवभेदक द्दकंमत वगैि े
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द्धकंमतीची रणनीती खालीलप्रमाणे आह:े 

अ)  द्धस्कद्धमंर् द्धकंमत धोरण:- बाजािात परिचय देण्यासाठी उच्च द्दकंमतीची ििनीती इद्दच्छत 

असलेल्या कंपन्यांनी धोिि अवलंबले आहे. संशोधन आद्दि द्दवकासाच्या भागावि खचय आद्दि 

प्रािदं्दभक टप्प्यातच प्रचंड नफा कमावतो. 

ब)  घुसखोरी द्धकंमत धोरण: - या स्रॅटेजीमध्ये कमी द्दकंमत शलु्क आकारून उत्पादन बाजािात 

आिला जातो. मागिी वाढल्यामळेु मोठ्या बाजािातील द्दहस्सा हस्तगत किावा आद्दि मोठ्या 

प्रमािात अथयव्यवस्थेचा लाभ घ्यावा अशी इच्छा असलेल्या कंपन्यांनी हे द्दकंमतीचे धोिि 

स्वीकािले आहे. 

 क)  इतर द्धकंमतींची रणनीती: 

 खचय नेततृ्व धोिि 

 खचय नेततृ्व धोिि अनुसिि किा 

 मानसशा�ीय द्दकंमत धोिि. 

प्रचारात्मक रणनीती: - प्रचार म्हणजे ग्राहकांना उत्पादने आद्दि सेवांद्दवियी संप्रेिि द्दकंवा माद्दहती 

प्रसारित कििे .द्दवपिकाने जाद्दहिात, द्दविी जाद्दहिात, प्रद्दसद्धी सािखे प्रमोशन द्दमकस,वैयद्दक्तक द्दविी 

द्दनवडताना द्दवद्दवध घटकांचा द्दवचाि कििे आवश्यक आहे या फमयसाठी द्दवद्दवध माध्यमे द्दकंवा 

जाद्दहिातीची साधने वापितात जसे जाद्दहिात, द्दविी जाद्दहिात, प्रद्दसद्धी,वैयद्दक्तक द्दविी वगैि.े 

द्दवपिकाने जाद्दहिातीचे साधन द्दकंवा साधने द्दनवडताना द्दवद्दवध घटकांचा द्दवचाि कििे आवश्यक 

आहे. 

उदाहििाथय जाद्दहिात बाजािाच्या बाबतीत बजेट, माध्यमांची उपलब्धता, उत्पादनाचे स्वरूप, 

लद्दक्ष्यत प्रेक्षक इत्यादींचा द्दवचाि किावा.  

प्रचारात्मक रणनीती उिीष्ट ेखालीलप्रमाणे आहते. 

• जनजागतृी कििे 

• सकािात्मक दृ�ीकोन द्दवकद्दसत कििे 

• ब्रडँ प्रद्दतमा वद्दधयत किण्यासाठी 

• संस्थात्मक प्रद्दतमासधुािण्यासाठी 

• स्पधेला सामोि ेजाण्यासाठी 

• द्दविी आद्दि नफा वाढद्दविे 
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द्धठकाण द्धवतरण धोरण: -द्दवतिि म्हिजे द्दनमायत्याकडून ग्राहकापयांत वस्तूंचे लवद्दचक. द्दनयद्दमत 

आद्दि वेळेवि वस्तूंचा पिुवठा कििे, ज्यामळेु द्दकंमती द्दस्थि िाखण्यास मदत होत े आद्दि ग्राहक 

त्याची गिज भागवू शकतो. द्दवतििाच्या के्षत्रात द्दवद्दश� घटकांचा द्दवचाि किा जसे की द्दवतिि 

वाद्दहन्यांविील द्दनियय, द्दवतििाचे के्षत्र, द्दविेत्याचे नेटवकय  आद्दि डीलिच्या प्रोत्साहनांशी संबंद्दधत 

धोििे, कद्दमशन दि इ. माकेटिला आवश्यक आहे . 

थेट द्धवतरणाद्वार,े द्दविेता कोित्याही मध्यस्थांद्दशवाय ग्राहकांना उत्पादन /पिुवठा द्दविी करू 

शकतो. यासाठी माकेटिकडे चांगली प्रद्दशद्दक्षत द्दविी काययसंघ असिे आवश्यक आहे, स्वत: ची 

वाहने.  

गोदाम इ. 

द्धवतरणाच्या अप्रत्यक्ष वाद्धहनीखाली, एजंट ,घाऊक द्दविेता आद्दि द्दविेता यासािख्या 

मध्यस्थांद्वाि ेग्राहकांना उत्पादनांचा पिुवठा करू शकतो.  

सी] आद्धथयक रणनीती. द्दवत्त प्रत्येक व्यवसाय संस्थेचा महत्वाचा भाग असतो. म्हिून व्यवसाय 

यदु्दनट्सचे आद्दथयक कायय द्दवत्त द्दनयोजन, द्दवत्त उभाििे, द्दवत्त उपयोग आद्दि द्दवत्त द्दनयंद्दत्रत कििे 

आहे. संस्थेचे उिी� साध्य किण्यासाठी आद्दथयक संसाधने सवयसाधाििपिे आद्दथयक धोििे तयाि 

किण्याचे कायय व्यवस्थापन किते. 

१)  जमा करणे / द्धनधी जमा करणे: - द्दवत्त व्यवस्थापनात द्दवत्त व्यवस्थापकाची मोठी भूद्दमका 

असते द्दनधी योग्य �ोतांकडून व्यवद्दस्थत जमा किावा अन्यथा यामळेु संघटनेचा व्याज वाढू 

शकेल. फायनान्स मॅनेजि शेअसय, द्दडबेंचि, बॉन्ड्स देऊन पैसे जमवू शकतात. बकँांकडून 

आद्दि द्दवत्तीय संस्था कडून कजय घेवूनही ते द्दनधी संस्था आयोद्दजत करू शकतात 

२)  द्धनधीची उपयोर् / र्ुतंवणूक: व्यवसायाला द्दकंवा गुंतविूकदािाला त्याच्या गुंतवलेल्या 

िकमेवि जास्तीत जास्त पितावा द्दमळद्दवण्यासाठी द्दनधीचे योग्य गुंतविूक कििे द्दकंवा वापि 

कििे यासाठी व्यवस्थापनाला खूप काम किावे लागते .व्यवसाय संस्था आपले भांडवल 

खालील प्रकाि े गुंतवू शकते. द्दनद्दित मालमत्ता - फद्दनयचि, वस्तू, जमीन आद्दि इमाित, 

यंत्रसामग्री, साधने, उपकििे काययित मालमत्ता - कच्च्या मालाची खिदेी, देय िककम 

,यदु्दटद्दलटी द्दबले, वेतन देय 

३)  ई. भांडवल रचना: - भांडवली िचना म्हिजे फमयच्या दीघयकालीन द्दनधीची िचना ज्यामध्ये 

इद्दकवटी शेअसय, प्राधान्य समभाग आद्दि दीघय मदुतीची कजे असतात. 
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 मालकीच्या आद्दि उधाि घेतलेल्या द्दनधीमध्ये योग्य गिुोत्ति असावे. हे लक्षात घेण्यासािखे 

आहे की एखाद्याने उधाि घेतलेल्या द्दनधीवि जास्त भि देऊ नये कािि यामळेु कंपनीच्या 

आद्दथयक पैलूंवि भाि पडतो कािि व्याज आद्दि कजायची पितफेड द्दनयद्दमत असावी. 

 तसेच इद्दकवटी (स्वतःच्या) भांडवलावि जास्त भि देिे चांगले नाही कािि ते द्दनियय घेण्याची 

शक्ती कमी कित.े शॉटमध्ये उधाि आद्दि मालकीच्या भांडवलामध्ये समतोल असावा. कजय 

आद्दि मालकीच्या भांडवलामध्ये समतोल असिे आवश्यक आहे. 

४ )  अवनतीकरण (घसारा धोरणे): - घसािा हा एक उपिम आह े जो झीज होण्याच्या 

जोखमीची भिपाई प्रदान किते . म्हिून घसािा होण्याच्या दोन पद्धती आहेत 

 अ] द्दनद्दित ओळ पद्धत आद्दि 

 ब] घसािाची द्दशल्लक पद्धत  

 कंपनी कायद्यानसुाि दोन्ही पद्धती स्वीकािल्या गेल्या आहेत . 

लाभांश धोरण: - प्रत्येक भागधािकाला गुंतविूकीला लाभांश म्हिजे पितावा . प्रत्येक 

भागधािकाला त्यांच्या गुंतविूकीवि चांगला पितावा द्दमळण्याची इच्छा असते आद्दि बहुतेक कंपन्या 

तसे किण्यास इच्छुक असतात. 

 येथे आद्दथयक धोििानसुाि कंपनीने आद्दथयक पैलूंवि त्याच्या परििामांचा द्दवचाि केला पाद्दहजे आद्दि 

नंति उदाि लाभांश धोिि द्दकंवा पिुािमतवादी लाभांश धोिि स्वीकािले पाद्दहजे. 

एच.] द्दमळकत द्दटकवण्याचे धोििः नफ्याचे पुनर्ुांतवणूक करणे हसेुिा एक महत्त्वाचे काम आह ेहे 

अंतगयत �ोत आह ेभद्दवष्याची तितूद म्हिून दि विी काही प्रमािात नफा बाजूला ठेवला जातो . 

योग्य काििासाठी स्वताहाची गुंतविूक म्हिून हाच साठवून ठेवलेला नफा व्यवसाय पनु्हा उपयोगात 

आिू शकते. 

(द्धवकासासाठी भद्धवष्यातील द्धनधीची र्रज, भार्धारकांना द्धस्थर लाभांश प्रदान करणे 

द्धकंवा द्धवत्तीय ससं्थांचे द्धनबांध वरै्र ेपूणय करणे) 

ड. मानवी ससंाधन धोरण: मानव संसाधन हे संस्थेसाठी सवाांपेक्षा आवश्यक महत्त्वाचे साधन आहे, 

मानव संसाधन एकमेव द्दजवंत आद्दि प्रक्षोभक �ोत आहे. कोिताही व्यवसाय सक्षम पिे उभा 

किण्यासाठी आद्दि योग्य पद्धतीने चालवण्यासाठी आपिास चांगल्या मानवी संसाधनांची गिज 

असते. मानवी संसाधनांचा योग्य उपयोग व्यवसायामध्ये किण्यासाठी व्यवस्थापनाने योग्य मािसांची 

द्दनवड कििे त्यांना योग्य पद्धतीने प्रद्दशक्षि आद्दि प्रेििा देिे आवश्यक असते. 
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१)  मानव ससंाधन द्धनयोजन (एचआरपी): मानव ससंाधन द्धनयोजन (एचआरपी) ची प्राथद्दमक 

द्दिया आहे , एचआिपी ही एक प्रद्दिया आहे ज्याद्वाि ेसंस्था योग्य वेळी आद्दि योग्य द्दठकािी 

योग्य प्रकािचे लोक असल्याची खात्री किते. 

 एचआिएम प्रद्दियेमध्ये हे समाद्दव� आहेत :  

• संस्थात्मक लक्ष्यांचा आढावा घ्या 

• मनषु्यबळ आवश्यकता अंदाज 

• मनषु्यबळ पिुवठा अंदाज 

•  मनषु्यबळ आवश्यकता आद्दि पिुवठा आद्दि तलुना शोधून काढिे द्दवचलन (काही 

असल्यास). 

• काही कमतिता असल्यास द्दकंवा त्यातून अद्दधकय असल्यास सधुािात्मक कािवाई 

किा  

२)  सपंादन काययाः 

• नोकरी द्धवशे्लषण: द्दवद्दश� कामाशी संबंद्दधत कामकाज आद्दि जबाबदाऱ्याद्दच माद्दहती 

गोळा कििे 

• भरती: ही संभाव्य शोध घेण्याची प्रद्दिया आहे कमयचािी आद्दि त्यांना नोकिीसाठी 

अजय किण्यास संस्था प्रोत्साद्दहत कितात. 

• द्धनवड: ज्यांनी पदासाठी अजय केला आहे अशा उमेदवािांमधून सवायत योग्य सवायत 

योग्य उमेदवािाची द्दनवड किण्यात येते .  

३)  प्लेसमेंट: ह ेयोग्य कमयचारयांना योग्य द्धवभार्ात ठेवण्याचा सदंभय देते. 

 उदा. जर उमेदवाराला अकाउंटन्सीचे ज्ञान असेल तर त्याला लेखा द्धवभार्ात ठेवले 

पाद्धहजे. योग्य प्लेसमेंटमळेु नोकिीचे समाधान, प्रेििा आद्दि वचनबद्धता कमयचाऱ् यांमध्ये. 

द्ददसून येते 

४ )  प्रद्धशक्षण व द्धवकास: प्रद्दशक्षि आद्दि द्दवकास संदद्दभयत द्दवद्दश� कौशल्ये, क्षमता आद्दि ज्ञान 

देिे हे कमयचाऱ् यांची काययक्षमता सधुािण्यास मदत कित.े प्रद्दशक्षि नोकिी द्दकंवा नोकिीबाह्य 

असू शकते. 

५)  भरपाई : भिपाईचा अथय कमयचाऱ् यांना त्यांच्या श्रमासाठी द्ददलेले बक्षीस असा आहे. भिपाईचे 

आद्दथयक स्वरूप जसे पगाि, बोनस, प्रोत्साहन इ. भिपाईचा गैि-आद्दथयक फॉमय, जसे प्रमािपत्र, 

पिुस्काि, लंच / द्दडनिसाठी होद्दस्टंग इ. 
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६)  कामद्धर्रीचे मूल्यमापन: पद्धतशीि मूल्यांकन किण्यासाठी कमयचाऱ् यांची नोकिी संबंद्दधत 
शक्ती व कमकुवतपिा असे मूल्यमापन काही पूवयद्दनधायरित द्दनकिांच्या संदभायत केले जाते जसे 
की नोकिीचे ज्ञान, गिुवत्ता आद्दि आउटपटुचे प्रमाि, सहकायय, नेततृ्व क्षमता, बहुमखुीपिा 
इ. कामद्दगिी मूल्यमापन सामर्थयय व कमकुवतपिा ओळखण्यास मदत किते .७) पदोन्नतीाः ह े
कमयचाऱ् याच्या उच्च वेतन आद्दि उच्च स्थानावि अनलुंब हालचाली संदभायत आहे. उच्च 
स्तिावि पदोन्नती गिुवत्ता आधािीत असू शकत.े खालच्या स्तिावि पदोन्नती ज्येष्टता 
आधािीत चालू शकते. 

८)  कारकीदय द्धनयोजन व द्धवकास: कािकीदय द्दनयोजन (करिअि प्लॅद्दनंगमध्ये )कमयचाऱ् यांच्या 
करिअिची उिी�े आद्दि ती साध्य किण्यासाठीच्या मागायचा द्दनियय घेिे समाद्दव� आहे. 
कािकीदय द्दवकास एखाद्या संस्थेच्या संधींसह एखाद्याच्या गिजा, क्षमता आद्दि करियिच्या 
लक्ष्यांसह जळुण्यासाठी तयाि केलेल्या प्रोग्राम होय. 

९)  देखभाल काययाः कमयचायाांचे आिोग्य आद्दि सिुक्षा यासाठी संस्था आिोग्य आद्दि सिुक्षा 
उपायांचा अवलंब किते जसे की वैद्यकीय मदत, भद्दवष्य द्दनवायह द्दनधी, पेन्शन, गॅ्रच्यइुटी, 
कमयचाऱ् यांना वैद्यकीय लाभ, अपघात भिपाई इ.  

१.८ सारांश 

यशस्वी कॉपोिशेनमध्ये, ििनीद्दतक द्दनयोजन द्दवद्दवध व्यवसायातील संधींचे मागयदशयक म्हिून कायय 
किते; 

एकाच वेळी, हे एक कॉपोिटे संिक्षि यंत्रिा म्हिून देखील कायय किते, ज्यामळेु व्यवसाय कंपनीला 
उत्पादनांच्या बाजािपेठेतील द्दनवड द्दकंवा गुंतविूकीतील महाग चकुा टाळण्यास मदत किते. 

 धोििात्मक व्यवस्थापनावि व्यवसाय संस्थेला द्दवद्दश� मूलभूत क्षमता आद्दि स्पधायत्मक फायदे 
उपलब्ध करून देण्याचा अंद्दतम भाि आहे जो त्याच्या अद्दस्तत्वासाठी आद्दि वाढीसाठी लढत आहे. 

१.९ स्वाध्याय 

खाली द्ददलेल्या पयाययांमधील सवायत योग्य उत्ति द्दनवडा 

१)  ‘नीती’ हा शब्द_____________ ग्रीक शब्दापासून आला आहे. 

  (स्रॅटेगोस, स्रॅटेद्दजस्ट, स्रॅटेस्टो, स्रेटी) 

२)   सामरिक हेतूमध्ये ____________________ चा समावेश आह े

  (द्दव्हजन, द्दमशन, गोल, या सवय) 

३)   व्यवसायाची उद्दद्ध�  नेटके असिे आवश्यक आहे, जेथे ‘एम’ _________  च्या वापिले 
जाते.  

  (द्दकमान, जास्तीत जास्त, मोजण्यायोग्य, अल्प) 
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४)  नवीन बाजािपेठेत उपलब्ध असलेले वस्तू द्दवतरित केल्या जातात तवे्हा त्यास ---------------

असे म्हटले जात े.  

 (बाजाि प्रवेश, बाजाि द्दवकास, उत्पादन द्दवकास, बाजाि द्दवद्दवधीकिि) 

५)  ��ी द्दवधान _____________ असावे  

 (अस्प�, दीघय, वास्तववादी, विीलपैकी सवय) 

६)  सामरिक व्यवस्थापन _____________ मध्ये मदत किते  

 (एसडब्ल्यूओटी द्दवशे्लिि, द्दनयोजन द्दिया, आयोजन संसाधने, यापैकी सवय ) 

७)  बाजािातील सध्याची द्दस्थती जैसे थे िाहावी म्हिून ज्या वेळेला व्यवस्थापन एखादी ििनीती 

अवलंबत ते त्याला ----------------असे म्हितात  

 (द्दस्थिता, वाढ, द्दलद्दकवडेशन, या सवय) 

८)  वाढीच्या धोििाचे उिी� म्हिजे _____________ (व्यवसायाचा द्दवस्ताि, जोखीम 

वाढविे, काययक्षमता कमी कििे, बाजािातून द्दनगयमन) 

खालील प्रश्ांची सद्धवस्तर उत्तर ेद्धलहा 

१.  ििनीती व्यवस्थापनाची संकल्पना स्प� किा.  

२.  स्रॅटेद्दजक मॅनेजमेंट व्यवसायात फायदेशीि आहे का? ’चचाय किा.  

३.  धोििात्मक व्यवस्थापनास कोिते धोके आहेत? 

४.  कॉपोिटे स्तिाविील नीती’ योग्य उदाहििांसह स्प� किा. 

५.  द्दवस्ततृ व्यवसाय पातळीची ििनीती तपशीलवाि. 

६.  ििनीती चे द्दवद्दवध स्ति कोिते आहेत ते उदाहििासह स्प� किा. 

७.  यासंबंधाने काययशील ििनीती स्प� किाः 

अ. मानव संसाधन धोिि 

ब. द्दवपिन धोिि 

क. आद्दथयक ििनीती 

द्धटपा द्धलहा 

 ��ी 

 द्दमशन 

गोल 

✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ 



घटक १ 

२  
व्यावसाययक पयाावरण 

प्रकरण सरंचना  

२.० उद्ध��  

२.१ परिचय 

२.२ व्यावसाद्धयक पयााविण 

२.३ पयााविणीय स्कँद्ध िंग 

२.४ सािािंश 

२.५ स्वाध्याय 

२.० उद्धिष्ट  

• व्यावसाद्धयक पयााविणाची सिंकल्प ा व घटक जाणू  घेणे. 

• पयााविणीय स्कँद्ध िंग जाणू  घेणे. 

२.१ पररचय 

व्यवसायाचे द्ध णाय हे अिंतगात पयााविणीय घटक आद्धण बाह्य पयााविणीय घटक या दो  घटकािं ी 

प्रभाद्धवत होतात. म्हणू  कोणत्याही व्यवसायासाठी हे दो  घटक फाि महत्वाचे आहेत द्धजथ पयंत 

त्याचे द्ध णाय सिंबिंद्धित आहेत. 

अिंतगात घटकािं ा द्ध यिंत्रणीय घटक म्हणू  देखील ओळखले जाते कािण ते व्यवसायाच्या गिजे सुाि 

द्धकिं वा आवश्यकते सुाि व्यवस्थाद्धपत आद्धण द्ध यिंद्धत्रत केले जाऊ शकतात. अिंतगात घटक किं प ीच्या 

आवािात िाहतात त े अिंतगात घटक म्हणू  ओळखल े जातात. बाह्य घटक व्यवसायाबाहेि िाहत 

असल्या े द्ध यिंद्धत्रत केले जाऊ शकत  ाहीत. 

पयााविणीय घटक व्यवसाय सिंस्थेच्या द्ध यिंत्रणाबाहेि असल्या े त्याचे यश मुख्यतः व्यवसायाच्या 

वाताविणाशी जळुवू  घेण्यावि अवलिंबू  असते. 

33



धोरणात्मक व्यवस्ापन

34

पयााविणीय द्धवशे्लषण ही िोिणात्मक व्यवस्थाप ाची पद्धहली पायिी आहे. येथे िण ीद्धतकाि 

व्यवसायासाठी सिंिी आद्धण िोके द्ध द्धित किण्यासाठी आद्धथाक,सिकािी, कायदेशीि, बाजाि, तािंद्धत्रक, 

भौगोद्धलक आद्धण सामाद्धजक वाताविणाचे द्ध िीक्षण कितात. 

म्हणू  या िड्यामध्ये िोिण तयाि किण्यापूवी आद्धण अिंमलात आणण्यापूवी व्यवसायाच्या 

वाताविणाची तपशीलवाि चचाा केली आहे. 

२.२ व्यावसाद्धयक पयाावरण 

२.२.१ व्यावसाद्धयक पयाावरणाचा अर्ा आद्धण व्याख्या 

असे म्हटले जाते की व्यवसाय एकाकीपणात द्धटकू शकत  ाही. व्यवसायाला द्धवद्धवि घटकािंच्या 

आिािाची आवश्यकता असते जे त्याच्या आजूबाजूला असतात आद्धण जे द्धजविंत द्धकिं वा द्ध जीव असू 

शकतात. व्यवसायाच्या सभोवतालचे घटक व्यावसाद्धयक पयााविण म्हणू  ओळखले जातात. त्याचे 

समथा  आद्धण सकािात्मक प्रद्धतसाद व्यवसायाच्या सिुळीत कामकाजासाठी आवश्यक आहे. ह े

घटक व्यवसायाच्या द्धवद्धवि काये आद्धण द्ध णायािंवि परिणाम कितात. 

व्यवसायाच्या वाताविणात दो  प्रकािचे वाताविण असते ज्याला अिंतगात वाताविण आद्धण बाह्य 

वाताविण म्हणतात. 

व्याख्या: 

केईर् डेद्धवस चा मते “व्यवसायाचे वाताविण म्हणजे एकद्धत्रतपणे सवा परिद्धस्थती, घट ा आद्धण 

प्रभाव जे त्याचा सभोवताली असते आद्धण त्यावि परिणाम किते.” 

आर्थार एम. वाईमार चा मते “व्यावसाद्धयक पयााविणामध्ये परिद्धस्थतींचा समूह द्धकिं वा हवामा , 

आद्धथाक, सामाद्धजक, िाजकीय द्धकिं वा सिंस्थात्मक परिद्धस्थतींचा समावेश असतो ज्यात व्यवसाय 

सिंचाल  केले जाते.” 

२.२.२ व्यावसाद्धयक पयाावरणाची वैद्धिष््टये 

वि  मूद केलेल्या व्याख्या आद्धण अथााच्या मदती े आपण त्याची काही वैद्धश�्ये सािंगू शकतो. 

१)  पयाावरण गद्धतिील स्वभावाचे आह े

 व्यवसाय ज्या पयााविणात चालतो ते सतत बदलत िाहते. ते किीही द्धस्थि  सत.े 

व्यावसाद्धयक पयााविणातील बदलाचा व्यवसायाच्या कायांविपरिणाम होतो. उदा. ग्राहक 

प्रािान्ये, प्रद्धतस्पिी िोिण, तािंद्धत्रक वाताविण, कायदेशीि वाताविण इत्यादी वेळोवेळी बदलत 

िाहते.  
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२)  प्रत्यक्ष आद्धण अप्रत्यक्ष पररणाम 

 व्यावसाद्धयक पयााविणाचा व्यवसायाच्या कायांवि प्रत्यक्ष आद्धण अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. जेव्हा 

ग्राहक प्रािान्ये बदलतात तेव्हा त्याचा उत्पाद ाच्या मागणीवि परिणाम होतो. तसेच जेव्हा 

तािंद्धत्रक बदल होतात तेव्हा त ेव्यवसायाच्या उत्पाद  आद्धण द्धवतिण द्धियाकलापािंवि परिणाम 

किते. 

३)  यात दोन प्रकारचे घटक आहते 

 व्यावसाद्धयक पयााविणात प्रामखु्या े दो  प्रकािचे घटक असतात जसे की अिंतगात आद्धण 

बाह्य पयााविणीय घटक. 

 अिंतगात पयााविणीय घटक सिंस्थेमध्ये असतात जसे की योज ा आद्धण िोिणे, व्यवसायाची 

उद्धि�े, मा वी सिंसाि े भौद्धतक सिंसाि े, आद्धथाक सिंसाि े इ. 

 बाह्य वाताविणाचे घटक सिंस्थेच्या बाहेि असतात जसे ग्राहक, प्रद्धतस्पिी, सिकािी, 

पिुवठादाि(सूक्ष्म घटक). त्या मध्ये तािंद्धत्रक पयााविण, कायदेशीि पयााविण,  ैसद्धगाक 

पयााविण, आद्धथाक पयााविणाचा देखील समावेश आहे. (स्थूल घटक) 

४)  ह ेव्यवसायापासथन वेगळे करता येत नाही 

 पयााविण हा व्यवसायाचा अद्धवभाज्य भाग आहे. व्यवसाय आद्धण व्यवसायाचे पयााविण 

एकमेकािंपासू  वेगळे किता येत  ाही. व्यवसाय त्याच्या पयााविणात चालतो. 

५)  अद्धनद्धित 

 व्यवसायाचे पयााविण अद्ध द्धित आहे. कािण कोणीही भद्धवष्यात काय घडणाि आहे याचा 

अचूक अिंदाज लावू शकत  ाही. 

६)  व्यावसाद्धयक द्धनणायांवर पररणाम 

 व्यावसाद्धयक पयााविणातील बदलािंचा परिणाम व्यावसाद्धयक द्ध णायािंवि होतो. उदा. जवे्हा 

ग्राहक प्रािान्य बदलते, तेव्हा व्यावसाद्धयकाला ग्राहकािंची बदललेली पसिंती पूणा किण्यासाठी 

द्ध णाय घ्यावा लागतो. त्याचप्रमाणे जीएसटी लागू झाल्यावि त्याचा व्यवसायाच्या द्ध णायावि 

मोठा परिणाम झाला. 

७)  ह ेव्यवसायाची व्याप्ती द्धनयंद्धित करते 

 व्यावसाद्धयक पयााविण व्यवसायाच्या व्याप्तीचे द्ध यम  किते. उदा. टीव्ही आद्धण िदे्धडओवि 

मद्य आद्धण द्धसगािटेच्या जाद्धहिातींवि बिंदी घातली आहे. 
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२.२.3 व्यावसाद्धयक पयाावरणाचे घटक 

व्यावसाद्धयक पयााविणाचे दो  प्रमखु भाग द्धकिं वा घटक म्हणू  ओळखले जातात- 

१) अिंतगात पयााविण 

२) बाह्य पयााविण 

• पयााविणाचा सूक्ष्म घटक 

• पयााविणाचा स्थूल घटक 

पयााविणाचे हे सवा भाग खालील प्रकाि ेउपद्धस्थत िाहतील. 

१.  अंतगात पयाावरण 

 अिंतगात पयााविणीय घटक हे आहेत जे किं प ीच्या आवािात िाहतात आद्धण सहज समायोज्य 

आद्धण द्ध यिंत्रणीय असतात. किं प ी त्याच्या गिजे सुाि आद्धण आवश्यकते सुाि त्यािं ा आकाि 

देते आद्धण या घटकािंचा योग्य आिाि घेते जेणेकरू  व्यावसाद्धयक उपिम सिुद्धक्षतते े आद्धण 

सहजते े चालतील.  

अ)  मथल्य प्रणाली- मूल्य हे तत्तवािंचे द्धकिं वा वता ाचे मा क दशावते. मूल्य प्रणाली ही 

सिंस्थापकािंच्या कािभािाचे प्रमखु आहे. यासाठी हे सवात्र मान्य आहे की सिंस्थेमध्ये 

सवां ी मूल्य प्रणाली द्धकती प्रमाणात सामाद्धयक केली आहे हा यशामध्ये योगदा  

देणािा एक महत्तवाचा घटक आहे. जि सिंस्थापकाचे मूल्य उत्तम असेल ति तो किीही 

अशी कोणतीही कृती किणाि  ाही जी समाजातील द्ध यमािं ा मान्य  ाही. उदा. 

मरुुगप्पा समूहा े सवाात जास्त लाभदायक व्यवसाय असलेल्या ई. आय. डी. पॉिी 

गटाचा ताबा घेतला होता. त्यािंचा मद्य हा एक आजािी व्यवसाय जो मरुुगप्पा े द्धवकला 

होता कािण तो त्यािंच्या मूल्य प्रणालीमध्ये बसत  व्हता. 

ब)  द्धमिन आद्धण ध्येय- द्धमश  सिंस्थेच्या अद्धस्तत्वाचे मूलभूत कािण परिभाद्धषत किते. हे 

व्यवसायाच्या कायाके्षत्र, त्याची उत्पाद े यािंचे वणा  किते आद्धण ३ ते ५ वषांच्या 

कालाविीत बाजािपेठेत देण्यात येणाऱ्या सेवा द्ध द्धदा� किते. हे सिंस्था कोणत्या 

मयाादेत काम किले ह े परिभाद्धषत कित.े हे भागिािकािं ा किं प ीचा हेतू समजू  

घेण्यासाठी मदत किण्यासाठी तयाि केलेले आहे.  

 ध्येय असे परिणाम दशावतात जे एखादी सिंस्था भद्धवष्यात पूणा करू इद्धच्िते. ध्येय हे 

एक द्धवद्धश� लक्ष्य आहे जे दीघाकाळासाठी गाठणे हा किं प ीचा हेतू आहे. ��ी आद्धण 

ध्येय साध्य किण्यासाठी, सिंस्था लक्ष्य तयाि किते. 
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 म्हणू   ेहमीच किं प ीला एक द्धमश  वाक्य तयाि किणे आद्धण  िंति द्धवद्धवि उद्धि�ािंची 

यादी किणे हे सल्लादायक असते. किं प ीचे द्धमश  वाक्य आद्धण उद्धि�े एकमेकािंशी 

जळुली पाद्धहजेत. 

क)  योजना आद्धण धोरणे- योज ा म्हणजे द्धवद्धश� द्धियाकलापाचा आगाऊ द्ध णाय 

घेण्याद्धशवाय दसुि ेकाही  ाही म्हणजेच काय किावे, ते कसे किावे, ते केव्हा किावे इ. 

योज ा सिंघट ात्मक ध्येय साध्य किण्यासाठी केल्या जातात. 

 िोिणे ही मागादशाक तत्तवे/तत्तवािंचा सिंच आहे जो सिंबिंद्धित प्राद्धिकिणाला त्याच्या 

कायािमात मागादशा  कितो. 

 व्यवसायाची उद्धि�े आद्धण उपलब्ि साि सामग्रीचा द्धवचाि करू  व्यवसाय सिंस्थेला 

तेथे योज ा आद्धण िोिणे तयाि किणे आवश्यक आहे. येथे अिंतगात पयााविण द्धवशे्लषण 

सिंस्थेला योज ा आद्धण िोिणािंची योग्यता जाणू  घेण्यास मदत किले. 

ड)  मानवी ससंाधने- सिंस्थेला आवश्यक असलेल्या इति सवा सिंसाि ािंपैकी मा वी 

सिंसाि े ही सवाात महत्वाची सिंसाि े आहेत. ही सिंसाि े अद्धतशय सिंवेद शील 

आहेत म्हणू च प्रत्येक व्यवसायासाठी त्यािं ा काळजीपूवाक आद्धण साविद्धगिी े 

हाताळणे आवश्यक आहे. फमाचे अद्धस्तत्व आद्धण यश मखु्यत्वे मा वी सिंसाि ािंच्या 

गणुवते्तवि अवलिंबू  असते. मा वी सिंसाि ािंच्या सिंदभाात अिंतगात पयााविणीय 

द्धवशे्लषण मा वी सिंसाि ािंच्या कमतिता प्रकट कित े आद्धण अशा कमतिता दूि 

किण्यासाठी उपाययोज ा किणे आवश्यक आहे.  

इ)  भौद्धतक ससंाधने- भौद्धतक सिंसाि ािंमध्ये मशी , उपकिणे, इमािती, फद्ध ाचि आद्धण 

द्धफक्स्चि असतात. ही सिंसाि े उत्पाद  कायाात महत्वाची भूद्धमका बजावतात. या 

सिंसाि ािंचे द्धवशे्लषण या सिंसाि ािंच्या कमतिता प्रकट किते. या कमतिता दूि 

किण्यासाठी व्यवसाय सिुािात्मक पावले उचलू शकतो. 

फ)  आद्धर्ाक ससंाधने- द्धवत्त हा प्रत्येक व्यवसायाचा कणा आहे. म्हणू  प्रत्येक 

व्यवसायाला योग्य आद्धथाक व्यवस्थाप  असणे आवश्यक आहे ज्यात द्धवत्त व्यवस्था 

आद्धण द्धवत्त वापि यािंचा समावेश आहे. त्यामळेु अिंतगात व्यावसाद्धयक वाताविणाचे 

द्धवशे्लषण आद्धथाक िोिणािंची योग्यता, आद्धथाक द्धस्थती, भािंडवली िच ा, व्यवस्थाप ाचे 

काया आद्धण द्ध द्धित भािंडवल, भद्धवष्यासाठी पिुसेा साठा इ. जाणू  घेण्यास सक्षम 

किते. आद्धथाक सिंसाि ािंचे द्धवशे्लषण त्याच्या आद्धथाक द्धस्थतीची सदुृढता देखील 

दशावते.  
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ग)  कामगार-व्यवस्र्ापन सबंंध- असे  मूद केले आहे की श्रम/मा वी सिंसाि ािं ा 

चािंगल्या प्रकाि ेपाद्धठिंबा द्धदल्यास व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढतो. जिी इति भौद्धतक 

आद्धण आद्धथाक सिंसाि ािंमध्ये काही कमतिता असतील पििंत ुव्यवस्थाप  आद्धण श्रम 

यािंच्यात चािंगले सिंबिंि असतील ति समस्या उद्भवणाि  ाही. एक व्यवस्थाप  म्हणू  

कामगािािंशी चािंगले सिंबिंि ठेवण्यासाठी कामगािािंच्या सवा प्रकािच्या समस्यािंची 

काळजी घेणे आवश्यक आहे. यात वेत , मजिुी, सदु्धविा, भते्त, चािंगली कामकाजाची 

परिद्धस्थती, त्यािंचे पदोन् ती, हस्तािंतिण इ. अिंतगात पयााविणाचे द्धवशे्लषण कामगाि-

व्यवस्थाप  सिंबिंि सौहादापूणा आहेत की  ाही हे जाणू  घेण्यास मदत किते. 

२.  बाह्य पयाावरण  

 बाह्य पयााविण हे व्यवसायाच्या अद्धस्तत्वात आद्धण यशात देखील महत्तवाचे आहे. बाह्य 

पयााविण म्हणजे ते घटक जे व्यवसायाच्या बाहेि िाहतात पििंत ुव्यवसायाच्या कामकाजावि 

त्याचा प्रभाव असतो. हे घटक बाहेि िाहतात म्हणू  त्यािंच्यावि द्ध यिंत्रण  सते. पयााविणीय 

घटक दो  प्रकािचे असतात-  

 अ) सूक्ष्म पयााविण  

 ब) स्थूल पयााविण  

अ)  सथक्ष्म पयाावरण-  

 सूक्ष्म पयााविणीय घटक म्हणजे जे व्यवसायाच्या अगदी जवळ आहेत आद्धण थेट 

प्रभाद्धवत किणाि े घटक आहेत. त्यात पिुवठादाि, प्रद्धतस्पिी, ग्राहक, द्धवपण , 

मध्यस्थ आद्धण मोठ्या प्रमाणात समाज यािंचा समावेश आहे. हे घटक एखाद्या द्धवद्धश� 

उद्योगापेक्षा प्रत्येक किं प ीवि वैयद्धिक परिणाम कित आहेत. हे सवा घटक 

सद्धवस्तिपणे बघूया.  

१)  ग्राहक- ग्राहक हा बाजािपेठेचा िाजा आहे. म्हणू  प्रत्येक किं प ी ग्राहक तयाि 

किण्यासाठी आद्धण द्धटकवण्यासाठी प्रयत्  किते. जेणेकरू  ते द्धटकू  िाहू शकेल 

आद्धण बाजािात यश द्धमळवू शकेल. खििं ति ग्राहकािंच्या गिजािंचे द्ध िीक्षण किणे ही 

व्यवसायाच्या यशाची पूवाअट आहे. बाह्य व्यवसाय पयााविणाचे द्धवशे्लषण ग्राहकािंच्या 

बदलत्या पसिंती,  ापसिंती आद्धण आवडीद्ध वडी, प्रािान्य जाणू  घेण्यास सक्षम किते. 

जेणेकरू  त्या ुसाि ते त्यािंच्या ग्राहकािं ा उत्पाद  आद्धण सेवा देऊ शकतील. या 

परिणामािंमळेु ग्राहकािंचे समािा  होईल.  
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२)  स्पधाक- सोप्या शब्दात प्रद्धतस्पिी म्हणजे अशी किं प ी/सिंस्था जी समा  उत्पाद ािंची 

द्धविी किते. व्यवसाय सिंस्थे े आपल्या प्रद्धतस्पध्यांवि स्पिाात्मक फायदा 

द्धमळवण्यासाठी प्रभावी द्धवपण  िोिण तयाि केले पाद्धहजे. व्यवसायाच्या बाह्य 

पयााविणाचे द्धवशे्लषण व्यवसायाला वस्तू, मूल्य, जाद्धहिात आद्धण द्धवतिण यािंचा द्धवपण  

िोिणाद्वाि े त्यािंच्या प्रद्धतस्पध्यांच्या हालचाली शोिण्यास सक्षम कित.े त्यामळेु 

त्या सुाि व्यवसाय सिंस्था बाजािातील स्पिेला तोंड देण्यासाठी पावले उचलू शकते.  

३)  मध्यस्र्ांचे चॅनेल (जाळे)- मध्यस्थािंचे चॅ ेल म्हणजे जे अिंद्धतम ग्राहकाला उत्पाद  

देण्यास सिंस्थेला मदत कितात. मध्यस्थ चॅ ेलमध्ये एजिंट, घाऊक द्धविेते, द्धकिकोळ 

द्धविेते इ. समावेश आहे. ह ेमध्यस्थ किं प ी आद्धण अिंद्धतम ग्राहक यामिील महत्तवपूणा 

दवुा आहेत. बाह्य व्यावसाद्धयक पयााविणाचे द्धवशे्लषण सिंस्थेला मध्यस्थािंचे कोणते 

चॅ ेल ग्राहकािंपयंत पोचण्यासाठी द्ध वडावे आद्धण मध्यस्तािं ा देण्यात येणाऱ्या कद्धमश  

आद्धण इिंसेद्धण्टवेस (incentive) यासाठी मदत किते.  

४)  पुरवठादार- पिुवठादाि व्यवसाय सिंस्थेला कच्चा माल, घटक आद्धण इति पिुवठा 

पिुवतात. ते उत्पाद  द्धवभागाच्या सिुळीत कामकाजात महत्वाची भूद्धमका बजावतात. 

सिंस्था किीच एका पिुवठादािावि अवलिंबू   सते कािण जि त्यािं ी माघाि घेतली 

द्धकिं वा त्या पिुवठादािाची इति कोणतीही समस्या उद्भवली ति ती सिंस्थेला गिंभीिपणे 

प्रभाद्धवत करू शकते. बाह्य व्यावसाद्धयक पयााविणाचे द्धवशे्लषण पिुवठादािािंच्या 

आवश्यकता जाणू  घेण्यास मदत किते. जि त्या आवश्यकता पूणा झाल्या ति 

पिुवठादाि आ िंदी होतील. त्या बदल्यात ते वेळेवि आद्धण चािंगल्या दजााचे 

इ पट्ुस(inputs) पिुवतील. पिुवठादाि चािंगल्या उिाि अटी देखील प्रदा  कितील. 

ब)  स्र्थल पयाावरण: 

 स्थूल पयााविणीय घटक म्हणजे जे व्यवसायाच्या अगदी जवळ  सतात आद्धण 

अप्रत्यक्षपणे प्रभाद्धवत किणािे घटक असतात. त्यात लोकसिंख्याशा�ीय, आद्धथाक, 

 ैसद्धगाक, सामाद्धजक आद्धण तािंद्धत्रक पयााविणीय शिी द्धकिं वा घटक समाद्धव� आहेत. 

१)  लोकसखं्यािा�ीय पयाावरण- हे मा वी लोकसिंख्येशी सिंबिंद्धित आहे ज्याचा वय, 

द्धलिंग, उत्पन् , द्धशक्षण, व्यवसाय, आकाि, घ ता इत्यादींशी सिंदभा आहे. 

लोकसिंख्याशा�ीय पयााविणाच्या या सवा घटकािंमिू  जात असता ा व्यवसाय त्याचे 

उत्पाद  आद्धण द्धवतिण िोिण ठिवते.  
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 सिंस्थेचे द्धवपण  द्धमश्र मोठ्या प्रमाणात लोकसिंख्याशास्त्रीय पयााविणावि अवलिंबू  

असते. उत्पाद , द्धकिं मत, जाद्धहिात आद्धण द्धवतिण िोिणे लोकसिंख्याशास्त्रीय घटकािंवि 

आिारित आहेत. 

 त्यामळेु द्धवपणकाला लोकसिंख्याशास्त्रीय वाताविण समजू  घेण्यासाठी आद्धण 

त्या सुाि द्धवपण  द्धमश्र तयाि किण्यासाठी बाह्य व्यावसाद्धयक पयााविणाचे द्धवशे्लषण 

किणे आवश्यक आहे.  

 २)  आद्धर्ाक पयाावरण: त्यात समाद्धवष्ट आह-े  

• आद्धर्ाक पररद्धस्र्ती- देशाची आद्धथाक परिद्धस्थती आद्धथाक आद्धण द्धवत्तीय िोिण, 

जागद्धतक अथाव्यवस्थेची द्धस्थती, बेिोजगािीची पातळी, उत्पादकता, द्धवद्ध मय दि, 

महागाई आद्धण इति घटकािं ी प्रभाद्धवत होत असते. व्यवसाय िोिण ठिवता ा हे 

घटक महत्तवाचे असतात. उदा. द्धवकस शील देशात कमी उत्पन् ामळेु उत्पाद ाची 

खूप कमी मागणी होऊ शकते. त्यामळेु अशा देशािंमध्ये किं प ी े जास्त द्धविीसाठी 

द्धकिं मती कमी किण्यावि भि द्धदला पाद्धहजे. 

• आद्धर्ाक धोरण- आद्धथाक िोिणात कि आकािणीचे स्ति, सिकािी अिंदाजपत्रक, 

पैशाचा पिुवठा आद्धण व्याज दि द्ध द्धित किणे समाद्धव� आहे. आद्धथाक िोिणे 

सामान्यतः सिकािद्वाि े अिंमलात आणली जातात आद्धण प्रशाद्धसत केली जातात. 

सिकािच्या आद्धथाक िोिणाचा व्यवसायावि मोठा परिणाम होतो. एकीकडे त्याचा 

व्यवसायावि अ कूुल परिणाम होऊ शकतो ति दसुिीकडे त्याचा व्यवसायावि 

द्धवपिीत परिणाम होऊ शकतो. उदा. जि सिकािला गहृ उद्योगािंचे सिंिक्षण किायचे 

असेल ति त्याचा आयात प्रद्धतस्पिी उद्योगािंवि परिणाम होतो. दसुिीकडे आयात 

िोिणाचे उदािीकिण गहृ उद्योगाला अडचणी द्ध मााण करू शकते. 

• आद्धर्ाक प्रणाली- आद्धथाक व्यवस्था म्हणजे अथाव्यवस्थेच्या प्रकािास सूद्धचत किते; 

देशाकडे असलेल्या म्हणजेच मिु बाजाि अथाव्यवस्था, भािंडवल द्धकिं वा समाजवादी 

अथाव्यवस्था. 

• भांडवलिाही अर्ाव्यवस्र्ा: याचे उत्पाद  आद्धण मालमते्तचे मखु्यत्वे साि  हे व्यिी 

आद्धण किं पन्यािंच्या खाजगी मालकीच्या असतात. सिकािची भूद्धमका मयााद्धदत आहे. 

ति भािंडवलशाही अथाव्यवस्था ही उदािमतवादी अथाव्यवस्था आहे. याचा अथा केवळ 

मिु बाजाि उत्पाद ािंचा पिुवठा, मागणी आद्धण द्धकिं मती ठिवेल. उदा. य.ुएस.ए., 

जमा ी, जपा , कॅ डा, न्यूझीलिंड, ऑस्रेद्धलया.  
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• समाजवादी अर्ाव्यवस्र्ा: समाजवादी अथाव्यवस्थेत, िच ा भािंडवलशाही 

अथाव्यवस्थेच्या अगदी द्धवरुि आहे. अशा अथाव्यवस्थेत उत्पाद ाचे घटक सवा िाज्य 

मालकीचे असतात. ति सवा कािखा े, यिंत्रसामग्री, भािंडवल इत्यादी िाज्याच्या 

द्ध यिंत्रणाखालील समदुायाच्या मालकीचे आहेत. उदा. क्यबुा,  ॉथा कोरिआ 

• द्धमश्र अर्ाव्यवस्र्ा: उत्पाद ाची साि े खाजगी किं पन्या आद्धण सावाजद्ध क द्धकिं वा 

िाज्य मालकी दोन्हीकडे असतात. आद्धण बाजािातील द्धस्थती द्धकिं मत, मागणी, पिुवठा 

इ. ठिवता ा मिेदािी आद्धण भेदभाव टाळण्यासाठी काही सिकािी देखिखे असते. 

उदा. भाित, पाद्धकस्ता , श्रीलिंका, ब्राझील 

३)  नैसद्धगाक पयाावरण- यात भौगोद्धलक आद्धण पयााविणीय घटकािंचा समावेश आहे जसे 

की  ैसद्धगाक सिंसाि े सिंपत्ती, हवामा  आद्धण हवामा  परिद्धस्थती, जागद्धतक सिंदभाात 

स्था  पैलू, खद्ध ज साठे, बिंदि सदु्धविा इ. भौगोद्धलक आद्धण पयााविणीय घटक द्धवद्धश� 

उद्योगािंच्या स्था ावि परिणाम कितात. उदा. द्धपकाचे प्रकाि जे एखाद्या के्षत्रात घेतले 

जाऊ शकतात ते हवामा  आद्धण मातीवि अवलिंबू  असतात. हवामा  बाद्धित 

असलेल्या के्षत्रािंमध्ये कािखान्यािंची स्थाप ा किणे उद्योगपतीं ा आवडत  ाही जे 

सूती कापड आद्धण घड्याळ द्ध द्धमातीसािख्या द्धवद्धश� उद्योगािंच्या स्था ावि परिणाम 

कितात. उत्ख   उद्योग जसे की खाणकाम, तेल द्धिद्धलिंग, दगड उत्ख   इत्यादी 

द्ध सगाा े जमा केलेल्या खद्ध जािंच्या उपलब्ितेवि अवलिंबू  असतात. 

४)  सामाद्धजक-सांस्कृद्धतक पयाावरण- समाज लोकािंमध्ये मा दिंड, द्धवश्वास, मूल्ये, वतृ्ती 

आद्धण तत्तवे यािं ा आकाि देतो, ज्यामध्ये ते वाढले आहेत. सिंस्कृतीमध्ये  तृ्य,  ाटक, 

सिंगीत, अन् , जीव शैली आद्धण सण यािंचा समावेश आहे. त्याचबिोबि कला, कायदा, 

 ैद्धतकता, चालीिीती, पििंपिा आद्धण सवयी यािंचाही समावेश आहे. आणलेल्या आद्धण 

द्धवकल्या गेलेल्या वस्तू आद्धण सेवा, या प्रदेशात प्रचद्धलत असलेल्या सिंस्कृतीवि 

अवलिंबू  असतात. द्धशवाय, हे लोकािंच्या कामाकडे पाहण्याच्या वृत्तीचे देखील वणा  

किते. उदािणाथा- सण द्धकिं वा  वी  वषााच्या वेळी, कापड, इलेक्रॉद्ध क वस्तू, फुले, 

फळे, द्धमठाई, वाह े इत्यादींच्या मागणीमध्ये तेजी असते. त्याचप्रमाणे हे सिुा लक्षात 

घेतले पाद्धहजे की लोकािंची उपभोग, जीव शैली आद्धण कपडे घालण्याची शैली 

वेगवेगळ्या समाजािंमध्ये आद्धण सिंस्कृतीमध्ये द्धभन्  असते. 

५)  तांद्धिक पयाावरण- तािंद्धत्रक वाताविण हे तिंत्रज्ञा ाच्या ज्ञा ाशी सिंबिंद्धित आहे, ज े

व्यवसायात वापिले जाते. ह े अपेद्धक्षत आहे की व्यवसाया े त्यािंच्या उत्पाद ात 

 वी तम तिंत्रज्ञा ाची ओळख करू  देणे आद्धण वापिणे आवश्यक आहे. पििंत ुतािंद्धत्रक 
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द्धवकास किीकिी व्यवसायासाठी समस्या द्ध मााण कितात कािण व्यवसाय द्धवकद्धसत 

तिंत्रज्ञा ाचा साम ा करू शकत  ाही आद्धण म्हणू च त्याचे अद्धस्तत्व िोक्यात आले. 

तािंद्धत्रक द्धवकासामळेु उत्पाद ाची मागणी देखील वाढू शकते. उदाहिणाथा, भाितात 

वाििंवाि वीज उताि -चढाव होत असल्या े, जि व्यवसाया े द्धवद्यतुदाब द्धस्थि किणाि े

उपकिण द्ध मााण केले ति द्ध द्धितपणे द्धवद्यतु उपकिणािंची वाढती मागणी असेल. 

६)  राजकीय पयाावरण- िाजकीय पयााविण किं प ीच्या कामकाजावि परिणाम किणाऱ्या 

सिकािच्या कृतींचा समावेश किते. किं प ीच्या सवोच्च व्यवस्थाप ाला सिकािच्या 

द्ध णायािंवि बािीक लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. सिकािी िोिण तयाि केल्या े काही 

व्यवसायासाठी सिंभाव ा द्ध मााण होऊ शकते आद्धण इति व्यवसायािं ा िोका द्ध मााण 

होऊ शकतो. उदा. उदािीकिण िोिणा े काही व्यवसायासाठी सिंिी खलु्या केल्या 

आहेत त्याच वेळी काही व्यवसायािं ा पनु्हा सिंिी द्धदली आहे. 

७)  कायदेिीर पयाावरण- कायदेशीि वाताविण देशाच्या कायद्यािंचा समावेश किते. 

कायद्यातील बदल व्यवसायाच्या कामकाजावि परिणाम करू शकतात, कािण प्रत्येक 

सिंस्था कायद्याच्या चौकटीत िाहू  काम किते आद्धण या कायद्यािंचे काटेकोिपणे पाल  

किते. या कायद्यािंमध्ये द्धकमा  वेत  कायदा, कामगाि सिुक्षा कायदा, किं प ी कायदा, 

व्यापािी सिंघट ा कायदा, बालकामगाि कायदा इत्यादींचा समावेश असू शकतो. 

२.३ पयाावरणीय स्कॅद्धनगं  

प्रत्येक सिंस्थेचे अिंतगात आद्धण बाह्य पयााविण असते. सिंस्थेला यशस्वी होण्यासाठी, त्याच्या 

घडामोडींचे आकल  किण्यासाठी आद्धण त्याच्या यशामध्ये योगदा  देणाि े घटक समजू  

घेण्यासाठी द्ध यद्धमतपणे त्याचे पयााविण स्कॅ  किणे महत्वाचे आहे. 

पयाावरण स्कॅद्धनंग ही एक प्रद्धिया आह े जी ससं्र्ा त्यांच्या बाह्य आद्धण अंतगात पयाावरणावर 

नजर ठेवण्यासाठी वापरतात. 

२.३.१. पयाावरणीय स्कॅद्धनंग चे महत्त्व  

खालील मिुे व्यावसाद्धयक वाताविणाच्या स्कॅद्ध िंगचे महत्तव सचुवतात.  

१)  सामर्थयााची ओळख: अिंतगात व्यवसाय पयााविणाचे द्धवशे्लषण सिंस्थेची ताकद ओळखण्यास 

मदत किते. प्रत्येक सिंस्था आपली ताकद िाखण्यासाठी आद्धण सिुािण्यासाठी सवा प्रयत्  

किते. उदाहिणाथा प्रत्येक व्यवसाय हे पाहेल की त ेसक्षम आद्धण समद्धपात कमाचािी कसे िाखू 

शकतात? ते व्यावसाद्धयक उपिमािंसाठी भािंडवलाची योग्य प्रकाि ेव्यवस्था आद्धण वाटप करू 
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शकतात का? आद्धण कोणत्या पिती असतील ज्याद्वाि े त्यािं ा सिुारित आद्धण  वी तम 

तिंत्रज्ञा  इ. द्धमळेल.  

२)  कमजोरीची ओळख: अिंतगात व्यवसाय पयााविणाचे द्धवशे्लषण व्यवसायाच्या 

कमकुवतपणाबिल कल्प ा देते. कमकुवतपणा हा व्यवसाय द्धवकासाच्या प्रद्धियेत अडथळा 

आहे. म्हणू  प्रत्येक सिंस्था आपली कमकुवतता दाखवण्याचा प्रयत्  किते आद्धण ती 

सिुािण्याचा प्रयत्  किते. दबुालता कदाद्धचत अप्रचद्धलत तिंत्रज्ञा , खिाब दजााचा कच्चा माल, 

द्धवत्तपिुवठा  सणे, मा वी सिंसाि ािंमध्ये समपाणाचा अभाव इ. मध्ये असू शकते.  

३)  सधंीची ओळख: सिंिी सामान्यतः व्यवसायाच्या बाहेि िाहतात. म्हणू  बाह्य पयााविणाचे 

द्धवशे्लषण सिंिी दशाद्धवण्यास आद्धण व्यवसाय फायद्यासाठी त्याचा वापि किण्यास मदत कित.े 

व्यवसायाकडू  त्या सिंिी द्धमळवण्याचे सवा प्रयत्  केले २. उदा. सिकाि व्यावसाद्धयक उपिम 

चालवण्यासाठी सवलती द्धकिं वा आद्धथाक मदत (सबद्धसडी) देते. मग व्यवसाय त्याच्या 

उत्पाद ािंच्या द्धकिं मती कमी करू शकतो आद्धण उत्पाद ािंच्या द्धविीचा मोठ्या प्रमाणात फायदा 

द्धमळवू शकतो. 

४)  धोक्याची ओळख: व्यवसायाला त्याच्या प्रद्धतस्पिी/द्धविोिकयािंच्याकडू  िोका असू शकतो. 

म्हणू  बाह्य व्यवसाय पयााविणीय द्धवशे्लषण त्या िोक्यािं ा ओळखण्यास मदत किते आद्धण 

व्यवसायावि द्धकिं वा त्याच्या कामकाजावि परिणाम होण्यापूवी त्यािं ा दूि किण्यास मदत 

किते. उदा. स्पिाक  ाद्धवन्यपूणा उत्पाद  घेऊ  येऊ शकतो, ज्यामळेु व्यवसाय सिंस्थेला 

िोका द्ध मााण होऊ शकतो. बाह्य व्यावसाद्धयक पयााविणाचे योग्य द्धवशे्लषण व्यावसाद्धयक 

सिंस्थेला त्यािंच्याद्वाि े वी  उत्पाद  सादि करू  प्रद्धतस्पध्यााच्या या हालचालीचा प्रद्धतकाि 

किण्यास सक्षम किते. 

५)  प्रभावी द्धनयोजन: पयााविणीय स्कॅद्ध िंग व्यवसायाला प्रभावी द्ध योज ाची पूताता किण्यास 

मदत किते. प्रभावी द्ध योज  व्यवसायाची उिी�े साध्य किण्यास मदत किते जसे उच्च 

द्धविी आद्धण  फा, वाढ आद्धण द्धवस्ताि, कॉपोिटे प्रद्धतमा, ग्राहकािंचे समािा  इ. 

६)  अद्धस्तत्व आद्धण व्यवसायाची वाढ: व्यवसाय सिंस्थेला  ैसद्धगाक, भौद्धतक, मा वी, भािंडवली 

सिंसाि े इ. द्धवद्धवि सिंसाि ािंची आवश्यकता आहे. ही सिंसाि े सिंख्ये े मयााद्धदत आहेत. 

म्हणू  त्याचा वापि अत्यिंत जागरूक पिती े केला पाद्धहजे. पयााविण स्कॅद्ध िंग व्यवसायाला 

आवश्यक आद्धण ताद्धका क पिती े ही सवा सिंसाि े आयोद्धजत किण्यास सक्षम किते. 

८)  ऑपरिेनमधील लवद्धचकता: पयााविणीय स्कॅद्ध िंग बदलत्या परिद्धस्थती सुाि सिंस्थेला त्याचे 

उपिम समायोद्धजत किण्यास सक्षम किते. 
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९)  कॉपोरटे प्रद्धतमा: कॉपोिटे प्रद्धतमा म्हणजे भागिािकािंच्या म ात सिंस्थेचे मा द्धसक द्धचत्र तयाि 

किणे. पयााविणाच्या द्धवशे्लषणामळेु, व्यवसायाच्या कामद्धगिीमध्ये सवा सुिािणा झाली आहे, 

ज्यामळेु किं प ीची कॉपोिटे प्रद्धतमा भागिािकािंच्या म्हणजेच ग्राहक, कमाचािी, पिुवठादाि, 

सिकाि, भागिािकािंच्या म ात वाढते. 

१०) कमाचाऱयांना पे्ररणा: पयााविण स्कॅद्ध िंगमळेु घेतलेले द्ध णाय कमाचाऱ्यािंच्या बाजू े असतात. 

सिंस्थेच्या सिुारित कामद्धगिीमळेु कमाचाऱ्यािं ा आद्धथाक आद्धण गैि-आद्धथाक प्रोत्साह  द्धदल े

जाते. त्यामध्ये  वी  मा वी सिंसाि  िोिणािंचा परिचय देखील आहे. ह ेसवा कमाचायांच्या 

प्रेिणेत परिणाम कितात. 

२.३.२ पयाावरण द्धवशे्लषणाची तंिे: 

१) ताकद, कमकुवतपणा, सिंिी आद्धण िोके (SWOT) द्धवशे्लषण म्हणजे ताकद, कमकुवतपणा, सिंिी 

आद्धण िोके .  

सामर्थया (एस) आद्धण कमकुवतपणा हे व्यवसाय वाताविणाचे अिंतगात घटक मा ले जातात ज्यावि 

किं प ी द्ध यिंत्रण ठेवू शकते. सिंिी (O) आद्धण िोके (T) हे व्यापािी वाताविणाचे बाह्य घटक मा ल े

जातात ज्यावि किं प ीचे द्ध यिंत्रण  सते.  

SWOT द्धवशे्लषण- हे व्यवसायाची एकूण िण ीद्धतक द्धस्थती आद्धण त्याचे वाताविण याच्या ऑद्धडट 

आद्धण द्धवशे्लषणाचे सवाात प्रद्धसि साि  आहे. ज ेएक द्धवद्धश� व्यवसाय मॉडेल तयाि किले त्याचे 

िोिण ओळखणे हा मखु्य हेतू आहे.  

असे व्यवसाय मॉडेल सिंस्थेची सिंसाि े आद्धण क्षमता तसेच व्यवसायाला काम किण्यासाठी ज्या 

वाताविणाची आवश्यकता आहे त्याचे सवोत्तम समथा  किते.व्यवसायाच्या यशावि परिणाम 

किणाऱ्या सवा अिंतगात आद्धण बाहेिील सकािात्मक तसेच  ाकािात्मक घटकािंचा द्धवचाि केला जातो. 

किं प ीच्या वाताविणाचा ससुिंगत अभ्यासाची फमा ला अिंदाज लावण्यास तसेच द्ध णाय घेण्यास मदत 

होते.  

अंतगात ससं्र्ात्मक पयाावरण द्धवशे्लषण : सामर्थया आद्धण कमकुवतपणा  

बाह्य ससं्र्ात्मक पयाावरण द्धवशे्लषण : सिंिी आद्धण िोके  

सामर्थया:- सामर्थया म्हणजे असे ग  जे आपल्याला सिंस्थेचे ध्येय पूणा किायला सक्षम ब वतात. 

सामर्थया हे एकति मूता द्धकिं वा अमूता असू शकत.े हे एखाद्या गो�ीचा सिंदभा देते ज्यात फमा द्ध पणु तज्ञ 

आहे. सामर्थयााचे काही फायदेशीि पैलू द्धकिं वा सिंस्थेची क्षमता ज्यामध्ये मा व क्षमता, प्रद्धिया क्षमता, 
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आद्धथाक सिंसाि े,उत्पाद े आद्धण सेवा, ग्राहक सद्भाव ा आद्धण ब्रडँ द्ध ष्टा हे समाद्धव� आहे. 

व्यावसाद्धयक सामर्थयााची उदाहिणे: 

• आिदु्ध क तिंत्रज्ञा  

•  मजबूत आद्धथाक द्धस्थती 

•  समद्धपात कमाचािी 

•  ब्रॉड प्रॉडक्ट लाइ  

कमकुवतपणा - कमकुवतपणा / अशिपणा हे असे गणु आहेत जे आपले ध्येय पूणा किण्यापासू  

आद्धण आपली पूणा क्षमता साध्य किण्यापासू  आपल्याला िोखतात. कमकुवतपणामळेु सिंस्थेच्या 

यशावि आद्धण प्रगतीवि द्धवपिीत प्रभाव पडतो. कमकुवतपणा हे असे घटक आहेत ज ेठिवलेली ध्येय 

पूणा कित  ाहीत.सिंघट ात्मक कमकुवतपणाची उदाहिणे: 

• कालबाह्य तिंत्रज्ञा  

• अरुिं द उत्पाद  ओळ  

• उदासी  कमाचािी 

• अरुिं द उत्पाद  क्षमता  

दबुालता द्ध यिंत्रणीय असतात. दबुालता कमी केले पाद्धहजे आद्धण काढू  टाकले पाद्धहजे. उदाहिण - 

अप्रचद्धलत यिंत्रािंवि मात किण्यासाठी,  वी  यिंते्र खिदेी किता येतात. 

सधंी - ज्या पयााविणामध्ये सिंस्था कायाित आहे त्या पयााविणाद्वाि ेसिंिी सादि केल्या जातात . 

सिंघट ा साविद्धगिी बाळगली पाद्धहजे आद्धण जेव्हा सिंिी उद्भवतात तेव्हा सिंिी ओळखल्या पाद्धहजेत. 

सिंस्था सिंिींचा वापि करू  स्पिाात्मक फायदा द्धमळवू शकतात. उदाहिण - मोटाि बाईकची मागणी 

वाढल्या े ती प्रवासात काम किणाऱ्या लोकािं ा सदु्धविा देते. द्धह  वी  किं पन्यािं ा मोटि बाइक 

उत्पाद ात प्रवेश किण्याची आद्धण व्यवसाय आद्धण द्धवद्यमा  किं पन्यािंशी स्पिाा किण्याची चािंगली 

सिंिी आहे.  

धोके- जेव्हा व्यवसायाच्या बाह्य वाताविणामध्ये सिंस्थेची  फा जोखीम उद्भवते त्यावेळी िोके 

(थ्रेएट्स) उद्भवतात. िोके अद्ध यिंद्धत्रत सिंस्थात्मक पयााविणीय घटकआहेत. जेव्हा परिसिंस्थािंत्मक 

पयावणात िोके उदभवतात तेव्हा किं प ीची द्धस्थिता आद्धण अद्धस्तत्व िोक्यात येऊ शकते.  

उदाहिण-  

• कमाचाऱ्यािंचा सिंप  



धोरणात्मक व्यवस्ापन

46

• स्पिाकाद्वाि े वी  िोिण 

• आद्धथाक परिद्धस्थतीत बदल 

•  ग्राहक प्रािान्यािंमध्ये बदल 

२.३.३ बाह्य ससं्र्ात्मक पयाावरणीय सधंी आद्धण धोक्याचे प्रोफाइल : 

हे तिंत्र ग्लूक े द्धवकद्धसत केल े आहे. ईटीओपीच्या तयािी मध्ये पयााविणाचे द्धवद्धवि घटकािंमध्ये 

द्धवभाज  केले आहे आद्धण प्रत्येक घटकाचे सिंस्थेविील प्रभावाचे द्धवशे्लषण केले आहे. 

सवासमावेशक ईटीओपीसाठी प्रत्येक पयााविणीय के्षत्र उपके्षत्रात उप-द्धवभाज  किणे आवश्यक आह े

आद्धण  िंति प्रत्येका के्षत्राचा प्रभाव द्ध वेद ाच्या स्वरूपात वणा  केला आहे. ईटीओपीचा सािािंश 

केवळ सािेपणासाठी मखु्य घटक दशावू शकतो.  

उदाहिणाथा, सायकल उद्योगातील किं प ीच्या बाबतीत,जेथे किं प ीचा मखु्य व्यवसाय घिगुती आद्धण 

द्ध याात बाजािासाठी स्पोटा सायकल उत्पाद  किणे आहे.  

पयाावरणीय घटक  पररणाम प्रत्येक वस्तुद्धस्र्तीवर पररणाम 
 

आद्धथाक  ↑ शहिीं ग्राहकािंमध्ये वाढती समिृी, 

वाढते द्धडस्पोजेबल उत्पन् , आद्धण िाहणीमा  

बाजाि  ⟶⟶ एकूणच उद्योग वाढीचा दि उत्साहविाक  ाही, पाििंपारिक द्धवतिण 

प्रणाली 

िाजकीय  → सायकल वाहतकुीचे मखु्य साि , 

कमी आद्धण द्ध म्  मध्यम उत्पन्  

सामाद्धजक ↑ पयााविण आद्धण आिोग्यासाठी अ कूुल वाहतूक, द्धवस्ततृ वापि जसे 

कामावि द्धकिं वा शाळेत जाणे आद्धण 

म ोििंज  आद्धण शािीरिक तिंदरुुस्ती म्हणू  उपकिणे 

 पिुवठादाि  → बहुतेक लघ ुके्षत्रातील किं पन्या भाग आद्धण घटक पिुवठा याच्याशी 

सहायक आद्धण सिंबिंद्धित, स्टीलच्या वाढत्या द्धकिं मती, 

अॅल्यदु्धमद्ध यमचा वाढता वापि 
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तािंद्धत्रक  ↑ उद्योग प्रगतीपथावि तािंद्धत्रक सिुािणा, आयात मशी िी, उत्पाद  

 ाद्धवन्य,  

आिंतििाष्रीय  
 

↓ जागद्धतक आयात वाढत आहे पण भािताची शेअि कमी होत आहे, 

जागद्धतक पातळीवि ग्राहक आद्धण द्ध याातदाि द्ध मााता म्हणू ,ची  

 िंति , भाित दसुऱ्या िमािंकावि आहे, स्वस्त द्धच ी आयातीला 

िोका. 

 

→ तटस्थ प्रभाव 
 

↑ अ कूुल प्रभाव 
 

↓ प्रद्धतकूल परिणाम 
 

 

ईटीओपीची तयािी कोणत्या के्षत्रािंबिल आद्धण प्रत्येकातील द्धभन्  घटक याबिल िण ीद्धतकाि 

के्षत्रािंचा सिंस्थेवि अ कूुल प्रभाव पडतो याचे स्प� द्धचत्र प्रदा  किते. ईटीओपीच्या द्वाि ेसिंस्थेला ती 

सिंस्थात्मक पयााविणामध्ये कुठे उभी आहे हे माद्धहत पडत.े  

असे द्धवशे्लषण सिंस्थामक सिंिीचा लाभ घेण्यासाठी योग्य िोिण तयाि किण्यासाठी आद्धण 

वाताविणातील िोक्यािंचा साम ा किण्यासाठी खूप मदत करू शकते.  

िाजकीय,आद्धथाक,सामाद्धजक आद्धण तािंद्धत्रक पयााविण घटकािंचे द्धवशे्लषण  

२.३.४ (पी ई एस टी) द्धवशे्लषण:  

किं प ीच्या िाजकीय,आद्धथाक,सामाद्धजक आद्धण तािंद्धत्रक पयााविण घटकािंचे द्धवशे्लषणासाठी (PEST) 

तिंत्राचा समावेश आहे.  

राजकीय वातावरण (P- Political): िाजकीय वाताविणामध्ये सिकािच्या कृतीचे किं प ीच्या 

कामकाजावि पडणािा प्रभाव समाद्धव� आहे. किं प ीच्या सवोच्च व्यवस्थाकािं ा द्ध णाय घेता ा 

सिकािच्या प्रत्येक कृतींवि बािीक लक्ष ठेवावे लागते. शासकीय िोिण काही व्यवसायासाठी उपयिु 

ठरू शकते आद्धण इति व्यवसायािं ा िोका द्ध मााण करू शकते. उदा. उदािीकिणाच्या िोिणामळेु 

का ी व्यवसायािं ा सिंिी खलु्या झाल्या आहेत.  
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आद्धर्ाक वातावरण (E- Economic): आद्धथाक वाताविणात बदलाचा व्यवसाय सिंस्थेवि परिणाम 

होतो. अशा आद्धथाक घटकािंचा यात समावेश आहे.  

• आद्धर्ाक पररद्धस्र्ती: देशाची आद्धथाक परिद्धस्थती ही द्धवत्तीय िोिण, जागद्धतक अथाव्यवस्थेची 

द्धस्थती, 

 बेिोजगािीची पातळी, उत्पादकता, द्धवद्ध मय दि, महागाईआद्धण इति अ ेक घटाकािंमळेु 

प्रभाद्धवत होते. व्यवसायाचे िोिण द्ध द्धित किता ा हे घटक महत्वाचे आहेत. उदा. 

द्धवकस शील देशामध्ये कमी उत्पन्  हे उत्पाद ाची मागणी कमी होण्याचे कािण असू शकते. 

ति अशा देशािंमध्ये किं प ी े जास्त द्धविीसाठी द्धकिं मती कमी किण्यावि भि द्धदला पाद्धहजे. 

• आद्धर्ाक धोरणे: आद्धथाक िोिणामध्ये कि आकािणीचे स्ति, सिकािी बजेट,पैसा पिुवठा 

आद्धण सिकाि े 

  प्रशाद्धसत केलेल्या आद्धथाक िोिणाचा व्याज दि यािंचा समावेश होतो. सिकािचे आद्धथाक 

िोिण व्यवसायावि उत्ता  परिणाम किते. एकीकडे त्याचा व्यवसायावि परिणाम अ कूुल 

असू शकतो, दसुिीकडे व्यवसायावि त्याचा द्धवपिीत परिणाम होऊ शकतोउदाहिणाथा जि 

सिकािला गहृ उद्योगािंचे सिंिक्षण किायचे आहे ति मग त्याचा परिणाम प्रद्धतस्पिी उद्योगािंवि 

होतो. दसुिीकडे जि आयात िोिणाचे उदािीकिण केले ति गहृ उद्योगासाठी अडचणी द्ध मााण 

होऊ शकतात.  

• आद्धर्ाक व्यवस्र्ा: आद्धथाक व्यवस्था देशातील मिु बाजाि अथाव्यवस्था,िाजिा ी द्धकिं वा 

समाजवादी  

 अथाव्यवस्था या प्रकािाला सूद्धचत किते.  

•  भांडवलिाही अर्ाव्यवस्र्ा: याचा अथा उत्पाद  किण्याचे साि  आद्धण मालमत्ता 

व्यिींच्या खाजगी मालकीची द्धकिं वा खाजगी किं प ीची असणे. सिकािची भूद्धमका मयााद्धदत 

आहे. सिकािची भूद्धमका मयााद्धदत आहे. भािंडवलशाही अथाव्यवस्था ही उदािमतवादी 

अथाव्यवस्था आहे.याचा अथा फि मिु बाजाि पिुवठा, मागणी आद्धण उत्पाद ािंच्या द्धकिं मती 

ठिवेल. उदा. यूएसए, जमा ी, जपा ,कॅ डा, न्यूझीलिंड, ऑस्रेद्धलया. 

•  समाजवादी अर्ाव्यवस्र्ा: समाजवादी अथाव्यवस्था द्धह भािंडवलशाही अथाव्यवस्थेच्या 

अगदी द्धवरुि आहे. या अथाव्यवस्थेप्रमाणे उत्पाद  घटक सवा िाज्य मालकीचे आहेत.ति सवा 

कािखा े, यिंते्र, व स्पती, भािंडवल इ िाज्याच्या द्ध यिंत्रणाखालील समदुायाच्या मालकीचे 

असतात.उदा. क्यूबा,उत्ति कोरिया 
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• सदं्धमश्र अर्ाव्यवस्र्ा: उत्पाद ाची साि े ही दोन्ही खाजगी किं पन्या आद्धण सावाजद्ध क द्धकिं वा 

िाज्य मालकीची असतात. ज्यावेळी व्यावसाद्धयक बाजािातील द्धकिं मत, मागणी, पिुवठा 

इत्यादी ठिवत असतात त्यावेळी सिकािी देखिखे ही मिेदािी आद्धण भेदभाव या ा 

प्रद्धतबिंद्धित किते. उदा. भाित, पाद्धकस्ता , श्रीलिंका, ब्राझील. 

• सामाद्धजक वातावरण: समाज रूढी, द्धवश्वास, लोकािंमध्ये मूल्ये, वतृ्ती आद्धण तत्तवे, ज्या मध्ये 

माणूस वाढत जातो. सिंस्कृती हे 'समाजाचे व्यद्धिमत्व' आहे ज्यात मूल्ये,  तृ्य,  ाटक, 

सिंगीत, अन् , जीव शैली आद्धण सण समाद्धव� आहे. तसेच कला, कायदा,  ैद्धतकता, रूढी, 

पििंपिा आद्धण सवयी यािंचा देखील समावेश आहे. खिदेी आद्धण द्धवकल्या गेलेल्या वस्तू आद्धण 

सेवा, या प्रदेशाची प्रचद्धलत सिंस्कृतीवि अवलिंबू  असतात. द्धशवाय, सामाद्धजक वाताविण हे 

लोकािंचा कामाकडे असलेला ��ीको  देखील वणा  किते. 

 उदाहिण - सणािंमध्ये कपड्यािंसाठी, इलेक्रॉद्ध क वस्तू, फुले, फळे, द्धमठाई, वाह े 

इत्यादींसाठी प्रचिंड मागणी असते. तसेच द्धवद्धवि समाज आद्धण सिंस्कृती  सुाि वस्तूिंचिं वापि, 

जीव शैली आद्धण लोकािंच्या िेद्धसिंग शैलीमध्ये फिक असतो.  

• तांद्धिक वातावरण: तािंद्धत्रक वाताविणात वाििंवाि बदल होत असतात ज े व्यवसायाच्या 

कामकाजावि परिणाम कितात हे तािंद्धत्रक वाताविणात होत असलेले बदल व्यावसाद्धयकािं ा 

माद्धहत असणे आवश्यक आहे. व्यवसायाला त्यािंच्या उत्पाद ात  वी तम तिंत्रज्ञा ाचा 

परिचय करू  देणे आद्धण वापि किणे आवश्यक आहे. आिदु्ध क तिंत्रज्ञा  केवळ उत्पाद ाची 

गणुवत्ता सिुािण्यास मदत  ाही कित ति साद्धहत्याचा अपव्यय देखील कमी किते, तसेच 

अद्धिक प्रमाणात उत्पाद  केले जाऊ शकते. 

• क्वेस्ट : जलद पयााविण स्कॅद्ध िंग तिंत्र हे एक पयााविण स्कॅद्ध िंग तिंत्र आहे , हे तिंत्र 

बदलण्यासाठी आद्धण त्याचे परिणाम लक्षात ठेवू  सिंस्थात्मक िोिणािं ा मदत किण्यासाठी 

ब वले गेलेले आहेत . 

या तिंत्रात सामील असलेल्या द्धवद्धवि पायऱ्या खालीलप्रमाणे आहेत. 

* पयााविण स्कॅद्ध िंगची प्रद्धिया सिंस्थेच्या कायािमािंचे द्ध िीक्षणा े सरुू होते 

* द्ध िीक्षणा िंति, पयााविणीय मूल्यािंक ाचा वापि करू  सिंस्थेला महत्तवाचे मिुे मािंडता येऊ 

शकतात.  

* या समस्यािंचा सािािंश त्यािंचा प्रभाव यािंचा द्धवचाि करू  करू  अहवाल तयाि केला जातो. 

*अिंद्धतम टप्प्यात, द्ध योजक जे द्ध णाय घेण्यास जबाबदाि आहेत ते प्रस्ताद्धवत िोिणाची व्यवहायाता, 

अहवालािंचे प ुिावलोक  कितात. 
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२.४ सारांि 

व्यावसाद्धयक वाताविणात अिंतगात आद्धण बद्धहगात शिी ज्यािंचा व्यवसायाच्या कामकाजावि परिणाम 

होतो त्यािंचा समावेश आहे . व्यवसाय उपिमािं ा परिद्धस्थती, शिी, घट ा आद्धण त्यामिील 

परिद्धस्थतीच्या सिंदभाात काया किावे लागते. व्यवसाय आद्धण त्याचे वाताविण यािंचा जवळचा सिंबिंि 

असू  त्यािंचा एकमेकावि प्रभाव असतो, यािंच्या या पिस्पि सिंबिंिावि व्यवसायाचे यश द्धकिं वा अपयश 

अवलिंबू  आहे . 

व्यवसायाचे वाताविण मोठ्या प्रमाणात दो  भागािंमध्ये द्धवभागले जाऊ शकते 

गट अ] अिंतगात वाताविण ब] बाह्य वाताविण 

पयााविण स्कॅद्ध िंग व्यवसाय यदु्ध टचे वाताविण त्याच्या अद्धस्तत्वाची आद्धण समिृीची शक्यता 

ओळखण्यासाठी अभ्यास आद्धण पिीक्षा आहे. 

याचा अथा बाह्य आद्धण अिंतगात दोन्ही व्यावसाद्धयक वाताविणाचे द्ध िीक्षण किणे आद्धण व्यवसायाच्या 

सिंिींसाठी त्याचे परिणाम समजू  घेणे. यामध्ये जोखीम आद्धण अद्ध द्धितता तसेच द्धबझ ेस यदु्ध टला 

असलेल्या िोक्यािंद्धवषयी आिीच जाणू  घेणे समाद्धव� आहे. 

२.५ स्वाध्याय 

खाली द्धदलेल्या पयाायांमधथन सवाात योग्य उत्तर द्धनवडा 

१)  व्यवसायाचे वाताविण _____________ आहे. 

 (द्धस्थि, गद्धतशील, कमकुवत, ह ेसवा) 

२)  व्यवसायाचे वाताविण _________________ प्रभाद्धवत किते. 

 (व्यवसाय द्ध णाय, व्यवसाय वाढ, व्यवसाय जोखीम, हे सवा) 

३)  _____________ हा घटक अिंतगात व्यवसाया पयााविण येतो 

 (मूल्य प्रणाली, पिुवठादाि, कायदेशीि पयााविण, ग्राहक) 

४)  _____________ हा सूक्ष्म घटक बाह्य व्यवसाय वाताविण अिंतगात येतो 

 (द्धमश  आद्धण उद्धि�े, स्पिाक,  ैसद्धगाक पयााविण, भौद्धतक सिंसाि े व्यवसाय वाताविण.) 

५)  _____________ हा एक मॅिो फॅक्टि बाह्य व्यवसाय वाताविण अिंतगात येतो 

 (आद्धथाक सिंसाि े, पिुवठादाि, मध्यस्थािंचे चॅ ेल, लोकसिंख्याशास्त्रीय पयााविण) 
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खालील द्धवधाने खरी आहते की खोटी ते सांगा. 

१)  ज्या घटकािंचा व्यवसाय व्यापलेला आहे त्याला व्यवसाय पयााविण. म्हणतात 

२)  व्यवसायाचे वाताविण व्यवसायापासू  वेगळे किता येत  ाही. 

३)  अिंतगात पयााविणीय घटक सहज समायोज्य आद्धण द्ध यिंत्रणीय आहेत  

४)  ग्राहकािंच्या आवडीद्ध वडीत बदल व्यवसायाच्या वाताविणावि परिणाम कित  ाही. 

५)  लोकसिंख्याशा�ीय वाताविणात आद्धथाक िोिणे आद्धण आद्धथाक परिद्धस्थती समाद्धव� केली 

जाते 

जोडी जुळवा 

गट 'अ'  गट 'ब' 

१. द्धमश्र अथाव्यवस्था अ. फद्ध ाचि आद्धण द्धफक्स्चि 

२. चे चॅ ेल मध्यस्थ  ब खद्ध ज ठेवी 

३.  ैसद्धगाक पयााविण क. द्धकिकोळ द्धविेत े

४. भौद्धतक सिंसाि े  ड . भाित 

५. कायदेशीि पयााविण ई. आद्धथाक िोिणे 

 फ. द्धकमा  वेत  

✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ 



घटक २ 

३   
रणनीती तयार करणे, विशे्लषण आवण वनिड 

प्रकरण सरंचना  

३.० उद्द�� 

३.१  परिचय 

३.२  िणनीती तयाि किणे 

३.३ धोिणात्मक द्दिशे्लषण आद्दण द्दनिड  

३.४ कॉपोिटे पोटटफोद्दिओ द्दिशे्लषण  

३.५ ईटीओपी 

३.६ धोिणात्मक द्दनिड  

३.७ सािाांश 

३.८ स्िाध्याय 

३.०  उद्धिष्ट 

या घटकाचा अभ्यास केल्यानंतर द्धिद्यार्थी समजण्यास सक्षम होऊ शकेल 

• िणनीती तयाि किण्याचे टप्पे आद्दण महत्त्ि  

• द्दििीनीकिण, अद्दधग्रहण, सांयुक्त उद्यम, द्दिद्दिधीकिण, टनटअिाऊां ड, गुांतिणूक कमी किणे 

आद्दण परिसमापन सांकल्पना स्प� किण्यास सक्षम असेि. 

• धोिणात्मक द्दिशे्लषण आद्दण द्दनिडीची समस्या आद्दण सांिचना स्प� किण्यास सक्षम असेि. 

• एसडब्लल्यूओटी द्दिशे्लषण, बीसीजी मॅद्दिक्स, जीई नाइन सेि मॅद्दिक्स, होफिचे मॅद्दिक्स, 

• ईटीओपीची सांकल्पना- पयाटििणीय धोके आद्दण सांधी रूपिषेा. 

• घटक आद्दण महत्त्ि धोिणात्मक द्दनिड 
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३.१ पररचय 

िणनीती तयाि किणे ही एक प्रद्दिया आहे ज्याद्वाि ेएखादी सांस्था द्दनधाटरित केिेिी उद्दि�े साध्य 

किण्यासाठी कृतीचा सिाटत योग्य मागट द्दनिडते. धोिणात्मक व्यिस्थापनाची ही एक पायिी आहे. ही 

प्रद्दिया एखाद्या सांस्थेच्या यशासाठी आिश्यक आहे, कािण ती द्दियाांची एक चौकट उपिब्लध करुन 

देते ज्यामळेु अपेद्दक्षत द्दनकाि द्दमळतो.  

धोिणात्मक द्दिशे्लषण आद्दण द्दनिड ही अशी प्रद्दिया आहे ज्यामध्ये सांस्थेच्या व्यिसाय िाताििणा 

द्दिषयी सांशोधन आद्दण त्यामध्ये द्दिन्न िैकद्दल्पक िणनीती समाद्दि� असते. त्यानांति सिोत्तम 

िणनीती द्दनिडणे जी एखाद्या सांस्थेसाठी जास्तीत जास्त समदृ्धीस उपयकु्त ठििे  

या प्रकिणामध्ये िणनीती तयाि किणे, धोिण द्दिशे्लषण आद्दण द्दनिड बिि सद्दिस्ति चचाट केिी 

आहे.  

३.२ रणनीती तयार करणे 

३.२.१ अर्थथ 

नीती तयाि किणे ही सांस्थेची उिी�े गाठण्यासाठी आद्दण त्याद्वाि ेसांस्थेचे ध्येय साध्य किण्यासाठी 

योग्य द्दियाांचे अभ्यासिम द्दनद्दित किण्याची प्रद्दिया आहे. व्यिसायाच्या सांदिाटत, िणनीती तयाि 

किणे म्हणजे ग्राहकाांना द्दितरित केल्या जाणाऱ्या उत्पादनाांचे प्रकाि, ते ज्या बाजािपेठेत प्रिेश 

कितीि त्याचे प्रकाि, मानिी सांसाधनाांची आिश्यकता, सांसाधनाांचे िाटप आद्दण कां पनीकडून 

अपेद्दक्षत पितािा. धोिणात्मक व्यिस्थापनाचा महत्त्िपूणट िाग असल्याने िणनीती तयाि किणे फाि 

महत्िाचे आहे.सोप्या शब्लदाांत, िणनीती तयाि किणे ही िणनीती द्दिकद्दसत किण्याची प्रद्दिया आहे. 

३.२.२ रणनीती तयार करण्यामध्ये खालील टप्पे समाद्धिष्ट आहते 

१.  द्धमशन द्धिधान तयार करणे: द्दमशन फमटचा व्यिसाय, त्याची उिी�े आद्दण उिी�्यापयंत 

पोहोचण्याचे मागट िणटन किते. हे व्यिसायाच्या अद्दस्तत्िाचे कािण स्प� किते आद्दण बहुतके 

सिट व्यिसाय त्याच्या द्दियाकिापाांना योग्य द्ददशेने ठेिण्यासाठी द्दमशन द्दिधान तयाि कितात. 

२. अंतर्थत आद्धण बाह्य िातािरणाचे द्धिशे्लषणः व्यिस्थापनाने अांतगटत आद्दण बाह्य िाताििणाचे 

द्दिशे्लषण केिे पाद्दहजे. 
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३. अंतर्थत िातािरणामध्ये फमथचे उद्दीष्ट असतात, फमटची उिी�े, मनषु्यबळ, मशीन्स, िाांडिि 

इ. जे सांघटनेत िाहतात आद्दण सहज बदिता येण्याजोग्या आद्दण द्दनयांत्रणीय असतात त्याचे 

द्दिशे्लषण सांस्थेची शक्ती आद्दण कमकुितपणा ओळखण्यास मदत किते. 

 बाह्य पयाटििणीय घटकात सिकाि, स्पधाट, ग्राहक आद्दण ताांद्दत्रक द्दिकास समाद्दि� आहेत. जे 

सांस्थेच्या बाहेि िाहतात. ह ेबदिण्यायोग्य आद्दण द्दनयांत्रणीय नाहीत. त्याचे द्दिशे्लषण सांस्थाांना 

सांधी आद्दण धोके ओळखण्यास मदत कित.े 

४.  उद्धद्दष्टांची द्धनद्धमथती: एसडब्लल्यूओटी द्दिशे्लषणानांति व्यिस्थापन द्दिपणन, द्दित्त, उत्पादन 

आद्दण मानि सांसाधन इत्यादी मखु्य बाबींच्या के्षत्रात उिी�े ठेिण्यास सक्षम आहे. या के्षत्रात 

उिी�े ठिद्दिण्यामागीि उद्दि�े स्माटट म्हणजे द्दिद्दश�, मोजमाप, प्राप्य, िास्तििादी आद्दण 

िेळेची मयाटदा याांचा समािेश होतो. 

५.  अंतर शोधण्यास: अांति शोधण्यास व्यिस्थापनाने हाती घेतल्यास त्याच्या सध्याच्या 

कामद्दगिीच्या पातळीची इद्दच्ित िािी कामद्दगिीची तिुना आद्दण द्दिशे्लषण केिे जाते. ह े

सांस्थेच्या ितटमान आद्दण िद्दिष्यातीि कामद्दगिीमधीि नेमके अांति शोधण्यास व्यिस्थापनास 

सक्षम किते. जि तेथे पिुशेी अांति असेि ति व्यिस्थापनाने अांति कमी किण्यासाठी 

धोिणात्मक उपायाांचा द्दिचाि केिा पाद्दहजे. 

६.   िैकद्धल्पक रणनीती: एसडब्लल्यूओटी द्दिशे्लषण आद्दण अांतिाळ द्दिशे्लषणानांति सांघटनात्मक 

उद्दि�े साध्य किण्यासाठी पयाटयी िणनीती (फे्रम) तयाि किणे आिश्यक आहे. िैकद्दल्पक 

िणनीती असणे आिश्यक आहे जसे की एखादी िणनीती कायट कित नाही ति दसुिी िणनीती 

िागू केिी जाऊ शकते. 

६ रणनीतींचे मूल्यांकन: व्यिस्थापनाने द्दकां मती आद्दण िाि द्दिशे्लषणाच्या (सीबीए) आधािािि 

प्रत्येक पयाटयी िणनीतीचे मूल्याांकन केिे पाद्दहजे. द्दििी, माकेट शेअि, नफा, ख्यातीमलु्य 

आद्दण उत्पादन, प्रशासन आद्दण द्दितिण खचाटच्या दृ�ीने धोिणातीि िाग म्हणून घेतिेल्या 

प्रत्येक पयाटयी िणनीतीचे फायदे आद्दण खचट याांचा समािेश होतो. 

७  रणनीतीची द्धनिडः सिट योजना िाबद्दिणे कोणत्याही सांस्थेिा शक्य नाही म्हणून व्यिस्थापन 

द्दनिडक असिे पाद्दहजे. त्यासाठी सिोत्तम िणनीती द्दनिडािी िागेि ज्यामध्ये कमी खचट 

आद्दण अद्दधक फायदे द्दमळतीि. 

३.२.३ रणनीती तयार करण्याचे महत्त्ि: 

१. प्रभािी सपें्रषण: िणनीती तयाि किणे एखाद्या सांस्थेच्या सिट सदस्याांपयंत िणनीद्दतक योजना 

सांिाद्ददत किण्यास सक्षम किते. हे फमटच्या उिी�ाांबिि कमटचाऱ्याांना स्प� दृ�ी प्रदान किते. 
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२. भद्धिष्यातील बदलांचा अंदाज लािण्यास मदत: िणनीती तयाि केल्यामळेु एखाद्या सांस्थेिा 

नजीकच्या िद्दिष्यात होणाऱ्या बदिाची शक्यता तपासता येते. त्यानसुाि बाजािाच्या 

काििािािि व्यिसायािि द्दिपिीत परिणाम होईपयंत द्दनष्िीयतेने िाट पाहण्याऐिजी एखादी 

सांस्था अशा प्रकािच्या बदिाांसाठी स्ितःिा तयाि करू शकते. 

३. भांडिली अर्थथसकंल्पात मदत करते: व्यूहिचना तयाि किणे िाांडििाच्या अथटसांकल्पात 

टप्प्यास पििानगी देते. कां पन्याांनी आपिा द्दनधी योग्य �ोताांमधून िाढिािा आद्दण त्यामध्ये 

हुशािीने गुांतिणूक किािी. कां पनीने आपल्या िाांडििाच्या फां डात गुांतिणूक केिी पाद्दहजे जथेे 

ते सिाटत प्रिािी असतीि आद्दण त्याांच्या गुांतिणूकीिि सिाटद्दधक उत्पन्न द्दमळेि. 

४. द्धदशा प्रदान करते: एक िणनीती तयाि किणे एक स्प� िणनीद्दतक योजना प्रदान किते जे 

यामधून द्दनणटय घेणाऱ्याांना उद्दचत द्ददशा देते. अत्यांत स्पधाटत्मक बाजािपेठेत, स्प� िणनीती 

नसिेिी एखादी सांस्थात्याच्या प्रद्दतस्पध्यांद्वाि े पिािूत होण्याची शक्यता असते आद्दण 

परिणामी त्या कां पनीिा बाजािातीि घटती घसिण द्दकां िा द्दििी घसिण्यािा सामोि ेजािे िागू 

शकते. 

५. नफा िाढिा: मजबूत धोिण तयाि किणािी आद्दण योजना नसिेल्या कां पन्याांपेक्षा ध्िनी 

नीतीची िचना तयाि किणाऱ्या सांस्था अद्दधक फायदेशीि ठरू शकतात. िणनीती तयाि 

केल्यामळेु सांस्थेिा अगोदिच्या योजनाांमध्ये व्यस्त ठेिता येते आद्दण सांस्थेिा त्याच्या 

प्राधान्यिमाांचे काळजीपूिटक मूल्याांकन किण्याची पििानगी द्दमळते. याचा परिणाम एखाद्या 

सांस्थेच्या नफ्यात िाढ होतो. 

६. सघंटनात्मक उद्दीष्ट े साध्य करण्यात मदत करते: िणनीती तयाि किणे ही सांस्थेच्या 

अांतगटत एक द्दशस्त प्रदान किते. िद्दिष्यातीि उिी�ाांच्या सांदिाटत उच्च व्यिस्थापन सतत 

त्याच्या कामद्दगिीचे मूल्याांकन किते. ह ेसांस्थेिा उिी�े साध्य किण्यासाठी काय केिे पाद्दहज े

याची एक चाांगिी समज देते. 

७. द्धनणथय घेण्यास मदत करते: एक िणनीती तयाि किणािी एक िचना द्ददिी जाते ज्यामध्ये 

सांस्थेचे सिट कमटचािी दििोज द्दनणटय घेऊ शकतात आद्दण हे सदु्दनद्दित कितात की ते द्दनणटय 

सिट सांघटनेिा अखांड द्ददशेने मागांद्दित आहेत. 

८. प्रर्तीचे मापन सक्षम करते: धोिणात्मक िचना प्रद्दिया एखाद्या सांस्थेस उिी�े स्थाद्दपत 

किण्यास आद्दण ती उिी� े साध्य किण्याच्या प्रगतीची मोजमाप किण्यास सक्षम किते. 

फॉम्युटिेशन प्रद्दिया सांस्थेच्या प्रगतीसाठी काय महत्त्िाचे आद्दण गांिीि आहे हे ठिद्दिण्यास 

सांस्थेस सक्षम किते. 
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३.२.४ िैकद्धल्पक रणनीती तयार करणे 

द्धिलीनीकरण 

‘द्दििीनीकिण’ हा शब्लद सांपूणटपणे निीन अद्दस्तत्ि तयाि किण्यासाठी दोन द्दकां िा अद्दधक व्यािसाद्दयक 

सांस्थाांचे एकद्दत्रकिण किण्यासाठी िापििा जातो. 

कां पनीचे उत्पादन आद्दण द्दिपणन कायाटचा द्दिस्ताि करून कां पनीची िाढ जास्तीत जास्त किण्यासाठी 

कां पनीने स्िीकाििेिी एक िणनीती आहे, ज्यायोगे समन्िय, ग्राहकाांची सांख्या िाढणे, स्पधाट कमी 

होणे, निीन बाजाि / उत्पादन द्दििागाची ओळख इ. 

३.२.५ द्धिलीनीकरणाचे प्रकार  

• शोषणाद्वार े द्धिलीनीकरण: जेव्हा दोन द्दकां िा अद्दधक कां पन्या एकत्र केल्या जातात आद्दण 

द्दििीनीकिणानांति फक्त एक कां पनी द्दटकून िाहते, ति उिटरित सिट अद्दस्तत्त्िात नसतात कािण 

त्याांची ओळख गमािल्यास अद्दधग्रहणातून द्दििीनीकिण म्हणतात. उदा. टाटा केद्दमकल्स 

द्दिद्दमटेडने (टीसीएि) टाटा फद्दटटिायझसट द्दिद्दमटेड (टीएफएि) अद्दधग्रहण म्हणतात. 

• एकत्रीकरणाद्वार े द्धिलीनीकरण: जेव्हा दोन द्दकां िा अद्दधक कां पन्या एकद्दत्रत होतात आद्दण 

निीन कां पनीिा जन्म देतात, तेव्हा ती एकद्दत्रकिणाद्वाि ेद्दििीनीकिण म्हणून ओळखिी जाते. 

हे असे सूद्दचत किते की द्दििीनीकिणातीि सिट कां पन्या द्दििीन झाल्या आहेत, म्हणजे त्याांची 

ओळख गमाििी आद्दण एक निीन कां पनी तयाि केिी. उदा. द्दहांदसु्तान कॉम्प्यूटसट द्दिद्दमटेड, 

इांद्दडयन रिप्रोग्राद्दफक्स द्दिद्दमटेड, इांद्दडयन सॉफ्टिेयि कां पनी द्दिद्दमटेड द्दहांदसु्तान इांस्िूमेंट्स 

द्दिद्दमटेड, एचसीएि द्दिद्दमटेड या नव्या कां पनीची स्थापना किण्यासाठी एकत्रीत झाल्या 

आहेत. 

३.२.६ द्धिलीनीकरणाचे फायदे: 

• द्दििीनीकिणामळेु सांसाधनाांचे साठा तयाि किणे आद्दण ऑपिशेन्स सवु्यिद्दस्थत किणे, 

त्याद्वाि ेपरिचािन कायटक्षमतेत सधुारित परिणाम होतो. 

• द्दििीनीकृत कां पन्या मोठ्या प्रमाणात अथटव्यिस्थेचा िाि घेतात. द्दििीनीकिणामळेु मागणी 

िाढू शकते. याचा परिणाम म्हणून फमटची उत्पादन आद्दण द्दितिण क्षमता िाढते. जेव्हा 

उत्पादन िाढते तेव्हा सांस्थामोठ्या प्रमाणात कच्चा माि खिदेी कितो आद्दण त्याांना सूट 

द्दमळते. ति सांस्थाकच्च्या मािािि बचत किते. सांस्थािाहतकुीच्या द्दकां मतीिि बचत किते 

कािण बहुतेक िाहतकुीचा खचट द्दनद्दित केिा जातो . 
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• द्दििीनीकिण व्यिसायािा िेगिान द्दिकास देते कािण द्दिपणन, उत्पादन, द्दित्त, सांशोधन 

आद्दण द्दिकास यासािख्या अनेक के्षत्रात त्याचे फायदे उपिब्लध आहेत. 

• जेव्हा एखाद्या कां पनीचे नकुसान होते आद्दण ती दसुऱ्या कां पनीमध्ये द्दििीन केिी जाते. नव्याने 

स्थापन झािेल्या कां पनीिा कि आकािणीत फायदा होतो. 

• द्दििीनीकिणामळेु कां पन्याांना तांत्रज्ञान आद्दण इति सदु्दिधा जसे व्यिसाय एकक, बाजाि, मानि 

सांसाधन इ. सामाद्दयक किण्यास अनमुती द्दमळते. 

• मोठ्या प्रमाणात अथटव्यिस्थाांचा फायदा ग्राहकाांना कमी द्दकां मतीच्या स्िरूपात सामाद्दयक 

केिा जातो. तसेच सांशोधन आद्दण द्दिकास द्दियाकिापाांमुळे ग्राहकाांना अद्दधक दजेदाि आद्दण 

नाद्दिन्यपूणट उत्पादन द्दमळते. म्हणून जेव्हा कमी द्दकां मतीत ग्राहकाांना चाांगल्या प्रतीची उत्पादने 

द्दमळतात तवे्हा त्याचा परिणाम ग्राहकाांच्या समाधानास होतो. 

३.२.७ सपंादन 

जेव्हा एखादी कां पनी बहुतेक सिट कां पन्याांचे सिट शेअसट इति कां पन्याांचे द्दनयांत्रण द्दमळिण्यासाठी खिदेी 

किते तवे्हा अद्दधग्रहण होते. िद्दययत कां पनीचे शेअसट आद्दण इति मािमत्ता ५०% पेक्षा जास्त खिदेी 

केल्यामळेु अद्दधग्रहणकत्याटस कां पनीच्या िागधािकाांच्या पििानगीद्दशिाय अद्दधग्रद्दहत कां पनीचे द्दनणटय 

घेण्याची पििानगी द्दमळते. सांपादन हा एक महत्त्िपूणट घटक आद्दण व्यिसायाच्या कोणत्याही 

धोिणाचा महत्त्िपूणट बदिाचा प्रकाि मानिा जातो.  

सांपादन धोिणाचे फायदेः 

“द्दििीनीकिणाचे फायदे” प्रमाणेच आहे. 

३.२.८ अद्धधग्रहण 

अद्दधग्रहण हा एक द्दिशेष प्रकािचा अद्दधग्रहण असतो जो जेव्हा एखादी कां पनी अद्दधग्रद्दहत फमटच्या 

किािाद्दशिाय दसुऱ्या कां पनीचा ताबा घेते तेव्हा येते. दसुऱ्या शब्लदाांत साांगायचे ति जेव्हा एखादी 

कां पनी कां पनी ताब्लयात घेते आद्दण कां पनी द्दकां िा त्याचे सांचािक मांडळाच्या पििानगी द्दशिाय कां पनी 

खिदेी किते तेव्हा अद्दधग्रहण होते. 

अशा दोन पिती आहते ज्याद्वार ेकंपन्या ताब्यात घेऊ शकतात जे खालीलप्रमाणे आहतेः 

• प्रस्ताद्दित प्रािांद्दिक ऑफिसाठी ियय कां पनीच्या व्यिस्थापनाकडून नकाि द्ददल्यानांति 

द्दनद्दिदा ऑफिचा समािेश असतो, अद्दधग्रहण किणािी कां पनी िययधािक कां पनीचे शेअसट 

थेट िागधािकाांकडून द्दकां िा दयु्यम बाजािात खिदेी किते. म्हणूनच, कां पनीचे सिट द्दकां िा 

बहुतेक समिाग खिदेी केल्याने अद्दधग्रद्दहत कां पनीिा ियय कां पनीची मािकी द्दमळू शकते. 
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समिागाांची खिदेी किण्यासाठी, अद्दधग्रहण किणाऱ्या कॉपोिेशन स्टॉकच्या बाजाििािापेक्षा 

शेअिधािकाांना जास्त द्दकां मत देते. 

• ियय कां पनीच्या अद्दधग्रहणासाठी त्याांच्या प्रािांद्दिक ऑफििा नकाि द्ददल्यानांति प्रॉक्सी 

फाइटमध्ये अद्दधग्रहण किणाऱ्या कां पनीचा समािेश असतो, अद्दधग्रहण द्दनणटयासाठी 

व्यिस्थापनाच्या सदस्याांना बदिण्याचा प्रयत्न कितो. असे होण्यासाठी, अद्दधग्रहण किणािी 

कां पनी िागधािकाांना त्याांचे प्रॉक्सी मत िापिण्यास प्रितृ्त कििे आद्दण अद्दधग्रहणास द्दििोध 

किणाऱ्या व्यिस्थापनातीि सदस्याांना बदिण्याचा प्रयत्न कििे आद्दण अद्दधग्रहण द्दनणटयाच्या 

द्दनणटयािा अद्दधक द्दिश्वासाहट आद्दण ग्रहण किणाि े निीन सदस्याांची जागा घेईि आद्दण 

व्यिसायाच्या मािकीच्या बदिासाठी त्याांचा द्दनणटय देईि. 

 अद्दधग्रहण किण्याचे फायदे:“द्दििीनीकिणाचे फायदे” प्रमाणेच आहे. 

३.२.९ सयुंक्त उद्यम  

सांयकु्त उद्यमािा व्यिसायाची व्यिस्था म्हणून िणटन केिे जाऊ शकते, ज्यात कायट, द्दियाकिाप 

द्दकां िा प्रकल्प पूणट किणे यासािख्या द्दिद्दश� हेतूची पूतटता किण्यासाठी दोन द्दकां िा अद्दधक स्ितांत्र 

कां पन्या कायदेशीिरित्या स्ितांत्र उपिम तयाि किण्यासाठी एकत्र येतात. दसुऱ्या शब्लदाांत, ही एक 

तात्पिुती िागीदािी आहे, जी एका द्दनद्दित हेतूसाठी स्थाद्दपत केिी जाते, जी द्दिद्दश� सांस्थात्मक नाि 

िापरू शकते द्दकां िा िापरू शकत नाही .. 

उदाहिणाथट, मारुती द्दिद्दमटेड ऑफ इांद्दडया आद्दण जपानची सझुकुी द्दिद्दमटेड एकत्र येऊन मारुती 

सझुकुी इांद्दडया द्दि. 

सांयकु्त उद्यमात हात द्दमळिणाऱ्या कां पन्याांना सह-उद्योजक म्हणतात, जे एक खासगी कां पनी, सिकािी 

कां पनी द्दकां िा पिदेशी कां पनी असू शकते. सहकािी उद्योजक आद्दथटक द्दियाकिाप किण्यासाठी किाि 

कितात, ज्यात मािकी आद्दण द्दनयांत्रण सामाद्दयक आहे 

ते िाांडििात योगदान देतात, आद्दथटक, शािीरिक, बौद्दद्धक आद्दण व्यिस्थापकीय सांसाधनाांचे 

सांचािन कितात, ऑपिशेन्समध्ये िाग घेतात आद्दण जोखीम आद्दण पितािा पूिटद्दनद्दित प्रमाणात 

सामाद्दयक कितात. 

सांयकु्त उद्यमाचे फायदे “द्दििीनीकिणाचे फायदे” प्रमाणेच आहे. 

३.२.१० द्धिद्धिधीकरण 

द्दिद्दिधता िाढीच्या धोिणाचा एक प्रकाि आहे. या धोिणात कां पनी निीन बाजािात निीन उत्पादने 

द्दिकद्दसत किते. या धोिणाचा उिेश जोखीम सामाद्दयक किणे आहे. जि एखाद्या उद्योगाने बाजािािा 
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यश द्दमळििे ति आपिा एखादा अन्य व्यिसाद्दयक तोटा िरून काढण्यास आद्दण कां पनीिा व्यिहायट 

ठेिण्यास मदत कििे . उदाहिणाथट, एखादी ऑटो कां पनी जोडून द्दिद्दिधता आणू शकते निीन कािचे 

मॉडेि द्दकां िा िकसािख्या सांबांद्दधत बाजािात द्दिस्तारून. 

३.२.११ द्धिद्धिधीकरणाचे प्रकारः 

ई) अनुलंब द्धिद्धिधीकरण: जेव्हा एखादी कां पनी नव्या व्यिसायात प्रिेश किते जी द्दिद्यमान 

व्यिसायाच्या समान कायटप्रणािीमध्ये असते त्यािा अनिुांब द्दिद्दिधता म्हणतात. असा द्दिस्ताि दोन 

प्रकािाांचा आहेः 

• मागीि बाजू द्दिद्दिधीकिण: - हे एक द्दिद्दिधीकिण आहे जेथे कां पनी सध्याच्या व्यिसायाच्या 

ओळीपासून एक पाऊि मागे सिकिते. उदाहिणाथट काि मॅन्यफॅुक्चरिांग यदु्दनट सीट, टायि, 

ग्िास इत्यादी मॅन्यफॅुक्चरिांग युद्दनट सािख्या घटकाांमध्ये प्रिेश किते. 

• अगे्रद्दषत द्दिद्दिधीकिण: - या प्रकिणात कां पनी त्याच्या सध्याच्या व्यिसायाचा द्दिस्ताि 

असिेल्या कायाटमध्ये प्रिेश किते. उदाहिणाथट कापड उत्पादक तयाि िस्त्र उत्पादनात प्रिेश 

कितात. 

फ) कै्षद्धतज द्धिद्धिधीकरण: - या प्रकिणात कां पनी एका निीन व्यिसायात प्रिेश किते जी द्दिद्यमान 

व्यिसायाच्या ओळखीशी सांबांद्दधत आहे आद्दण ती त्याच तांत्रज्ञानाची आद्दण बाजािाच्या मदतीने आहे. 

उदाहिणाथट सौम्य िस्त्राांचे उत्पादन द्दस्त्रया िस्त्र द्दनद्दमटतीमध्ये प्रिेश किते.  

र्) एकाग्र द्धिद्धिधीकरण: - जेव्हा एखादी कां पनी अद्दस्तत्िात असिेल्या व्यिसायाशी अप्रत्यक्षरित्या 

सांबांद्दधत असिेल्या व्यिसायाच्या निीन ओळीत प्रिेश किते तेव्हा त्यािा कॉन्सेद्दन्िक 

डायव्हद्दसटद्दफकेशन असे म्हणतात. उदाहिणाथट काि द्दििेता द्दित्त कां पनी सरुू करू शकते. जेणेकरून 

काि खिदेी किण्यास इच्िुक असिले्या ग्राहकाांना ही सांस्थाद्दित्तपिुिठा करू शकेि. 

ह) एकद्धत्रत द्धिद्धिधीकरण: - जेव्हा एखादी कां पनी अद्दस्तत्िातीि व्यिसायाशी सांबांद्दधत नसिेिी 

व्यिसायाच्या निीन ओळीत प्रिेश कित ेतेव्हा त्यािा एकद्दत्रत द्दिद्दिधीकिण म्हणतात. जनु्या आद्दण 

निीन व्यिसायाचा सांबांध नाही. उदाहिणाथट िान्सपोटट ऑपिटेि फद्दनटचि मॅन्युफॅक्चरिांगमध्ये प्रिेश 

किणे. 

कंपनी द्धिद्धिधीकरणाकडे जाण्यासाठी काही कारणे आहते. खालीलप्रमाणे कारणे आहते 

१. जोखमीचा प्रसार: - द्दिद्दिधता जोखीम पसिद्दिण्यास सक्षम किते. व्यिसाय द्दिन्न बाजािात 

कायटित असल्याने, जि एखाद्या बाजािपेठत व्यिसायाचे नकुसान होत असेि ति त्याची 

ििपाई दसुऱ् या बाजािात केिी जाऊ शकते आद्दण नफ्याची पातळी िाखिी जाईि. 
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२. कॉपोरटे प्रद्धतमा सुधारते: - कॉपोिटे प्रद्दतमा िागधािकाच्या मनात सांस्थेची प्रद्दतमा तयाि 

किीत आहे. िागधािकाांकडून पाद्दठांबा द्दमळद्दिण्यास हे सक्षम कित.े द्दिद्दिधीकिण कां पनीद्वाि े

दजेदाि उत्पादनाांची / चाांगल्या दजाटची सेिा सादि केिी जाते जे िागधािकाांमधीि सांस्थेची 

सकािात्मक प्रद्दतमा तयाि किण्यास मदत किते. 

३. प्रद्धतस्पधी प्रभािीपणे सामोर े जाते: - द्दिद्दिधता कां पनी द्दिद्दिध उत्पादने आद्दण सेिाांचा 

परिचय देते. हे कां पनीिा बाजािात द्दििीची पातळी कायम िाखण्यास सक्षम किते आद्दण 

स्पधेस प्रिािीपणे सामोि ेजाते. 

४. ग्राहकांचे समाधान: - जेव्हा सांस्था निीन उत्पादनासह निीन व्यिसायात प्रिेश किते तेव्हा 

ते अद्दधक चाांगिे गणुात्मक उत्पादन आद्दण सेिा देण्याचे आश्वासन देते. यामळेु ग्राहकाांचे 

समाधान होते. 

५. ससंाधनांचा इष्टतम उपयोर्: - द्दिद्दिधता कां पनीिा िौद्दतक, आद्दथटक आद्दण मानिी 

सांसाधनाांचा इ�तम (जास्तीत जास्त) िापि किण्यास सक्षम किते. फमटची मागणी आद्दण 

उत्पादन क्षमता िाढल्यामळेु हे शक्य आहे. 

६. अर्थथव्यिस्र्था: - द्दिद्दिधीकिण धोिणामळेु अशा उत्पादनाांना मागणी िाढते ज्याचा परिणाम 

मोठ्या प्रमाणात उत्पादन आद्दण द्दितिण होतो. सांस्था कच्चा माि मोठ्या प्रमाणात खिदेी 

किते आद्दण सूट द्दमळत.े ति सांस्था कच्च्या मािािि बचत किते. सांस्था िाहतूक खचट 

िाचद्दिण्यासही सक्षम आहे 

३.२.१२ टनथरॉन्ड 

टनटअिाऊां ड स्िॅटेजी एक िीिेंचमेंट स्िॅटेजी आहे ज्यात तोटा किणाऱ् या यदु्दनटिा फायद्यामध्ये 

रुपाांतरित किणे समाद्दि� आहे. जेव्हा कां पनी आपल्या व्यिसायाचे पुनगटठन किते तेव्हा हे शक्य 

होते. मटेरियिची जास्त द्दकां मत असल्याने घटती द्दििी, बाजािातीि िाटा आद्दण नफा सधुािणे 

द्दकां िा स्पधाट िाढद्दिणे, मांदी, व्यिस्थापकीय अकायटक्षमतेचे उिी� हे आहे. 

उदाहिणः डेि ह ेटनटअिाऊां ड िणनीतीचे सिोत्कृ� उदाहिण आहे. २००६ मध्ये. डेिने द्दकां मत कमी 

किण्याच्या उपाययोजनाांची घोषणा केिी आद्दण तसे केिे; त्याने आपिी उत्पादने थेट द्दििीस 

सरुुिात केिी, पिांत ुददैुिाने त्याचे मोठे नकुसान झािे. त्यानांति २००७ मध्ये, डेिने आपिी थेट 

द्दििीची िणनीती मागे घेतिी आद्दण द्दकिकोळ दकुानातून सांगणकाची द्दििी सरुू केिी आद्दण आज 

ती जगातीि सिाटत मोठी सांगणक द्दकिकोळ द्दििेता आहे. 
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३.२.१३ टनथअराऊंड रणनीतीच्या द्धनयोजन पायऱ्या 

१. रोखीच्या प्रिाहािर द्धनयंत्रण ठेिा: जि व्यिसाय अनतु्पादक हेतूसाठी िोख खचट किीत 

असेि ति तो शक्य द्दततक्या ििकि िोखण्यासाठी काििाई किा. केिळ उत्पादक हतूे द्दकां िा 

आिश्यक तेथे िोख खचट किणे व्यिसायाची उिाढाि योग्य आहे. 

२. टनथअराऊंड टीमः योग्य सांघ असण्याची जागा बदिणे आिश्यक आहे. त्याांच्या स्ित: च्या 

व्यिसाय आद्दण सहाय्यक कमटचाऱ् याांकडे िळण्याचा अनिुि असणाऱ् या कायटसांघाकडे 

अनिुिी तज्ञ असािेत. 

३. व्यिसाय योजना तयार करा: सध्याच्या बाजािाच्या गिजेसाठी योग्य उत्पादन देणे 

आिश्यक आहे. मॅनेजिने ग्राहकाांना हिे ते द्यािे आद्दण त्यानसुाि बाजािपेठेची सेिा 

किण्यासाठी व्यिसायाची आखणी किािी. 

४. द्धकंमतीिरील द्धनयंत्रण: ओव्हिहेड आद्दण कचिा कमी किणे आिश्यक आहे. कच्चे माि, 

प्रचािात्मक द्दिया आद्दण इति गो�ींिि खचट द्दनयांत्रण केिे जाऊ शकते. 

५. टनथअराऊंड फायनान्स िाढिणे: व्यिसायास द्दित्त िागीदाि शोधू शकतो जो टनटअिाऊां ड 

स्िॅटेजीद्वाि ेआपिा व्यिसाय पनुसंचद्दयत किण्यासाठी द्दित्तपिुिठा करू शकतो. बाजािपेठेत 

या सिट प्रकािच्या द्दित्त पिुिठा किणाि ेतज्ञ प्रदाता उपिब्लध आहेत. 

६. टनथअराऊंड प्लॅन सपें्रद्धषत करा: कमटचािी, पिुिठा किणाि,े ग्राहक, गुांतिणूकदाि, 

िागधािक इत्यादी प्रमखु िागधािकाांना टनटअिाऊां ड प्िॅन साांगणे आिश्यक आहे. यामळेु 

व्यिसायािा त्याांचा आधाि द्दमळण्यास मदत होईि. 

३.२.१४ द्धनर्ुुंतिणुक 

द्दनगुंतिणकु िणनीती एक िीिेंचमेंट िणनीती आह े ज्यात व्यिसायाच्या व्याप्तीचे आकािमान कमी 

किणे समाद्दि� आहे. असे म्हटिे जात े की कां पनीने आपिी आद्दथटक द्दस्थती पनुरुज्जीद्दित 

किण्याच्या उिेशाने व्यिसायाचा िाग द्दकां िा त्यातीि एक द्दकां िा अद्दधक स्िॅटेद्दजक द्दबद्दझनेस यदु्दनट्स 

(एसबीयू) द्दकां िा मोठ्या िागाचा एखादा िाग द्दिकिा द्दकां िा त्यास नकाि द्ददिा, असे म्हणतात. 

िळण गुांतिणूकीच्या द्दिरूद्ध आहे; ज्यामध्ये सांस्था व्यिसायाचा काही िाग िोख िकमेची ि कजाटची 

ििपाई किण्यासाठी द्दिकते. तसेच, कां पन्या आपिा कमी फायदेशीि द्दििाग बांद किण्यासाठी आद्दण 

त्यातीि सांसाधने अद्दधक फायद्यासाठी िाटप किण्यासाठी िळण धोिण अििांबतात. 

टनटअिाऊां ड धोिण असमाधानकािक ठििे द्दकां िा सांस्थाकडून दिुटक्ष केि ेगिेे तेव्हाच एखादी सांस्था 

िळण धोिण स्िीकािते. 
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उदाहिणः टाटा कम्यदु्दनकेशन्स द्दनगुंतिणकु नीतीचे उत्कृ� उदाहिण आहे. कजाटचा बोजा कमी 

किण्यासाठी त्याने आपिा डेटा सेंटि व्यिसाय द्दििीची प्रद्दिया सरुू केिी आहे. 

द्धनर्ुुंतिणुकचे काही द्धिद्धशष्ट कारण आहे 

१. अप्रचद्धलत उत्पादनांची पैस े काढणे: - जे उत्पादने सांस्थेस पिुसेे पितािा देत नाहीत त े

काढिे जातीि आद्दण ज्या उत्पादनाांचा बाजािात चाांगिा िाटा आह ेआद्दण फायदेशीि आह ेत े

सरुू ठेििे जातीि. 

२. द्धमसमॅचची समस्या: - जो व्यिसाय कां पनीने हाती घेतिा आहे तो द्दिद्यमान व्यिसाय 

िाइनशी जळुत नाही. म्हणूनच कां पनी नव्याने द्दमळििेल्या व्यिसायाच्या 

अांमिबजािणीसाठी पढुाकाि घेऊ शकते 

३. स्पधेची समस्या: - कधीकधी कठीण स्पधेमळेु कां पनी बाजािातून काही उत्पादने मागे घेऊ 

शकते द्दकां िा अशी उत्पादने, उत्पाद्ददत यदु्दनट द्दिकू शकते. 

४. नकारात्मक रोख प्रिाह: - जेव्हा व्यिसायािि द्दिद्दश� व्यिसायाकडून नकािात्मक िोख 

प्रिाह होतो. अशा व्यिसायामधून िसूि केिेिा महसूि कमी असतो कािण त्याििीि खचट 

कमी केिा जातो. 

५. तंत्रज्ञान उन्नयन: - व्यिसाय द्दटकिण्यासाठी तांत्रज्ञान उन्नयन महत्िाचे आहे. पिांत ु

उन्नयनची द्दकां मत इतकी जास्त आह ेजी व्यिसायासाठी पििडणािी नाही म्हणून व्यिसाय 

द्दियाकिाप मागटबदि किणे आिश्यक आहे. 

६. कोर व्यिसायािर एकाग्रता: - जेव्हा व्यिसायाने एकािेळी अनेक द्दियाकिाप केिे, ति त्या 

व्यिसायास समाधानकािकपणे सिट द्दियाकिाप व्यिस्थाद्दपत किणे कठीण होईि. अश्या 

व्यिसायाकडे दिुटक्ष केल्यामुळे त्याच्या व्यिसायाचे नकुसान होऊ शकते म्हणून मुख्य 

व्यिसायात िक्ष कें द्दित करून इति द्दियाकिापाांमध्ये जाणे आिश्यक आहे. 

७. र्ुंतिणूकीसाठी पयाथयी: - काही काळ कां पनी काही द्दिद्दश� द्दियाकिाप काढून टाकल्यास 

आपिा ब्लिॉक केिेिा फां ड दसुऱ् या गुांतिणूकीत गुांतिू शकतो जो चाांगिा पितािा देईि. 

८. भार्धारकांना परतािा: - कां पनी, डायद्दव्हद्दस्टांगद्वाि े िागधािकाांना मोठा िािाांश देऊन 

िागधािक पितािा िाढिू शकतो. 

९. इतर ससं्र्थाकडून आकषथक प्रस्ताि: - कधीकधी असे होते की कां पनीिा दसुऱ् या 

कां पनीकडून प्रस्ताि द्दमळू शकतो. कां पनीकडून चाांगल्या पिताव्यामध्ये गुांतिणूक किण्यासाठी 

सध्याच्या द्दियाकिापाांचा फायदा होऊ शकेि. 
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३.२.१५ अिसायन 

हा द्दिखांडन धोिणातीि अत्यांत महत्तिपूणट बाब आहे आद्दण जेव्हा कां पनीिा पनुरुज्जीद्दित किण्याचे 

सिट प्रयत्न सांपिे तेव्हा अशी परिद्दस्थती हाती घेण्यात येत.े व्यिसायाने पनु्हा नफा कमािण्याचे 

यदु्दनट द्दमळण्याची शक्यता नाही. अशा परिद्दस्थतीत व्यिसायाने आपिा सांपूणट व्यिसाय द्दिकायचा 

द्दनणटय घेतिा आद्दण त्यातून द्दमळणािी िक्कम दसुऱ् या व्यिसायात गुांतद्दििी जाऊ शकते. जेव्हा त े

पूणट होते तेव्हा असे अिसायन म्हणतात. सामान्यत: िोट्या आकािाच्या कां पन्या, मािकीच्या 

कां पन्या आद्दण िागीदािी कां पन्या अिसायन धोिण आखतात. उदाहिण - एमएच काबटनची स्थापना 

सप्टेंबि २०१० मध्ये झािी आद्दण मे २०१३ मध्ये ऐद्दच्िक अिसायन मध्ये गेिी. 

अिसायनची काही कािणे पढुीि प्रमाणे आहेत- 

१. जबरदस्त तोटा: - व्यिसायात सतत जेव्हा िािी नकुसान होते तेव्हा तो असा व्यिसाय 

द्दििी किण्याचा द्दनणटय घेतो. 

२. कमी परतािा: - कां पनी आपिा खचट पूणट किण्यासाठी पिुसेा नफा द्दमळिू शकत नाही. 

नकुसानीची पातळी िाढत जाते. ज्याचा परिणाम म्हणून कां पनी अिसायन धोिण स्िीकािते 

३. कमकुित व्यिस्र्थापन: कां पनीचे अव्िि व्यिस्थापन असह्योगी होते. व्यिसायाचे घेतिेिे 

द्दनणटय द्दनकृ� ठितात. हे सिट व्यिसायाच्या कामकाजािि परिणाम किते. तेव्हा अिसायन 

अििांद्दबिे जाते. 

४. अपयशी कॉपोरटे रणनीती: कां पनीने अांगीकाििेिी कॉपोिेट िणनीती अपयशी ठिल्यास. 

ज्याचा परिणाम सांपूणट व्यिसायाची काये सांप�ुात येतात. 

५. अप्रचद्धलत उत्पादन: कां पनीने देऊ केिेल्या उत्पादनाची बाजािपेठेत मागणी नसते. हे 

ग्राहकाांच्या प्राधान्याांमध्ये बदि केल्यामळेु आहे. बऱ् याच कां पन्याांचे अिसायनात जाण्याचे ह े

एक प्रमखु कािण आह.े 

३.३ धोरण द्धिश्लेषण आद्धण द्धनिड 

३.३.१ अर्थथ 

धोिण द्दिशे्लषण आद्दण द्दनिड हे, पयाटयी िणनीती तयाि किणे आद्दण त्याचे मूल्याांकन किणे आद्दण 

पयाटयी धोिणाांमधून सिोत्तम धोिण द्दनिडण्यािि कें द्दित आहे. धोिण द्दिशे्लषण आद्दण द्दनिड कृतीचे 

पयाटयी अभ्यासिम ठििण्याचा प्रयत्न किते ज ेसांस्थेस त्याचे ध्येय आद्दण उिी� ेसाध्य किण्यासाठी 

सिोत्तम सक्षम बनिू शकते. 



धोरणात्मक व्यवस्ापन

64

३.३.२ धोरण द्धिशे्लषण आद्धण द्धनिडीचे मुदे्द आद्धण रचना 

१. पयाथिरणीय मयाथदा: व्यिसायाचे िाताििण द्दनसगाटत गद्दतमान असते. ह े बदित िाहत े जे 

धोिणाच्या द्दनिडीिि परिणाम किते. व्यिसायाच्या िाताििणातीि बाहेिीि घटकाांमुळे 

िणनीतीची द्दनिड प्रिाद्दित होते जसे शेअिहोल्डि, ग्राहक, पिुिठादाि, प्रद्दतस्पधी, सिकाि 

आद्दण समदुाय. त्यामळेु जि िाताििणातीि बदिाांची अचूक िद्दिष्यिाणी केिी नाही, ति 

द्दनिडिेिी िणनीती अपेद्दक्षत पितािा देऊ शकत नाही. 

२. अंतर्थत-सघंटनात्मक घटक: सांघटनात्मक घटक देखीि धोिणात्मक द्दनिडीिि परिणाम 

कितात. यामध्ये द्दमशन, दृ�ी, ध्येये, सांसाधने, धोिणे इत्यादींचा समािेश आहे. जि 

द्दनिडिेिी िणनीती या अांतगटत-सांघटनात्मक घटकाांशी ससुांगत नसेि, ति कदाद्दचत ती 

सांस्थेिा अपेद्दक्षत पितािा देऊ शकत नाही. 

३. कॉपोरटे ससं्कृती: प्रत्येक सांस्थेची स्ितःची कॉपोिटे सांस्कृती असत.े ह ेसामाद्दयक मूल्ये, 

द्दिश्वास, दृद्द�कोन, चािीिीती, द्दनयम इत्यादींच्या सांचापासून बनिेिे आहे एखाद्या सांस्थेचे 

यशस्िी कामकाज ‘स्िॅटेजी-कल्चि द्दफट’ िि अििांबून असते. जि द्दनिडिेिी िणनीती 

एखाद्या कां पनीच्या साांस्कृद्दतक चौकटीशी जळुत नसेि ति ती अपेद्दक्षत परिणाम देऊ शकत 

नाही. 

४. भार्धारकांकडून दबाि: िणनीतीची द्दनिड िागधािकाांच्या दबािामळेु प्रिाद्दित होते. 

िेनदािाांना िेळेिि पैसे ििायचे आहेत. तिुनात्मक िेतन आद्दण िोजगाि सिुके्षसाठी यदु्दनयन 

दबाि टाकतात. सिकाि आद्दण हेत ु घटकाांद्वाि े सामाद्दजक जबाबदािीची मागणी कितात. 

िागधािकाांना िािाांश हिा आहे. जि द्दनिडिेिी िणनीती या िागधािकाांच्या गिजा पूणट कित 

नसेि, ति त ेत्याांना समथटन देणाि नाहीत 

५. भूतकाळातील धोरणांचा प्रभाि: ह ेिक्षात आि ेआहे की िूतकाळात कोणत्या प्रकािच्या 

धोिणाांचा िापि केिा गेिा आहे द्दकां िा त्याचे अनसुिण केिे गेिे आहे यािि सध्याच्या 

धोिणाची द्दनिड प्रिाद्दित होऊ शकते. व्यिस्थापन पािांपारिक तत्त्िज्ञानाचे अनुसिण करू 

शकते आद्दण मागीि िणनीतीशी जिळून समाांति असिेिी िणनीती द्दनिडू शकते. कािण 

त्याांनी या धोिणाांमध्ये ििीि िेळ, सांसाधने आद्दण व्याज गुांतििे आहे. पिांत ु िूतकाळातीि 

िणनीती सध्या एखाद्या सांस्थेसाठी फायदेशीि ठरू शकत नाही 

६. रणनीद्धतकारांची िैयद्धक्तक िैद्धशष््टये: स्ितःची धािणा, दृश्ये, आिडी, प्राधान्ये, गिजा, 

आकाांक्षा, िैयद्दक्तक स्ििाि, महत्िाकाांक्षा इत्यादी धोिणाांचे िैयद्दक्तक घटक महत्िाचे असतात 

आद्दण िणनीद्दतक द्दनिडीिि परिणाम किण्यात महत्िाची िूद्दमका बजाितात. पिांत ु अशी 
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िणनीती िस्तदु्दनष्ट असू शकत नाही. यात िणनीद्दतकािाांच्या बाजूने िैयद्दक्तक पक्षपात असू 

शकतो. 

७. जोखमीच्या द्धदशेने व्यिस्र्थापकीय दृद्धष्टकोन: जोखमीकडे व्यिस्थापकीय दृ�ीकोन हा एक 

महत्त्िाचा घटक आहे जो धोिणाच्या द्दनिडीिि परिणाम कितो. व्यक्ती जोखीम घेण्याच्या 

दृ�ीकोनात िक्षणीय द्दिन्न असतात. काही जोखीम आहेत, इति जोखीम टाळतात आद्दण 

त्यानसुाि धोिण द्दनिडिे जाऊ शकते. जो व्यिस्थापक जोखीम टाळतात, ते कमी जोखमीची 

िणनीती द्दनिडू शकतात द्दकां िा या उिट. पिांत ु अशी िणनीती एखाद्या सांस्थेसाठी नेहमीच 

फिदायी असू शकत नाही. 

८. सरकारी धोरणे: यामध्ये व्यिसाय िाताििणाचे द्दनयम, द्दनदेश, मागटदशटक तत्त्िे इत्यादींचा 

समािेश आहे. व्यिसायाचे प्राधान्यिम आद्दण प्रकल्प द्दनद्दित किण्यात सिकािची महत्त्िपूणट 

िूद्दमका आहे. सिकािी धोिणाांमधीि बदिामळेु व्यिसायाच्या िद्दिष्यातीि शक्यताांिि 

परिणाम होऊ शकतो. जिळजिळ प्रत्येक उद्योग मोठ्या प्रमाणात सिकािी धोिणाांिि 

अििांबून असतो. त्यामळेु सिकािी धोिणाांमधीि बदिाांमुळे एखाद्या सांस्थेच्या धोिणात 

अपयश येऊ शकते. 

३.४ कॉपोरटे पोटथफोद्धलओ द्धिश्लेषण 

३.४.१ सामर्थयथ, कमजोरी, सधंी आद्धण धमकयांचे द्धिशे्लषण 

SWOT म्हणजे सामर्थयट, कमकुितपणा, सांधी आद्दण धमक्या. सामर्थयट (एस) आद्दण कमकुितपणा 

(डब्लल्यू) हे व्यिसाय िाताििणाचे अांतगटत घटक मानिे जातात ज्यािि सांस्थेचे काही प्रमाणात 

द्दनयांत्रण असते. सांधी (ओ) आद्दण धमक्या (टी) ह े व्यािसाद्दयक िाताििणाचे बाह्य घटक मानि े

जातात ज्यािि सांस्थेचे द्दनयांत्रण नसते. 

SWOT द्दिशे्लषण हे व्यिसायाच्या एकूण धोिणात्मक द्दस्थतीचे आद्दण त्याच्या पयाटििणाचे ऑद्दडट 

आद्दण द्दिशे्लषण किण्यासाठी सिाटत प्रद्दसद्ध साधन आहे. त्याचा हेतू धोिण ओळखणे आहे जे एक 

द्दिद्दश� व्यिसाय मॉडेि तयाि कििे. असे व्यिसाय मॉडेि एखाद्या सांस्थेची सांसाधने आद्दण क्षमता 

तसेच सांस्था ज्या िाताििणात काम किते त्या पयाटििणाच्या आिश्यकताांचे सिोत्तम समथटन कििे. 

हे सांस्थेच्या आत आद्दण बाहेिीि सिट सकािात्मक आद्दण नकािात्मक घटक पाहते ज े यशािि 

परिणाम कितात. ज्या िाताििणात सांस्था कायटित आह े त्याचा ससुांगत अभ्यास बदित्या िेंडचा 

अांदाज/कि िािण्यास मदत कितो आद्दण सांस्थेच्या द्दनणटय प्रद्दियेत त्याांचा समािेश किण्यास मदत 

कितो. 
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१. सामर्थयथ - सामर्थयट हे असे गणु आहेत जे आपल्यािा सांस्थेचे ध्येय साध्य किण्यास सक्षम 

कितात. सामर्थयट एकति मूतट द्दकां िा अमूतट असू शकतात. हे एखाद्या गो�ीचा सांदिट देते ज्यात 

एखादी सांस्था चाांगिी तज्ञ अस ुशकते आहे. सामर्थयट हे फायदेशीि पैिू द्दकां िा सांस्थेची क्षमता 

आहे, ज्यात मानिी क्षमता, प्रद्दिया क्षमता, आद्दथटक सांसाधने, उत्पादने आद्दण सेिा, ग्राहकाांची 

सद्भािना आद्दण ब्रडँ द्दनष्टा याांचा समािेश आहे. सांस्थात्मक सामर्थयांची उदाहिणे आहेत: 

• निीनतम तांत्रज्ञान 

• सांशोधन आद्दण द्दिकासािि िि 

• द्दिस्ततृ उत्पादन िषेा 

• कजट नाही, 

• िचनबद्ध कमटचािी 

• प्रचांड आद्दथटक सांसाधने 

• सांसाधनाांचा इ�तम िापि 

२. कमकुितपणा - कमकुितपणा हे असे गणु आहेत ज े एखाद्या सांस्थेिा त्याचे ध्येय पूणट 

किण्यास आद्दण त्याांची पूणट क्षमता साध्य किण्यापासून िोखतात. या कमकुितपणामळेु 

सांस्थात्मक यश आद्दण िाढीिि प्रिाि द्दबघडतो. कमकुितपणा हे असे घटक आहते ज े

द्दनधाट रित घटकाांची पतुटता किण्यात अपयशी ठितात. सांस्थात्मक कमकुितपणाची उदाहिणे 

आहेत: 

• कािबाह्य तांत्रज्ञान 

• सांशोधन आद्दण द्दिकासािि िि नसणे 

• अरुां द उत्पादन शे्रणी 

• प्रचांड कजट 

• उच्च कमटचािी उिाढाि 

• कच्च्या मािाचा अपव्यय 

• खिाब द्दनणटय घेणे 

 दबुटिता द्दनयांत्रणीय असतात. ते कमी किणे आद्दण दूि किणे आिश्यक आहे. उदाहिण- 

अप्रचद्दित यांत्राांिि मात किण्यासाठी, निीन यांते्र खिदेी केिी जाऊ शकतात. 
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३. सधंी - ज्या िाताििणात सांस्था चािते त्या िाताििणाद्वाि े सांधी सादि केल्या जातात. 

सांस्थेने सािधद्दगिी बाळगिी पाद्दहजे आद्दण सांधी ओळखल्या पाद्दहजेत आद्दण जेव्हा त े

उद्भितीि तेव्हा त्याांना समजून घ्या. सांधींचा िापि करून सांस्था स्पधाटत्मक िाि द्दमळिू 

शकतात. बाजाि, स्पधाट, उद्योग/सिकाि आद्दण तांत्रज्ञानातून सांधी द्दनमाटण होऊ शकतात. 

 उदाहिण - िोकाांमध्ये आिोग्यद्दिषयक जागरूकतेसह आहािातीि अन्नाची िाढती मागणी ही 

निीन कां पन्याांना सकुा मेिा उत्पादन व्यिसायात प्रिेश किण्याची आद्दण द्दिद्यमान कां पन्याांशी 

महसिुासाठी स्पधाट किण्याची उत्तम सांधी आहे. 

४. धोका - जेव्हा बाह्य िाताििणातीि परिद्दस्थती सांस्थेच्या व्यिसायाची नफा (धोका/धोका) 

धोक्यात आणते तेव्हा धमक्या उद्भितात. धोका अद्दनयांद्दत्रत आहेत जवे्हा धोका येतो तेव्हा 

द्दस्थिता आद्दण अद्दस्तत्ि धोक्यात येऊ शकते. सांस्थात्मक धोक्याांची उदाहिणे आहेत: 

• कमटचाऱ्याांमध्ये अशाांतता 

• सतत बदिणाि ेतांत्रज्ञान 

• िाढत्या स्पधेमळेु जादा क्षमतेकडे जाणे 

• द्दकां मत यदेु्ध आद्दण उद्योगाचा नफा कमी किणे 

 सामर्थयट, कमजोिी, सांधी आद्दण धोक्याांचे द्दिशे्लषणाचे फायदे 

१) सांस्थेची ताकद िाढिते. 

२) त्याांच्या कमकुितपणा बदि घडु शकतो. 

३) सांधींना त्याचा प्रद्दतसाद िाढिता येतो  

४) सांस्थेच्या धोक्याांिि मात किता येते 

५) हे धोिणात्मक द्दनयोजनासाठी माद्दहतीचा स्रोत आहे. 

६) हे फमटच्या मखु्य क्षमता ओळखण्यात मदत कित.े 

७) हे धोिणात्मक द्दनयोजनासाठी उद्दि�े द्दनद्दित किण्यात मदत किते. 

८) हे िूतकाळ, ितटमान आद्दण िद्दिष्य जाणून घेण्यास मदत किते जेणेकरून िूतकाळ आद्दण 

ितटमान डेटा िापरून िद्दिष्यातीि योजना तयाि केल्या जाऊ शकतात. 
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३.४.२ बीसीजी मॅद्धिकस: बॉस्टन कन्सद्धल्टंर् ग्रुप मॅद्धिकस 

बीसीजी मॅद्दिक्स बोस्टन कन्सद्दल्टांग ग्रपु, यूएसए द्वाि े द्दिकद्दसत केिे गेिे. या तांत्रानसुाि, व्यिसाय 

द्दकां िा उत्पादने कमी द्दकां िा उच्च कायटकताट म्हणून िगीकृत केिी जातात यािि अििांबून: 

· उद्योग िाढीचा दि 

· सांस्थेचे बाजािपेठीय द्दहस्सा 

बाजाि 

िाढीचा 

दि 

(िोख  

खचट) 

सापेक्ष बाजाि द्दहस्सा 

(िोख द्दनद्दमटती) 

जास्त कमी 

जास्त ताि े प्रश्नद्दचन्ह 

कमी िोख गाय श्वान (कुते्र) 

 

१.  ताि ेबाजािपेठेतीि नेते आहते आद्दण सामान्यत: त्याांचा उच्च बाजाि द्दहस्सा िाखण्यासाठी 

  पिुशेी िोख उत्पन्न किण्यास सक्षम असतात. जेव्हा त्याांचा बाजाि िाढीचा दि कमी होतो, 

ताि ेिोख गायी बनतात. ताऱ्याांची मखु्य िैद्दश�्ये: 

• उच्च उद्योग िाढीचा दि. 

• उच्च बाजाि द्दहस्सा 

 सांस्थाद्दिद्दिध उपिम करू शकते जसे की: 

• सांशोधन आद्दण द्दिकास अद्दधक चाांगिी िैद्दश�्ये सादि कितात 

• ग्राहकाांची द्दनष्टा िाढिण्यासाठी द्दििीनांतिची सेिा प्रिािी 

२.  प्रश्नद्दचन्हाांना जांगिी माांजिी असेही म्हणतात. यशाच्या सांिाव्यतेसह ते निीन उत्पादने 

आहेत, पिांत ु द्दिकासासाठी त्याांना ििपूि िोख िक्कम आिश्यक आहे. प्रश्नद्दचन्हाांची मुख्य 

िैद्दश�्ये: 

• उच्च उद्योग िाढ 

• कमी बाजाि द्दहस्सा 
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 सांस्था प्रश्नद्दचन्हाांसाठी िाढीची िणनीती स्िीकारू शकते. प्रश्नद्दचन्हाांचे ताऱ्याांमध्ये रूपाांति 

किण्यासाठी द्दिद्दिध उपिम िाबििे जाऊ शकतात. 

• प्रिेश द्दकां मत धोिण 

• प्रिािी द्दििी जाद्दहिात आद्दण जाद्दहिातीचे इति घटक - द्दमक्स 

• द्दििेते प्रोत्साहन 

• ग्राहक सांबांध िाढिणे 

३.  िोख गायी त्याांच्या बाजािपेठेतीि द्दहस्सा िाखण्यासाठी आिश्यकतेपेक्षा द्दकतीतिी जास्त पैसे 

आणतात. त्याांच्या घसित्या जीिन चिात, िोख गायींचे पैसे निीन प्रश्नद्दचन्हाांमध्ये गुांतिि े

जातात. िोख गायींची मखु्य िैद्दश�्ये: 

• कमी उद्योग िाढ 

• उच्च बाजाि द्दहस्सा 

  कां पनी द्दस्थिता धोिण स्िीकारू शकते. द्दिद्दिध उपिम हाती घेतिे जाऊ शकतात जसे की: 

• ग्राहकाांची द्दनष्टा द्दटकिून ठेिण्यासाठी जाद्दहिात 

• उत्पादनाच्या स्िरूपािि अििांबून हमी आद्दण आश्वासन. 

४.  कुत्रयाांचा बाजािात िाटा कमी आह ेआद्दण त्याांच्याकडे जास्त पैसे आणण्याची क्षमता नाही. 

बीसीजी मॅद्दिक्स नुसाि, कुते्र एकति द्दिकिी पाद्दहजेत द्दकां िा काळजीपूिटक व्यिस्थाद्दपत केिी 

पाद्दहजेत ते थोड्या प्रमाणात िोख उत्पन्न करू शकतात. कधीकधी, कुत्रयाांना बाजािातून 

काढून घेतिे जाऊ शकते जेणेकरून कां पनी आपिे प्रयत्न प्रश्नद्दचन्ह द्दकां िा ताऱ्याांिि कें द्दित 

कििे. कुत्रयाांची मखु्य िैद्दश�्ये: 

• कमी उद्योग िाढ 

• कमी बाजाि द्दहस्सा 

 जनिि इिेद्दक्िक (जीई) नऊ पेशी सािणी 

 जनिि इिेद्दक्िक ऑफ यूएसए, सल्िागाि सांस्था मॅद्दकन्से अडँ कां पनीच्या सहकायाटने 

पोटटफोद्दिओ द्दिशे्लषणाचे तांत्र म्हणून अद्दधक द्दक्ि� मॅद्दिक्स द्दिकद्दसत केिे. जीई स्िीनमध्ये 
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दोन पॅिामीटसटिि आधारित ९ सेि समाद्दि� आहेत - दीघटकािीन उद्योगाचे आकषटण आद्दण 

व्यािसाद्दयक ताकद द्दकां िा स्पधाटत्मक द्दस्थती 

 जीई स्िीनमध्ये हे समाद्दि� आहे: 

• िाढीचा दि, नफा, जप्ती, द्दकां मत पद्धती, इति सांिाव्य सांधी आद्दण धोक्याांच्या बाबतीत 

उद्योगाचे आकषटण. 

• एखाद्या फमटची व्यिसाय शक्ती, ज्यात द्दतचा बाजाि द्दहस्सा, ताांद्दत्रक उन्नती, नफा 

आद्दण आकाि आद्दण इति सांिाव्य सामर्थयट आद्दण कमकुितता याांचा समािेश आहे. 

३.४.३ द्धबझनेस स्रीन खालील प्रदशथनात द्धचद्धत्रत केली जाऊ शकते: 

जनिि इिेद्दक्िक (जीई) नऊ पेशी सािणी 

 

औद्योद्दगक आकद्दषटतता 

व्यिसाय एकक सामर्थयट 

बिशािी मध्यम कमकुित 

जास्त िाढ िाढ धरून ठेिणे 

मध्यम िाढ धरून ठेिणे द्दििी किणे 

कमी धरून ठेिणे द्दििी किणे द्दििी किणे 

 

सािणीच्या नऊ पेशींना कमी ते उच्च उद्योगाचे आकषटण आद्दण कमकुित ते मजबूत व्यािसाद्दयक 

शक्ती द्दकां िा स्पधाटत्मक द्दस्थतीच्या आधािािि गटबद्ध केिे जाते. तीन के्षत्रबनििे आहेत, प्रत्येक 

द्दहिव्या, द्दपिळ्या आद्दण िाि िांगाांनी दशटििेल्या िेगिेगळ्या जोड्या दशटितात. 

• द्दहििे के्षत्र : ग्रीन के्षत्र सूद्दचत किते की फमटची स्पधाटत्मक द्दस्थती मजबूत आहे आद्दण काही 

उत्पादनाांच्या बाबतीत उद्योगाचे आकषटण जास्त आहे आद्दण सांस्थेची स्पधाटत्मक द्दस्थती 

मजबूत आहे आद्दण काही उत्पादनाांच्या बाबतीत उद्योगाचे आकषटण मध्यम आहे. द्दहििे 

के्षत्रद्दसग्नि म्हणजे "पढेु जा" 

• द्दपिळे के्षत्र : द्दपिळा के्षत्र दशटद्दितो की सांस्थेची स्पधाटत्मक द्दस्थती मजबूत आह ेआद्दण द्दिद्दश� 

उत्पादनाच्या बाबतीत उद्योगाचे आकषटण कमी आहे आद्दण त्याची सिासिी आद्दण काही 

उत्पादनाांच्या बाबतीत उद्योगाचे आकषटण मध्यम आहे. द्दपिळा के्षत्र“थाांबा आद्दण पहा” चे 

सांकेत देतो. 
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• िाि के्षत्र : िडे के्षत्र दशटित े की सांस्थेची स्पधाटत्मक द्दस्थती सिासिी आह े आद्दण काही 

उत्पादनाांच्या बाबतीत उद्योगाचे आकषटण कमी आहे आद्दण कां पन्याांची स्पधाटत्मक द्दस्थती 

कमकुित आहे आद्दण काही उत्पादनाांच्या बाबतीत उद्योगाचे आकषटण कमी आह.े िाि 

के्षत्र“थाांबा” चे द्दसग्नि देतो. 

एकूण ९ पेशी जीई द्दबझनेस स्िीन ही बीसीजी सािणी पेक्षा सधुािणा आहे. 

३.४.४ होफर मॅद्धिकस 

होफि मॅद्दिक्स ह ेकां पनीच्या स्पधाटत्मक द्दस्थतीचे मूल्याांकन किण्यासाठी िापििे जाणाि ेएक साधन 

आहे, जे त्याच्या अांतगटत आद्दण बाह्य घटकाांद्वाि ेद्दनधाटरित केिे जाते. १५ चौिस मॅद्दिक्स हॉफि द्वाि े

तयाि केिे गेिे. 

मॅद्दिक्स दोन द्दनकषाांच्या आधािािि तयाि केिे आहे: 

अ) के्षत्राची परिपक्िता, ५ टप्प्याांत द्दििागिेिी 

ब) के्षत्रातीि कां पन्याांची स्पधाटत्मक द्दस्थती. 

अशा प्रकाि ेमांडळे तयाि केिी जातात, जी कां पनीच्या द्दियाकिापाांच्या द्दिद्दिध के्षत्राांचे प्रद्दतद्दनद्दधत्ि 

कितात आद्दण ितुटळाचा आकाि के्षत्राच्या आकािाच्या प्रमाणात असतो. कधीकधी मांडळामध्ये 

द्दििाग जोडिे जाऊ शकतात, जे या के्षत्रातीि कां पनीचा बाजाि द्दहस्सा दशटितात. 

खािी होफिने ठिििेल्या तत्त्िाांनसुाि तयाि केिेिा नमनुा मॅद्दिक्स आहे. त्याच्या स्प�ीकिणात 

उत्पादनाांसाठी सांिाव्य िणनीती, त्याांचे जीिनचिाचे टप्पे आद्दण द्दिद्दिध के्षत्रातीि बाजािपेठाांकडे 

िक्ष द्ददिे पाद्दहजे. 

 

होफसट सािणी कां पनीची स्पधाटत्मक द्दस्थती 

बिशािी मध्यम कमकुित 

भ्रणु अिस्था (द्दिकास) ए   

बाजाि प्रदापटण (िाढ)  बी  

बाजािपेठीय धक्का (स्पधाटत्मक दबाि)  एफ सी 

प्रगल्िता आद्दण बाजािपेठीय पणुटत्िता ई   

घसिण आद्दण बाजािपेठीय गच्िांती  एच जी 
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• उत्पादने ए- ददु्दिधा ज्याांना योग्य द्दिपणन धोिण आद्दण आद्दथटक सहाय्याने यश द्दमळण्याची 

शक्यता आहे 

• उत्पादने बी- द्दिजेत्याांना, योग्य द्दिपणन धोिण आद्दण आद्दथटक सहाय्याची आिश्यकता असते, 

जि कां पनीकडे जाद्दहिात व्यिस्थापकाांसाठी मयाटद्ददत सांसाधने असतीि ति त्याांनी ए आद्दण 

बी उत्पादनाांमध्ये द्दनिड किणे आिश्यक आहे. 

• उत्पादने सी - सांिाव्य अपयशी, कमकुित द्दस्थती, िाढीच्या टप्प्यातीि के्षत्र - 

व्यिस्थापकाांनी शॉक फेजमधून जाण्याची शक्यता नाकािण्यासाठी अद्दतरिक्त द्दिशे्लषण केि े

पाद्दहजे. 

• उत्पादने डी - सध्याच्या अडचणी असूनही बाजािातीि नेते द्दकां िा फायदेशीि उत्पादक बनू 

शकतात 

• ई आद्दण एफ उत्पादने फायदेशीि आहेत, म्हणून शॉकच्या टप्प्यात इति उत्पादने सादि किणे 

आद्दण िक्षणीय नफा द्दमळिणे शक्य आहे 

• जी आद्दण एच उत्पादने बाजािात बाहेि पडण्याच्या अिस्थेत आहते, पूणट पैसे काढण्यापूिी 

व्यिस्थापकाांनी "गादरिांग द हािेस्ट" िणनीती िापिािी. 

३.५ ईटीओपी 

मूििूत व्यिसाय द्दिशे्लषणासाठी पयाटििणाची िचना किण्याचे हे एक तांत्र आह.े हे ग्िूकने द्दिकद्दसत 

केिे आहे. 

ईटीओपीच्या तयािीमध्ये पयाटििणाचे द्दिद्दिध घटकाांमध्ये द्दििाजन किणे आद्दण नांति सांस्थेििीि 

प्रत्येक घटकाच्या प्रिािाचे द्दिशे्लषण किणे समाद्दि� आहे. 

सिटसमािेशक ईटीओपीसाठी प्रत्येक पयाटििणीय के्षत्रािा उपके्षत्रात उपद्दििाद्दजत किणे आिश्यक 

आहे आद्दण नांति प्रत्येक के्षत्राचा प्रिाि द्दनिेदनाच्या स्िरूपात िणटन केिा आहे. 

ईटीओपीचा सािाांश फक्त साधेपणासाठी मखु्य घटक दशटिू शकतो. 

उदाहिणाथट, सायकि उद्योगातीि कां पनीच्या बाबतीत, द्दजथे कां पनीचा मखु्य व्यिसाय देशाांतगटत 

आद्दण द्दनयाटत बाजािासाठी िीडा सायकि द्दनद्दमटती आहे. 
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सायकि कां पनीसाठी ईटीओपी 

पयाटििणीय 

घटक 

प्रिािाचे 

स्िरूप 

प्रत्येक घटकािि परिणाम 

आद्दथटक 
 

 

 

शहिी ग्राहकाांमध्ये िाढती सांपन्नता, िाढत्या द्दडस्पोजेबि उत्पन्न 

आद्दण िाहणीमान 

बाजाि 
 

 

 

एकूणच उद्योग िाढीचा दि उत्साहिधटक नाही, पािांपारिक द्दितिण 

व्यिस्था 

िाजकीय 
 

 

कमी आद्दण कमी मध्यम उत्पन्नासाठी सायकि िाहतकुीचे मखु्य 

माध्यम, कोणत्याही मोठ्या िाजकीय िययासाठी उद्योग खूप िहान 

सामाद्दजक 
 

 

 

पयाटििण आद्दण आिोग्यासाठी अनकूुि िाहतूक, कामािि द्दकां िा 

शाळेत जाणे आद्दण मनोिांजन आद्दण शािीरिक द्दफटनेस उपकिणे 

म्हणून द्दिस्ततृ िापि. 

पिुिठादाि 
 

 

िघ ु के्षत्रातीि बहुतेक उपकां पनी आद्दण सांबांद्दधत कां पन्या पिुिठा 

िाग आद्दण घटक, स्टीिचे िाढते दि, अॅल्यदु्दमद्दनयमचा िाढता 

िापि 

ताांद्दत्रक 
    

उद्योगाचे ताांद्दत्रक अपगे्रडेशन प्रगतीपथािि आहे, यांत्रसामग्रीची 

आयात सोपी, उत्पादन नािीन्य, चािू आहे. 

आांतििाष्िीय 

 
 

जागद्दतक आयात िाढत आह ेपण िािताचा िाटा कमी होत आहे, 

िाित चीन नांति द्दनमाटता, ग्राहक आद्दण द्दनयाटतदाि म्हणून दसुऱ्या 

िमाांकािि आहे, स्िस्त चीनी आयातीिा धोका 

 
 
तटस्थ प्रिाि 

 
अनकूुि प्रिाि 

 
प्रद्दतकूि परिणाम 
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ईटीओपीची तयािी धोिणकत्यांना स्प� द्दचत्र प्रदान कित े की कोणत्या के्षत्राबिि आद्दण प्रत्येक 

के्षत्रातीि द्दिद्दिध घटकाांचा सांस्थेिि अनकूुि प्रिाि पडतो. ईटीओपी च्या माध्यमातून, सांस्थेिा 

माद्दहत आहे की ती त्याच्या पयाटििणाच्या सांदिाटत कुठे उिी आहे. 

अशा प्रकािची समज एखाद्या सांस्थेिा सांधींचा िाि घेण्यासाठी आद्दण त्याच्या िाताििणातीि 

धोक्याांचा सामना किण्यासाठी योग्य धोिण ठििण्यासाठी खूप मदत करू शकते. 

३.६ धोरणात्मक द्धनिड 

अर्थथ 

स्िॅटेद्दजक चॉईसमध्ये सांपूणट प्रद्दिया समाद्दि� असते ज्याद्वाि े द्दिद्दिध पयाटयाांमधून द्दिद्दश� पयाटय 

द्दनिडण्याचा द्दनणटय घेतिा जातो. द्दिद्दिध पद्धती असू शकतात ज्याद्वाि ेअांद्दतम द्दनिड केिी जाऊ 

शकते. व्यिस्थापक आद्दण द्दनणटय घेणाि े बाह्य आद्दण अांतगटत दोन्ही िाताििण िक्षात घेऊन 

एकाद्दत्मक केिे पाद्दहजे. 

समजा एखाद्या कां पनीिा आपिा व्यिसाय निीन बाजािात िाढिायचा आहे. व्यिसायाच्या 

द्दिस्तािासाठी अनेक पयाटय उपिब्लध आहेत. आता या प्रद्दियेत उपिब्लध द्दिद्दिध पयाटयाांच्या कां पन्याांचे 

फायदे आद्दण तोटे पाहण्यात येतीि. प्रत्येक पयाटयाच्या साधक आद्दण बाधकाांची यादी केल्यानांति, 

आता एकच पयाटय मयाटद्ददत किणे ही धोिणात्मक द्दनिड असेि. 

धोरण द्धनिडीिर पररणाम करणार ेघटक 

१. पयाथिरणीय मयाथदा: व्यिसायाचे िाताििण द्दनसगाटत गद्दतमान असते. हे बदित िाहत ेजे 

धोिणाच्या द्दनिडीिि परिणाम किते. व्यिसायाच्या िाताििणातीि बाहेिीि घटकाांमळेु धोिण 

द्दनिडीिि परिणाम होतो जसे शेअिहोल्डि, ग्राहक, पिुिठादाि, प्रद्दतस्पधी, सिकाि आद्दण 

समदुाय. हे घटक बाह्य मयाटदा तयाि कितात. 

२. इंिा-ऑर्थनायझेशनल घटक: सांघटनात्मक घटक देखीि धोिणात्मक द्दनिडीिि परिणाम 

कितात. यामध्ये द्दमशन, ��ी, ध्येय, सांसाधने, धोिणे इत्यादींचा समािेश आहे. या 

घटकाांव्यद्दतरिक्त, सांघटनात्मक शक्ती, कमकुितपणा आद्दण सामरिक पयाटयाांची अांमिबजािणी 

किण्याची क्षमता देखीि सामरिक द्दनिडीिि परिणाम कितात. 

३. कॉपोरटे ससं्कृती: प्रत्येक सांस्थेची स्ितःची कॉपोिटे सांस्कृती असत.े ह ेसामाद्दयक मूल्ये, 

द्दिश्वास, �द्द�कोन, चािीिीती, द्दनयम इत्यादींच्या सांचापासून बनिेिे आहे एखाद्या सांस्थेचे 

यशस्िी कामकाज ‘स्िॅटेजी-कल्चि द्दफट’ िि अििांबून असते. धोिण द्दनिडताना, धोिण 
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द्दनमाटत्याने कॉपोिटे सांस्कृतीचा द्दिचाि केिा पाद्दहजे. त्याांनी त्या सांस्कृतीशी िणनीतीच्या 

ससुांगततेचे मूल्याांकन केिे पाद्दहजे. धोिणात्मक द्दनिड आद्दण कां पनीच्या साांस्कृद्दतक 

चौकटीमध्ये जळुत नसल्यास, एकति पनु्हा परििाद्दषत किणे आिश्यक आहे. 

४. मूळ देश: मूळ देश सहसा िणनीतीच्या द्दनिडीिि परिणाम कितो. उदाहिणाथट, जपानी 

व्यिस्थापक यनुायटेड स्टेट्स व्यिस्थापकाांपेक्षा खचट-नेततृ्ि धोिण पसांत कितात. 

सांशोधनात असे द्ददसून आिे आह े की कोरिया, अमेरिका, जपान आद्दण जमटनमधीि 

अद्दधकािी समान परिद्दस्थतीत द्दिन्न धोिणात्मक द्दनिड कितात कािण ते द्दिन्न द्दनणटय द्दनकष 

आद्दण िजन िापितात. 

५. भार्धारकांकडून दबाि: धोिण द्दनिड हा िागधािकाांच्या दबािामळेु प्रिाद्दित होतो. 

िेनदािाांना िेळेिि पैसे ििायचे आहेत. तिुनात्मक िेतन आद्दण िोजगाि सिुके्षसाठी यदु्दनयन 

दबाि टाकतात. सिकाि आद्दण व्याज गट सामाद्दजक जबाबदािीची मागणी कितात. 

िागधािकाांना िािाांश हिा आहे. या सिट दबािाांना सिोत्तम पयाटय द्दनिडताना थोडा द्दिचाि 

केिा पाद्दहजे. 

६. भूतकाळातील रणनीतींचा प्रभाि: हे िक्षात आिे आह ेकी िूतकाळात कोणत्या प्रकािच्या 

धोिणाांचा िापि केिा गेिा आहे द्दकां िा त्याचे अनसुिण केिे गेिे आहे यािि सध्याच्या 

धोिणाची द्दनिड प्रिाद्दित होऊ शकते. िूतकाळातीि िणनीतीिा जिळून समाांति असिेिी 

िणनीती द्दनिडणे सांस्थेिा आिडेि. कािण त्याांनी या िणनीतींमध्ये पिुसेा िेळ, सांसाधने 

आद्दण स्िािस्य गुांतििे आहे, िणनीद्दतकाि ताद्दकट कदृ�्या त्यात अद्दधक आिामदायक 

असतीि. 

७. रणनीद्धतकारांची िैयद्धक्तक िैद्धशष््टये: स्ितःची धािणा, दृश्ये, आिडी, प्राधान्ये, गिजा, 

आकाांक्षा, िैयद्दक्तक स्ििाि, महत्िाकाांक्षा इत्यादी िैयद्दक्तक घटक महत्त्िाचे असतात आद्दण 

िणनीद्दतक द्दनिडीिि परिणाम किण्यात महत्िाची िूद्दमका बजाितात. अगदी 

द्दनिडक/िणनीद्दतकािाांच्या ितृ्ती, मानद्दसकता, गिजा, इच्िा आद्दण व्यद्दक्तमत्त्िाच्या द्दिरुद्ध 

असेि ति सिाटत आकषटक पयाटय देखीि द्दनिडिा जाऊ शकत नाही. अशा प्रकाि,े िैयद्दक्तक 

िैद्दश�्ये आद्दण अनिुि एखाद्या व्यक्तीचे मूल्याांकन आद्दण धोिणात्मक पयाटयाांच्या द्दनिडीिि 

परिणाम कितात. उदाहिणाथट, एका अभ्यासात असे आढळून आिे की मादक (स्ि-शोद्दषत 

आद्दण गद्दिटष्ट) प्रकािचे व्यिस्थापक िक्ष िेधून घेणाऱ्या धाडसी कृतींना अनकूुि कितात. 

८. जोखमीच्या द्धदशेने व्यिस्र्थापकीय दृष्टीकोन: जोखमीकडे व्यिस्थापकीय दृ�ीकोन हा एक 

महत्त्िाचा घटक आहे जो धोिणाच्या द्दनिडीिि परिणाम कितो. व्यक्ती जोखीम घेण्याच्या 
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दृ�ीकोनात िक्षणीय द्दिन्न असतात. काही जोखीम प्रिण आहेत, इति जोखीम टाळतात 

आद्दण त्यानसुाि धोिण द्दनिडिे जाऊ शकते. जो व्यिस्थापक जोखीम टाळतात, ते कमी 

जोखमीची िणनीती द्दनिडू शकतात. काही इति व्यिस्थापक, जो जोखीम प्रिण आहेत, 

त्याांना आशािादासह सांधी समजल्यास ते समाद्दि� असिेल्या जोखमींकडे दिुटक्ष करू 

शकतात. 

९. शासकीय धोरणे: यात व्यिसाय िाताििणाचे द्दनयम, द्दनदेश, मागटदशटक तत्त्िे इत्यादींचा 

समािेश आहे. व्यिसायाचे प्राधान्यिम आद्दण प्रकल्प द्दनद्दित किण्यात सिकािची महत्त्िपूणट 

िूद्दमका आहे. सिकािी धोिणाांमधीि बदिामळेु व्यिसायाच्या िद्दिष्यातीि शक्यताांिि 

परिणाम होऊ शकतो. जिळजिळ प्रत्येक उद्योग मोठ्या प्रमाणात सिकािी धोिणाांिि 

अििांबून असतो. अशाप्रकाि ेसिकािी धोिणे सिाटत महत्िाचा घटक म्हणून कायट कितात जी 

िणनीद्दतकािाने धोिणात्मक द्दनिड किताना द्दिचािात घेतिी पाद्दहजेत. 

धोरण द्धनिडीचे महत्त्ि 

१. स्पधेला सामोर ेजाण्यास मदत करते: - उदािीकिण, खाजगीकिण आद्दण जागद्दतकीकिण 

(एिपीजी) यामळेु स्पधाट िाढिी आहे. एका व्यािसाद्दयक सांस्थेिा जगििातून स्पधेिा 

सामोि ेजािे िागते. चाांगल्या धोिणाची द्दनिड व्यािसाद्दयक सांस्थेिा या स्पधेचा प्रिािीपणे 

सामना किण्यास मदत किते. हे बाजािात िाढण्यास आद्दण यशस्िी होण्यास मदत किते. 

२. ससं्र्थात्मक उद्धद्दष्ट े साध्य करा: िस्तूांच्या धोिणाची द्दनिड एखाद्या सांस्थेिा सांस्थात्मक 

उद्दि�े साध्य किण्यास सक्षम किते जसे की: 

• जास्त नफा आद्दण द्दििी, 

• व्यिसायाचा द्दिस्ताि, 

• कॉपोिटे प्रद्दतमा, 

• ग्राहकाांचे समाधान इ. 

३.  ग्राहक समाधान: ग्राहक हा कोणत्याही सांस्थेचा कें िद्दबांदू असतो. सिट उपिम द्दकां िा सांस्था 

ग्राहकाांिोिती द्दिकद्दसत होतात. चाांगल्या धोिणाची द्दनिड एखाद्या सांस्थेिा ग्राहकाांच्या 

आिडी, नापसांती, प्राधान्ये, द्दनिड इत्यादी जाणून घेण्यास सक्षम किते. त्यानसुाि सांस्था 

ग्राहकाांना सेिा देऊ शकते आद्दण यामळेु ग्राहकाांचे समाधान होते. 

४.  कमथचाऱ्यांची पे्ररणा: योग्य धोिण द्दनिडल्याने कमटचाऱ्याांची कामद्दगिी सधुाििी जाऊ शकत.े 

जेव्हा कमटचािी चाांगिी कामद्दगिी कितो तेव्हा सांस्थेची कामद्दगिी सधुािते. परिणामी 
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कमटचाऱ्याांना आद्दथटक आद्दण गैि-आद्दथटक प्रोत्साहन द्ददिे जाते. याचा परिणाम कमटचाऱ्याांच्या 

प्रेिणेत होतो. जवे्हा कमटचािी प्ररेित होतात तेव्हा त ेसमपटणाने काम कितात. 

५.  कॉपोरटे प्रद्धतमा सुधारते: योग्य धोिण द्दनिडल्याने सांस्थेचा नफा िाढू शकतो. िाढिेल्या 

नफ्याचा एक िाग म्हणजे ग्राहकाांसोबत उत्पादनाांची कमी द्दकां मत, िागधािकाांना जास्त 

िािाांश, कमटचाऱ्याांना चाांगिा पगाि, सामाद्दजक जबाबदािी घेणे इत्यादीच्या रूपात िाटप 

किण्याचा प्रयत्न. 

६.  व्यिसायाची िाढ आद्धण द्धिस्तार: योग्य धोिण द्दनिडल्याने सांस्थेची कामद्दगिी सधुारू 

शकते. यामळेु स्थाद्दनक ते िाष्िीय ते आांतििाष्िीय स्तिािि व्यिसायाची िाढ आद्दण द्दिस्ताि 

होऊ शकतो. 

७.  प्रभािी व्यिस्र्थापन: धोिणात्मक द्दनिड सांस्थेिा प्रिािी व्यिस्थापनात सक्षम किते ज्यात 

समाद्दि� आहे: 

• उपिमाांचे द्दनयोजन 

• सांसाधनाांचे आयोजन 

• अधीनस्थाांना द्दनदेद्दशत किणे 

• उपिमाांचे द्दनयांत्रण 

३.७ सारांश 

िणनीती तयाि किणे ही कां पन्या त्याांचे द्दनधाटरित ध्येय साध्य किण्यासाठी घेतिेल्या कृतीचा मागट 

आहे. सांस्थेच्या सिट कमटचाऱ्याांना कां पनीची उद्दि�े, ध्येय आद्दण हेतू माद्दहत असणे आिश्यक आहे. 

व्यिसाय सांस्थेने द्दििीनीकिण, अद्दधग्रहण, सांयकु्त उपिम आद्दण इति परिद्दस्थतीनसुाि पयाटयी 

धोिण तयाि केिे पाद्दहजे. 

तयाि केिेल्या धोिणाचे द्दिशे्लषण पयाटििणीय मयाटदा, इांिा-ऑगटनायझेशन फॅक्टसट, कॉपोिटे 

सांस्कृती, िूतकाळातीि िणनीती इत्यादींचा द्दिचाि करून केिे जाणे आिश्यक आहे. सांस्था 

द्दिशे्लषण पद्धती जसे की स्िाट द्दिशे्लषण, (बीसीजी) मॅद्दिक्स, (जीई) नऊ सेि मॅद्दिक्स, हॉफि 

मॅद्दिक्स, ईटीओपी इत्यादी िापरू शकते. धोिण द्दनिडिे आहे. 
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३.८ स्िाध्याय 

खािी द्ददिेल्या पयाटयाांमधून सिाटत योग्य उत्ति द्दनिडा 

१)  _______________ ही िणनीती द्दिकद्दसत किण्याची प्रद्दिया आहे. 

 (स्िॅटेजी कां िोद्दिांग, स्िॅटेजी फॉम्युटिेशन, स्िॅटेजी इम्प्िीमेंटेशन, यापैकी काहीही नाही) 

२)  िणनीती तयाि किणे ________________ सिुि किते. 

 (िाांडििी अथटसांकल्प, सांप्रेषण अांति, खिाब द्दनणटय घेणे, हे सिट) 

३)  __________ म्हणजे दोन द्दकां िा अद्दधक व्यिसाद्दयक एककाांचे एकीकिण म्हणजे पूणटपणे 

निीन अद्दस्तत्ि तयाि किणे. 

 (द्दििीनीकिण, बाजािपेठ प्रिेश, टनटअिाउांड, द्दडव्हेस्टमेंट) 

४)  __________ उद्भिते जेव्हा एखादी कां पनी अद्दधग्रद्दहत सांस्थेच्या किािाद्दशिाय दसुऱ्या 

कां पनीचे द्दनयांत्रण घेते. 

 (द्दििीनीकिण, अद्दधग्रहण, अद्दधग्रहण, परिसमापन) 

५)  मारुती सझुकुी इांद्दडया द्दिद्दमटेड हे ___________ धोिणाचे उदाहिण आहे. 

 (अद्दधग्रहण, सांयकु्त उपिम, द्दििाजन, यापैकी काहीही नाही) 

६)  जेंट्स कपड्याांचे उत्पादन मद्दहिा िस्त्र द्दनद्दमटतीमध्ये प्रिेश किते ______________ 

द्दिद्दिधीकिण धोिणाचे उदाहिण आहे. 

 (अनिुांब, कै्षद्दतज, एकाग्र, एकद्दत्रत) 

७)  _______________ धोिणात व्यिसाय आपिा सांपूणट व्यिसाय द्दिकण्याचा द्दनणटय घेतो. 

 (द्दिद्दिधीकिण, अद्दधग्रहण, एकाग्र, तििता) 

८)  िणनीती द्दिशे्लषण आद्दण द्दनिडीमध्ये ____________ हा मुिा समाद्दि� आहे. 

 (कॉपोिटे सांस्कृती, मागीि धोिणाांचा प्रिाि, सिकािी धोिणे, हे सिट) 

०९)  एसडब्लिओुटी मध्ये, ‘डब्लि’ु म्हणजे ____________ 

 (रुां द, सांपूणट, अशक्तपणा, कुठे) 

१०)  बीसीजी मॅद्दिक्समध्ये ________ हे माकेट िीडि आहेत आद्दण सामान्यत: त्याांचा उच्च 

बाजाि द्दहस्सा िाखण्यासाठी पिुशेी िोकड द्दनमाटण किण्यास सक्षम असतात. 

 (तािा, प्रश्न द्दचन्ह, िोख गाय, कुते्र) 
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खालील द्धिधाने खरी आहते की खोटी ते सांर्ा. 

१)  द्दिद्दिधीकिण हा एक प्रकािचा िांटनी धोिण आहे. 

२)  टनटअिाउांड स्िॅटेजी प्िॅद्दनांगसाठी िोख प्रिाहािि द्दनयांत्रण आिश्यक आहे. 

३)  अद्दधग्रहण म्हणजे व्यिसायाची व्याप्ती कमी किणे. 

४)  िचनबद्ध कमटचािी आद्दण निीनतम तांत्रज्ञान हे व्यिसाय सांस्थेची ताकद असू शकते. 

५)  जीई नऊ सेि मॅद्दिक्समध्ये, ग्रीन के्षत्र"प्रतीक्षा किा आद्दण पहा" चे सांकेत देते. 

६)  ईटीओपीमध्ये पयाटििणाचे द्दिद्दिध घटकाांमध्ये द्दििाजन किणे आद्दण नांति सांस्थेििीि प्रत्येक 

घटकाच्या प्रिािाचे द्दिशे्लषण किणे समाद्दि� आहे. 

जोडी जुळिा   

गट 'अ'  गट 'ब' 

१. एकाग्र द्दिद्दिधीकिण अ. तोटा द्दनमाटण किणाऱ्या यदु्दनटचे नफ्यात रूपाांति किणे 

२. होफि मॅद्दिक्स ब. कमी बाजाि द्दहस्सा आद्दण जास्त िोख िक्कम आणण्याची क्षमता नाही 

३. कुते्र क. काि द्दिकणािी सांस्थाफायनान्स कां पनी सरुू किते 

४. टनटअिाउांड ड. स्िॅटेजी फॉम्युटिेशनमध्ये गुांतिेिे टप्प े

५. गॅप द्दिशे्लषण ई. १५ चौिस मॅद्दिक्स 
 

फ. ९ चौिस मॅद्दिक्स 

 

खालील प्रश्ांची सद्धिस्तर उत्तर ेद्धलहा 

१)  स्िॅटेजी फॉम्युटिेशनमध्ये समाद्दि� असिेिे द्दिद्दिध टप्पे स्प� किा. 

२)  स्िॅटेजी फॉम्युटिेशन म्हणजे काय? त्याचे महत्त्ि समजािून साांगा 

३)  खािीि गो��िि एक टीप द्दिहा: 

• द्दििीनीकिण धोिण 

• अद्दधग्रहण धोिण 

• अद्दधग्रहण धोिण 
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• सांयकु्त उपिम धोिण 

•  द्दिद्दिधता धोिण 

•  बदिण्याची िणनीती 

•  द्दिद्दनयोग धोिण 

•  द्दिद्दक्िडेशन स्िॅटेजी 

४)  सामरिक द्दिशे्लषण आद्दण द्दनिडीचे मिुे आद्दण िचना यािि चचाट किा. 

५)  टीपा  द्धलहा 

• एसडब्लिओुटी द्दिशे्लषण 

• बीसीजी मॅद्दिक्स 

• जीई नऊ सेि मॅद्दिक्स 

• होफि मॅद्दिक्स 

६)  इटीओपी - पयाटििणीय धमकी आद्दण सांधी प्रोफाइि. तपशीििाि चचाट किा. 

✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



घटक 2 

४    
रणनीती अंमलबजावणी, मूल्यमापन आणण णनयंत्रण 

प्रकरण सरंचना  

४.०  उद्दि� 

४.१  परिचय 

४.२  धोिणात्मक अंमलबजावणी 

४.३  संसाधन वाटप 

४.४  िणनीद्दिक मूल्यमापन आद्दण द्दनयंत्रण  

४.५  अर्थसंकलपीय द्दनयंत्रण  

४.६  सािांश 

४.७  स्वाध्याय 

४.० उि�� 

या प्रकिणाचा अभ्यास केल्यानंिि द्दवद्यार्ी सक्षम होईल  

• धोिणात्मक अंमलबजावणी मधील टप्पे,  

• महत्त्व आद्दण समस्या जाणून महत्त्व आद्दण आव्हाने संसाधन वाटप स्प� किा 

• सामरिक मूल्यमापन आद्दण द्दनयंत्रणाचे महत्त्व, मयाथदा आद्दण िंत्र समजून घेण्याि 

• अर्थसंकल्पीय द्दनयंत्रणाचे फायदे आद्दण मयाथदा जाणून घेण्याि 

४.१ पररचय 

धोिण अंमलबजावणी म्हणजे संस्र्ेचे दीघथकालीन ध्येय साध्य किण्यासाठी योजना आद्दण 

धोिणांच्या अंमलबजावणीस सूद्दचि कििे. हे उिी� साध्य किण्यासाठी द्दनवडलेल्या िणनीिीला 

संस्र्ेच्या हालचाली आद्दण कृिींमध्ये रूपांिरिि कििे. 

81
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धोिणाच्या अंमलबजावणीनंिि धोिणाने लक्ष्य/मानक साध्य केले आहे की नाही याचे मूल्यांकन 

किणे महत्वाचे आहे. नसल्यास सधुािात्मक उपाययोजना किणे आवश्यक आहे जेणेकरून द्दवचलन 

शून्य पािळीवि कमी कििा येईल. याला धोिण द्दनयंत्रण म्हणिाि. 

धोिण अंमलबजावणी, धोिण मूल्यांकन आद्दण द्दनयंत्रण या अध्यायाि िपशीलवाि चचाथ केली आहे.  

४.२ धोरणात्मक अंमलबजावणी 

धोिण अंमलबजावणी म्हणजे संस्र्ेची द्दनवडलेली िणनीिी कृिीि आणणे म्हणजे धोिणात्मक उद्दि� े

साध्य किणे. 

४.२.१ धोरण अंमलबजावणी मधील टप्पे  

१) योजना तयार करणे: धोिण स्विः कृिीकडे नेि नाही. त्यामळेु द्दनवडलेल्या धोिणाची 

अंमलबजावणी किण्यासाठी योग्य योजना ियाि किणे आवश्यक आहे. उदा. जि संस्र्नेे 

द्दवस्िाि धोिण द्दनवडले, िि द्दवद्दवध द्दवस्िाि योजना ियाि किणे आवश्यक आहे. याि 

समाद्दव� असू शकिे: 

•  बाजाि द्दवकास - नवीन बाजािाि समान उत्पादन देणे 

•  बाजािपेठेि प्रवेश - एकाच उत्पादनामध्ये बदल आद्दण त्याच बाजािाि ऑफि 

•  उत्पादन द्दवकास - त्याच बाजािाि नवीन उत्पादन देणे 

२)  द्दियाकलापांची ओळख: योजना ियाि केल्यानंिि, पढुील टप्पा म्हणजे िणनीिीची यशस्वी 

अंमलबजावणी किण्यासाठी आवश्यक असलेल्या द्दवद्दवध उपक्रमांची ओळख किणे. उदा. 

माकेट डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये खालील द्दक्रयाकलापांचा समावेश आहे: 

 बाजाि संशोधन: ग्राहकांच्या गिजा, स्पधाथ, आद्दर्थक द्दस्र्िी इत्यादी बाजािाची द्दस्र्िी 

समजून घेणे. 

 मध्यस्र्ांची द्दनवड: िे अंद्दिम ग्राहकांना उत्पादन द्दवकण्यास मदि कििाि. 

 द्दवपणन धोिण ठिवा: ४ पी बिल द्दनणथय म्हणजे उत्पादन, द्दकंमि, जाद्दहिाि आद्दण द्दठकाण. 

३)  द्दियाकलापांचे गट करणे: व्यवस्र्ापनाने संबंद्दधि द्दवभागांना एका द्दवभागाअंिगथि गटबद्ध 

किणे आवश्यक आहे. उदा. सवथ जाद्दहिाि उपक्रम (जाद्दहिाि, द्दवक्री प्रोत्साहन, वैयद्दिक 

द्दवक्री, व्यापाि मेळा आद्दण प्रदशथन) एकाच द्दवभागाला द्दनयिु केले जाऊ शकिाि. िसेच सवथ 

िसद उपक्रम (वे�न वाहिकु साठवणकु) दसुऱ्या द्दवभागाला सोपवावेि. 
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४)  ससंाधनांचे आयोजन: िणनीिीच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी, खालील घटक आयोद्दजि 

किणे आवश्यक आहे: 

 भौद्दिक संसाधने: सयंत्र आद्दण यंते्र, साधने आद्दण उपकिणे, साद्दहत्य इ. 

•  आद्दर्थक संसाधने: भांडवल द्दकंवा द्दवत्त 

•  मानव संसाधन: कामगाि आद्दण कमथचािी 

 ही संसाधने योग्य �ोिांमधून मांडली गेली पाद्दहजेि. 

५.  ससंाधनांचे वाटप: व्यवस्र्ापनाने द्दवद्दवध उपक्रमांसाठी संसाधनांचे योग्य वाटप केले पाद्दहजे. 

उपक्रम सिुळीि चालण्यासाठी सवथ द्दवभाग/प्रकल्पांना आवश्यक संसाधने वाटप किावीि. 

 धोिण अंमलबजावणीचे महत्त्व 

 "सामरिक द्दनवडीचे महत्त्व" सािखेच उत्ति द्या 

४.२.२ धोरण अंमलबजावणीच्या समस्या 

१)  ससंाधनांचा अभाव: िणनीिीच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी खालील घटक आवश्यक 

आहे: 

•  भौद्दिक संसाधने: यंते्र, साधने, उपकिणे, साद्दहत्य 

•  आद्दर्थक संसाधने: भांडवल 

•  मानव संसाधन: कमथचािी आद्दण कामगाि 

 जि ही संसाधने पिुशेा प्रमाणाि उपलब्ध नसिील िि िणनीिीची यशस्वी अंमलबजावणी 

शक्य होणाि नाही. सहसा, कंपन्या एक धोिण द्दनवडिाि पििं ु प्रत्यक्षाि धोिणाच्या 

अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली संसाधने आयोद्दजि किण्याि अपयशी ठििाि. 

२)  अपररपक्व पररभाद्दित प्रद्दिया: अंमलबजावणीचा टप्पा बहुधा धोिणात्मक व्यवस्र्ापनाचा 

सवाथि कठीण टप्पा असिो कािण अंमलबजावणीची प्रद्दक्रया बऱ् याचदा अपरिपक्व परिभाद्दिि 

केली जािे. अपरिपक्व परिभाद्दिि अमंलबजावणी प्रद्दक्रयेमळेु गोंधळ आद्दण अद्दनद्दिििा येि.े 

यामळेु िणनीिी यशस्वीपणे अंमलाि आणणे कठीण आद्दण अनेकदा अशक्य होिे. 

३)  समर्थनाचा अभाव: धोिण यशस्वीपणे िाबवण्यासाठी सहाय्यक कमथचािी आद्दण 

व्यवस्र्ापकांची आवश्यकिा असिे. जेव्हा पाद्दठंब्याची कमिििा असिे, िेव्हा लोक 

िणनीिीशी जळुवून घेण्यासाठी आवश्यक ि े बदल सद्दक्रयपणे किि नाहीि. यामळेु धोिण 

अंमलबजावणीसाठी मोठ्या अडचणी द्दनमाथण होिाि. 
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४)  फॉलो-अपचा अभाव: धोिणात्मक अंमलबजावणीमध्ये कोणिाही पाठपिुावा नसिाना 

धोिणात्मक व्यवस्र्ापनाि ही एक अडचण आहे. जेव्हा हे घडिे, िवे्हा व्यवस्र्ापक फि एक 

धोिण ठिविाि पििं ुिे यशस्वीपणे अंमलाि आले आहे का ह ेिपासण्याि अपयशी ठििाि. 

५)  सवंादाचा अभाव: कोणत्याही नवीन धोिणाच्या अंमलबजावणीमध्ये संवाद महत्त्वाचा असिो. 

योग्य संप्रेिण योजना असावी जी विपासून खालपयंि सरुू केली जावी. संवादाच्या 

अभावामळेु अव्यवद्दस्र्ि संघ आद्दण व्यापक अद्दनद्दिििा येिे. 

 वरिष्ट व्यवस्र्ापनाची आद्दण धोिणात्मक व्यवस्र्ापन संघाची जबाबदािी आहे की, संस्र्ेचे 

ध्येय आद्दण ध्येय कमथचाऱ्यांच्या प्रत्येक सदस्यापयंि पोहचवा आद्दण त्यांना धोिण समजून 

सांगणे. िसेच प्रत्येक सदस्याची द्दवद्दश� भूद्दमका स्प� केली पाद्दहजे. 

६)  अप्रभावी प्रद्दिक्षण: प्रद्दशक्षण नवीन कौशल्ये देिे द्दकंवा द्दवद्यमान कौशल्ये सक्षम कििे, 

महागडे नकुसान िोखून पैशाची बचि किि ेवगैि.े जि कमथचाऱ्यांसाठी योग्य प्रद्दशक्षण कायथक्रम 

आखला गेला िि िणनीिीची अंमलबजावणी यशस्वीपणे कििा येईल. पििं ु बऱ्याचदा 

प्रद्दशक्षण प्रभावी नसिे ज्यामळेु धोिणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमध्ये अपयश येिे. 

७)  कमकुवत धोरण: कधीकधी धोिण स्विःच कमकुवि असू शकिे, की त्याची अंमलबजावणी 

एखाद्या संस्र्ेला अपेद्दक्षि परिणाम देऊ शकि नाही. िणनीिीची योग्य द्दनवड पद्धिशीि 

प्रद्दक्रयेचे अनसुिण करून केली पाद्दहजे जेणेकरून िी यशस्वीपणे अंमलाि आणिा येईल. 

८)  जबाबदारीची कमतरता: संस्र्ेच्या प्रत्येक उपक्रमाला मालक असणे आवश्यक आह.े 

मालकीची कमिििा आहे, कािण कमथचाऱ्यांना असे वाटि नाही की त्यांना योजनेि भाद्दगदािी 

आहे आद्दण याचा परिणाम धोिणाच्या खिाब अंमलबजावणीवि होिो.  

 त्यामळेु धोिण िाबवण्याच्या द्दनणथय प्रद्दक्रयेि सवांना सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. 

जेणेकरून प्रत्येकजण आपली जबाबदािी समजू शकेल आद्दण िी पूणथ किण्यासाठी त्यांना 

जबाबदाि धिले जाईल. 

९)  सक्षमीकरणाचा अभाव: जिी उत्तिदाद्दयत्व कायथप्रदशथन सधुािण्यासाठी सशि प्रेिणा प्रदान 

करू शकिे, पििं ुकमथचाऱ्यांना संबंद्दधि उपायांवि परिणाम किण्यासाठी आवश्यक अद्दधकाि, 

जबाबदािी आद्दण साधने देखील असणे आवश्यक आहे. अन्यर्ा, िे सहभाग आद्दण मालकीचा 

प्रद्दिकाि करू शकिाि. 

१०)  इतर समस्या: 

• प्रगिी अहवाल नाही 

•  गोंधळाि टाकणािी, गुंिागुंिीची आद्दण जबिदस्ि योजना 

•  लक्ष नसणे 
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४.३ ससंाधन वाटप  

येर्े संसाधने म्हणजे, प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली सवथ संसाधने जसे भौद्दिक, आद्दर्थक, मानव 

इत्यादी. संसाधन वाटपाि प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सवथ संसाधनांचे द्दनयोजन समाद्दव� 

आहे. हे आवश्यक िेवढे संसाधने वापिण्यास मदि कििे. 

दसुऱ्या शब्दांि, संसाधन वाटप ही एक अशी संसाधने द्दनयोजन, व्यवस्र्ापन आद्दण द्दनयिु 

किण्याची प्रद्दक्रया आहे जी िमुच्या संस्र्ेच्या धोिणात्मक उद्दि�ांपयंि पोहोचण्यास मदि कििे. 

४.३.१ ससंाधन वाटपाचे महत्त्व 

१. ससंाधनांचे प्रभावी व्यवस्र्ापन: मोठ्या संस्र्ा अनेक प्रकल्पांना सामोि ेजाि असिील. 

संसाधनांचे प्रभावी वाटप प्रकल्प व्यवस्र्ापकांना प्रकल्पासाठी संसाधने द्दनयिु किण्याची 

आद्दण त्यांचे प्रभावीपणे व्यवस्र्ापन किण्याची योजना किण्यास मदि कििे. मग िे १ 

प्रकल्प असो द्दकंवा १० प्रकल्प, व्यवस्र्ापक जि संसाधनांचे योग्यरित्या वाटप किि 

असिील िि िे सवथ प्रकल्प कोणत्याही अडचणीद्दशवाय हािाळू शकिाि. 

२.  ससंाधनांचा अपव्यय कमी करणे: प्रभावी स्त्रोि वाटपामळेु मौल्यवान संसाधनांचा अपव्यय 

कमी होिो. हे एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये संघ सदस्यांची कामद्दगिी जाणून घेण्यास मदि कििे. 

त्यामळेु व्यवस्र्ापकाला त्यांच्या कौशल्यानसुाि संसाधन वाटप किणे सोपे होऊ शकिे. 

३. उत्पादकता वाढवणे: ह े संसाधन वाटपाचे पद्दहले आद्दण मखु्य कािण आहे. योग्य संसाधन 

वाटप गणुवते्तशी िडजोड न कििा अंद्दिम मदुिीपूवी एखादा प्रकल्प द्दकंवा कायथ पूणथ करू 

शकिो. हे द्दनद्दििपणे व्यवसायाची उत्पादकिा वाढविे. यापढेु जास्ि वेळ गमावणाि नाही, 

जास्ि प्रयत्न किणाि नाही आद्दण जास्ि श्रम शलु्क आकािणाि नाही. 

४. वेळ व्यवस्र्ापन सुधाररत करा: संसाधनांचे योग्य वाटप केल्याने वेळ व्यवस्र्ापन सधुाििे 

म्हणजे कामांची सरुूवाि आद्दण पूणथ होण्याची वेळ द्दनद्दिि किण्याि मदि होऊ शकिे. 

प्रकल्प कायथक्षमिेने चालवू शकिो आद्दण ठिवलेल्या वेळेच्या मयाथदेि पूणथ करू शकिो. 

कधीकधी संसाधने वास्िद्दवक वेळेि मागे पडिाि. पििं ुया कमिििेमळेु मोठा फिक पडू 

शकिो. 

५.  कमथचाऱयांचे मनोबल सुधारणे: संसाधनांचे सजु्ञपणे वाटप करून, व्यवस्र्ापक पाहू शकिो 

की कोण आघाडीवि आहे आद्दण कोण मागे आहे. बहुिांश घटनांमध्ये, प्रकल्पमॅनेजि हे ठिवू 

शकि नाही की कोणिा टीम मेंबि आपला सवोत्तम प्रयत्न किि आहे. पण जि व्यवस्र्ापक 

शहाणपणाने संसाधनांचे वाटप किि असेल िि कोण काय किि आहे हे ओळखणे सोपे 
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आहे? कोण मागे आहे द्दकंवा आघाडीवि आहे? अंदाजे िासांच्या िलुनेि प्रकल्प पूणथ 

किण्यास कोण जास्ि वेळ घेि आहे? ह े घटक सहजपणे सवाथि पात्र होण्यास मदि करू 

शकिाि. त्यामळेु अशा कमथचाऱ्यांना मान्यिा द्ददली जाऊ शकिे आद्दण त्यांचे मनोबल 

सधुािण्यास मदि होईल. 

६. धोरणात्मक द्दनयोजन: संसाधनांचे वाटप कंपनीची ��ी आद्दण ध्येय द्दनद्दिि किण्याि 

महत्वाची भूद्दमका बजाविे. संसाधनांचे योग्य वाटप प्रकल्पाच्या गिजा पूणथ किण्याि आद्दण 

पूणथ किण्यास मदि करू शकिे. त्यामळेु अखेिीस द्दवद्यमान जोखीम दूि करून ��ी आद्दण 

धोिणात्मक ध्येये प्रभावीपणे कििा येिाि. 

७. टीम वकथ लोड व्यवस्र्ाद्दपत करा: संसाधनांचा वाटप टीम वकथ लोड व्यवस्र्ाद्दपि किण्याि 

मदि करू शकिे. हे मॅनेजिला टीम सदस्यांची टास्क द्दलस्ट िपासण्यास मदि करू शकि े

आद्दण मॅनेजिला हे कळू शकिे की कोण कायाथि अद्दधभािीि आहे आद्दण कोणाच्या कायाथमध्ये 

जास्ि क्षमिा आहे. त्यानसुाि कामाचा भाि संिदु्दलि किण्यासाठी कामाची पुनिथचना केली 

जािे आद्दण कोणीही अद्दधभािीि होणाि नाही. परिणामी, ह े कायथसंघाची प्रभावीिा वाढवि े

आद्दण नंिि िे यशस्वी प्रकल्प पूणथ होण्यास कािणीभूि ठििे. 

८. जोखीम दूर करा: संसाधन वाटप संभाव्य जोखीम आधीच ओळखण्याि मदि करू शकिे जे 

द्दनद्दििपणे प्रकल्पासाठी आियथकािक परिणाम आणू शकिे. प्रद्दिबंधात्मक कृिी करून, 

व्यवस्र्ापक सवथ धोके दूि करू शकिो आद्दण प्रकल्प वेळेवि पूणथ करू शकिो. 

४.३.२ ससंाधन वाटपाची आव्हाने 

१)  ससंाधनांची कमतरता: काही कंपन्यांसाठी धोिणात्मक अंमलबजावणीसाठी आवश्यक 

आद्दर्थक, भौद्दिक आद्दण मानवी संसाधनांची कमिििा असू शकिे. 

 संस्र्ेसाठी आद्दर्थक संसाधने खिदेी किणे कठीण असू शकिे. जिी उपलब्ध असले ििी 

भांडवलाची द्दकंमि ही एक अडचण आहे. गुंिवणूकदािांचा आत्मद्दवश्वास आद्दण उच्च पि 

पात्रिेचा आनंद घेणाऱ्या सवथ कंपन्या नाहीि. 

 भौद्दिक संसाधनांमध्ये मालमत्ता, जसे की, जड यंते्र आद्दण उपकिणे यांचा समावेश असेल. 

भाििासािख्या द्दवकसनशील देशाि अनेक भांडवली वस्िू आयाि किाव्या लागिाि. सिकाि 

कदाद्दचि यापढेु अनेक अटी लादणाि नाही पििं ुिे संस्र्ेच्या द्दवत्तपिुवठ्यावि भाि टाकि े

आद्दण यामळेु भौद्दिक संसाधने खिदेी किण्याची इच्छा असलेल्या कंपन्यांवि द्दनबंध येिाि. 

 भाििाि मानव संसाधन द्दवपलु प्रमाणाि द्ददसिे पििं ु द्दवशेििः आवश्यक असलेल्या 

कौशल्यांच्या अनपुलब्धिेमळेु समस्या उद्भविे. माद्दहिी िंत्रज्ञान आद्दण संगणक व्यावसाद्दयक, 



प्रकरण ४: रणनीती अमंलबजावणी, मलू्यमापन आणण णन्ंयत्रण

87

जाद्दहिाि कमथचािी आद्दण दूिसंचाि, वीज आद्दण द्दवमा िज्ञ भाििाि ददु्दमथळ आहेि. यामळेु 

कमथचाऱ्यांना आकद्दिथि आद्दण द्दटकवून ठेवण्याची इच्छा असलेल्या कंपन्यांवि कठोि द्दनबंध 

घालिाि. र्ोडक्याि, उपलब्धिा संसाधने ही एक खिी समस्या आहे. 

२)  ससंाधन जोखमींचे मूलयांकन केले जात नाही: अनेक संस्र्ा प्रद्दक्रया, िंत्रज्ञान आद्दण 

अनपेद्दक्षि घटनांशी संबंद्दधि जोखमींचे मूल्यांकन कििाि. पििं ु ि े संसाधनांशी संबंद्दधि 

जोखमींचा द्दवचाि किि नाहीि. प्रकल्प व्यवस्र्ापक द्दकंवा संसाधन व्यवस्र्ापकाने 

संसाधनांचे वाटप कििाना प्रत्येक संभाव्य जोखीम आद्दण संधीचा द्दवचाि किावा अशी यादी 

ियाि केली पाद्दहजे. 

३)  योग्य प्रमाणात कुिल ससंाधने नाहीत: फि संसाधने असणे पिुसेे नाही; त्यांच्याकडे 

प्रकल्प यशस्वीपणे पूणथ किण्यासाठी आवश्यक कौशल्य संच आद्दण सामान्यिः संस्र्ेसाठी 

उपयिु कौशल्य संच असावेि. त्यांचे कौशल्य संच द्दवचािाि न घेिा संसाधनांचे वाटप किणे 

वेळेचा अपव्यय ठरू शकिे. 

४) ससंाधनांचा वापर सवोत्तम केलेला नाही: कधीकधी आधीच वाटप केलेली संसाधने 

सवोत्तम केली जाि नाहीि. एकिि िे संस्र्ात्मक उद्दि� े पूणथ किणाऱ्या प्रकल्पांपेक्षा कमी 

प्राधान्य प्रकल्पांवि काम किि आहिे. द्दकंवा त्यांना त्यांच्या कौशल्य आद्दण 

जबाबदाऱ्यांनसुाि आव्हानात्मक काये द्ददली जाि नाहीि. 

५)  ससंाधने द्दवसगंतपणे द्दनयुक्त केली जातात: संसाधनांचे वाटप किण्यापूवी, जळुणाऱ्या 

कौशल्य आद्दण भूद्दमकांनुसाि येणािी मागणी आद्दण उपलब्ध संसाधन क्षमिेचा समग्र �द्द�कोन 

असणे महत्वाचे आहे. येणाऱ्या मागण्यांचे द्दवशे्लिण न कििा, लहिी (आवेग) द्दकंवा कल्पनेवि 

(अंदाज) संसाधनांचे वाटप किणे, प्राधान्यक्रम समजून घेणे, संस्र्ांचे ध्येय लक्षाि घेणे 

धोकादायक असू शकिे. 

६)  ससंाधनांसाठी बऱयाच अद्दनयोद्दजत द्दवनंत्या: अनेक संस्र्ांमध्ये, नवनवीन प्रकल्प 

वेळोवेळी समोि येि आहेि. यापैकी काही प्रकल्प जे संघटनांचे ध्येय आद्दण िणनीिीशी 

जळुलेले आहेि िे महत्त्वाचे आहेि. दसुिीकडे काही इिि प्रकल्प जे संस्र्ांच्या ध्येय आद्दण 

िणनीिीशी जळुलेले नाहीि िे इिके महत्त्वाचे नाहीि. त्यामळेु कोणिा प्रकल्प महत्त्वाचा आह े

हे शोधणे आद्दण त्यानसुाि संसाधनांचे वाटप किणे आवश्यक आहे. 

७)  समस्या/ वादांना प्रद्दतसाद देण्यासाठी ससंाधने बदलणे: पनु्हा, अनेक संस्र्ांमध्ये समस्या 

आद्दण वाद अधूनमधून वाढि जािाि. हे अगदी नैसद्दगथक आहे कािण कायथक्षम द्दनयोजन 

असूनही, अनपेद्दक्षि आव्हाने समोि येिाि. याचा अर्थ असा नाही की एखाद्याने कधीही 



धोरणात्मक व्यवस्ापन

88

संसाधने बदलली पाद्दहजेि. म्हणून समस्या/वादांचे स्वरूप शोधणे आद्दण त्यानसुाि 

संसाधनांचे वाटप किणे आवश्यक आहे. 

८)  ससंाधनांचा वापर असमाधानकारकपणे दस्तऐवजीकृत आह:े प्रकल्पांचे व्यवस्र्ापन 

कििाना, सवथ स्त्रोि वापि आद्दण वाटप दस्िऐवजीकिण किणे महत्वाचे आहे. बऱ्याच 

संस्र्ांमध्ये, हे लांब स्प्रेडशीटवि स्वहस्िे केले जािे ज्याि बऱ्याचदा त्रटुी असिाि. त्यामळेु 

संस्र्ेने सॉफ्टवेअि ियाि केले पाद्दहजे, स्प्रेडशीट नाही, स्त्रोि वाटप आद्दण वापि 

दस्िऐवजीकिण किण्यासाठी. 

९)  ससंाधनांसाठी सिंमण प्रद्दिया अपुरी आह:े सामाद्दयक केलेली संसाधने, द्दवद्दवध द्दवभाग 

आद्दण द्दवद्दवध प्रकल्पांसाठी काम किणे, प्रकल्प व्यवस्र्ापनाि सामान्य आहे. याचा अर्थ 

काही संसाधने साधािणपणे द्दवद्दवध द्दवभाग आद्दण प्रकल्पांद्वाि े वापिली जािाि. बऱ्याचदा 

सामाद्दयक केलेली संसाधने कोणत्याही पिुशेी संक्रमणाची प्रद्दक्रया न कििा प्रकल्प िे प्रकल्प 

पयंि वापिली जािाि. 

४.४ रणनीद्दतक मूलयमापन आद्दण द्दनयंत्रण 

४.४.१ रणनीद्दतक मूलयमापन आद्दण द्दनयंत्रण 

धोिणात्मक व्यवस्र्ापनाचा अंद्दिम टप्पा म्हणजे धोिण मूल्यांकन आद्दण द्दनयंत्रण. बदलत्या व्यवसाय 

वािाविणामळेु सवथ िणनीिी भद्दवष्यािील बदलांच्या अधीन आहेि. धोिण मूल्यमापन आद्दण द्दनयंत्रण 

प्रद्दक्रया म्हणजे संस्र्ात्मक उद्दि�े साध्य किण्यासाठी द्ददलेल्या धोिणाची प्रभावीिा द्दनद्दिि किणे 

आद्दण जेव्हा आवश्यक असेल िेव्हा सधुािात्मक कािवाई किणे होय. 

सामरिक मूल्यमापन आद्दण द्दनयंत्रणाचे महत्त्व 

१. कायथक्षमता मापन: धोिणात्मक मूल्यमापन लक्ष्य/मानक कामद्दगिी द्दनद्दिि किण्यास प्रािंभ 

कििे. मग प्रत्यक्ष कामद्दगिी म्हणजे उपाय. या वास्िद्दवक कामद्दगिीची िलुना द्दवचलन (जि 

असल्यास) शोधण्यासाठी मानक/लक्ष्याशी केली जािे. जि द्दवचलन आढळले िि त्यांचे 

द्दवशे्लिण केले जािे. अशा द्दवचलन कमी किण्यासाठी सधुािात्मक उपाय केले जािाि. िि 

अशा प्रकाि ेकायथप्रदशथन मोजमाप धोिण मूल्यांकन आद्दण द्दनवडीमळेु शक्य आहे. 

२. चालू द्दवशे्लिण: धोिणात्मक मूल्यमापन या गहृीिकाखाली कायथ कििे की, कािण 

व्यवसायािील वािाविण सिि बदलि असिे, सामान्यि: मानक/लक्ष्य आद्दण प्रत्यक्ष 

कामद्दगिी यांच्याि द्दभन्निा अद्दस्ित्वाि असिे. द्दनयद्दमि धोिणात्मक मूल्यमापन 

व्यवसायासाठी कामद्दगिीच्या अपेक्षांचे मूल्यमापन, द्दवशे्लिण आद्दण सधुािणा किण्याचा एक 
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वस्िदु्दनष्ट आद्दण प्रभावी मागथ प्रदान कििे. सकािात्मक फिक व्यवसायाला काय कििो आहे 

िे सांगू शकिो आद्दण िो योग्य मागाथवि आहे याची प�ुी करू शकिो. नकािात्मक फिक ह े

सांगू शकिो की व्यवस्र्ापन आद्दण कमथचाऱ्यांची कामद्दगिी बदलणे आवश्यक आहे. 

३.  सुधारात्मक कृती: जेव्हा धोिणात्मक मूल्यमापन अशा के्षत्रांना सूद्दचि कििे जेर्े व्यवसाय 

धोिणात्मक उद्दि�े पूणथ किि नाही, िेव्हा समस्या सोडवण्यासाठी सुधािात्मक कृिी केल्या 

जाऊ शकिाि. उदाहिणार्थ, जि एखाद्या व्यवसायाला कळले की कमथचाऱ्यांना देण्याि 

आलेल्या अप्रभावी प्रद्दशक्षणामळेु त्याची धोिणात्मक उद्दि�े पूणथ होि नाहीि. व्यवसाय 

प्रद्दशक्षण कायथक्रम ियाि करू शकिो जे कौशल्य संच आणिाि जे संस्र्ेचे धोिणात्मक उद्दि� 

साध्य किण्यास मदि कििाि. 

४.  द्ददिा प्रदान करते: धोिण मूल्यमापन आद्दण द्दनयंत्रण व्यवस्र्ापनास हे सदु्दनद्दिि किण्यास 

सक्षम कििे की संस्र्ा योग्य द्ददशेने जाि आहे आद्दण आवश्यक िेर्े सधुािात्मक कािवाई 

केली जािे. 

५.  मागथदिथन प्रदान करते: धोिण मूल्यमापन आद्दण द्दनयंत्रण संस्र्ेिील प्रत्येकास, व्यवस्र्ापक 

आद्दण कामगाि दोघांनाही मागथदशथन प्रदान कििे. त्यांची कामद्दगिी मानकांशी/लक्ष्याशी कशी 

िलुना कििे हे िे द्दशकिाि आद्दण त्यांना माद्दहि आहे की िे चांगले काम चालू ठेवू शकिाि 

द्दकंवा कामद्दगिी सुधारू शकिाि. हे भद्दवष्यािील प्रकल्पांच्या द्दनयोजनासाठी मागथदशथक ित्त्वे 

देखील प्रदान कििे. 

६.  आत्मद्दवश्वास द्दनमाथण करतो: धोिणात्मक मूल्यमापन आद्दण द्दनयंत्रण धोिणात्मक 

व्यवस्र्ापन प्रद्दक्रयेि सहभागी प्रत्येकाच्या प्रत्यक्ष कामद्दगिीबिल माद्दहिी प्रदान कििे. ज्यांची 

कामद्दगिी चांगली आहे, त्यांचा आत्मद्दवश्वास वाढिो. त्यांचा टॅ्रक िकेॉडथ कायम ठेवण्यासाठी 

त्यांना उत्तम कामद्दगिी िाखण्यासाठी आद्दण साध्य किण्यासाठी प्रेरिि केले जािे. बाहेिील - 

ग्राहक, सिकािी अद्दधकािी, भागधािक - चांगल्या कामद्दगिीने प्रभाद्दवि होण्याची शक्यिा 

आहे. 

७.  सतत अद्दभप्राय प्रदान करा: धोिणात्मक मूल्यमापन आद्दण द्दनयंत्रण धोिणे त्यांचे ध्येय 

द्दकिी प्रमाणाि साध्य किि आहेि यावि सिि अद्दभप्राय प्रदान कििे. ह े िणनीद्दिकािांना 

सांगिे की िे ध्येयांच्या द्दकिी जवळ आहेि. जि िणनीिी आपले ध्येय साध्य किण्याि फाि 

कमी पडली िि, धोिणात्मक मूल्यमापन प्रद्दक्रया ही का घडली यावि द्दवचाि किण्याची आद्दण 

नंिि सधुािात्मक कािवाई किण्याची संधी आहे. अशा वेळी, धोिणात्मक मूल्यमापन प्रद्दक्रया 

ही िमुच्यासाठी एक नवीन लक्ष्य ियाि किण्याची महत्वाची संधी आहे. 
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८. इतर महत्त्व: 

 सरुुवािीच्या टप्प्यावि संभाव्य समस्या ओळखा आद्दण संभाव्य उपाय सचुवा. कायथक्षमिेचे 

द्दनिीक्षण किा ज्यासह धोिणाचे द्दवद्दवध घटक अंमलाि आणले जाि आहेि आद्दण सधुािणा 

सचुवा. 

४.४.२ सामररक मूलयमापन आद्दण द्दनयंत्रणाच्या मयाथदा 

१)  द्दनयंत्रणाच्या मयाथदा: ‘िणनीद्दिकािांसाठी द्दनयंत्रणाची मयाथदा ठिवणे कधीही सोपे काम नाही. 

जास्ि द्दनयंत्रणामळेु व्यवस्र्ापकांची क्षमिा असक्षम होऊ शकिे; दसुिीकडे, खूप कमी 

द्दनयंत्रण धोिणात्मक मूल्यमापन प्रद्दक्रया अप्रभावी बनवू शकिे. 

२)  लघुत्तम कायथ मोजणी: व्यवस्र्ापक सहसा त्वरिि परिणाम मोजण्यासाठी कल कििाि. 

परिणामी, कामद्दगिीवि धोिणाचा द्दवस्िारिि प्रभाव दलुथद्दक्षि केला जािो.  

३) सुधारात्मक कृती खचथ वाढवू िकते: कधीकधी धोिणाि द्दवचलन होिे आद्दण संस्र्ेने 

सधुािात्मक कािवाई किणे आवश्यक आहे जे संपूणथ धोिणात्मक योजना पूणथपणे दरुुस्ि 

कििे. परिणामी, धोिणात्मक योजना, त्याची उद्दि�े आद्दण मानके सधुािण्याची गिज आहे. 

यासाठी अद्दधक संसाधने आद्दण वेळ आवश्यक आहे.  

४)  सहकायाथची कमतरता: धोिण मूल्यांकनाप्रमाणे, धोिण अंमलबजावणीसाठी, व्यवस्र्ापन 

आद्दण कमथचाऱ्यांचे सहकायथ आद्दण सहभाग आवश्यक आहे. ददैुवाने धोिण मूल्यमापन, धोिण 

व्यवस्र्ापनाचा अंद्दिम टप्पा असल्याने अनेकदा दलुथक्ष केले जािे. व्यवस्र्ापन आद्दण 

कमथचािी धोिण मूल्यमापन गंभीिपणे न घेण्याचे एक कािण म्हणजे िे वेळ घेणाि े म्हणून 

समजिाि.  

५)  योग्य पररणाम मोजण्याचे साधन द्दनवडण्यात समस्या: धोिण मूल्यांकनािील एक कायथ 

म्हणजे धोिण अंमलबजावणीचे परिणाम मोजणे. धोिणात्मक योजनांच्या परिणामांचे 

मूल्यांकन आद्दण मोजमाप कििाना वस्िदु्दनष्टिा िाखणे हे एक मोठे आव्हान आहे. जिी 

िणनीद्दिकाि आद्दर्थक द्दवधान, प्रश्नावली आद्दण मलुाखिी सािख्या मूल्यांकनाची साधने 

वापििाि. पििं ु काही संकल्पना आहेि जसे की व्यवस्र्ापक मि े द्दकंवा योगदान मोजणे 

कठीण आहे. मोजण्यासाठी योग्य साधने असल्यास उपलब्ध आहे, मग धोिणात्मक 

मूल्यांकनाची प्रद्दक्रया सोपी होिे. योग्य मोजमाप साधनांचा अभाव धोिणात्मक मूल्यमापन मंद 

कििो.  

६)  वस्तुद्दनष्ट अहवालाची समस्या: धोिण मूल्यांकनामध्ये लेखापिीक्षण अहवालांमध्ये काही 

साम्य असिे, जे कधीकधी वाईट बािम्या देऊ शकिाि. िणनीद्दिकािांना सामरिक योजनेच्या 
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प्रगिीचा प्रामाद्दणक अहवाल सादि किण्याचे आव्हान आहे. परिणामांचे मोजमाप किण्याच्या 

पद्धिींप्रमाणे, या द्दनकालांच्या अहवालादिम्यान वस्िदु्दनष्टिा देखील एक आव्हान आहे. 

४.४.३ सामररक मूलयमापन आद्दण द्दनयंत्रण तंत्र 

१.  खंड द्दवशे्लिण: हे एक िंत्र आहे जे व्यवस्र्ापन धोिणानसुाि संस्र्ेची प्रत्यक्ष साध्य केलेली 

कामद्दगिी आद्दण अपेद्दक्षि कामद्दगिी यािील अंिि ओळखू शकिे. द्दवद्दवध व्यवसाय साधने 

आद्दण गणुोत्ति द्दवशे्लिणासह, िे प्रत्यक्ष आद्दण अपेद्दक्षि कामद्दगिीमधील अंिि सहज ओळखू 

शकिे. 

आद्दर्थक उपायांिगथि अिंि द्दवद्दवध गणुोत्तिांच्या सहाय्याने ओळखले जािे, एकमेकांशी 

व्यावसाद्दयक चलनांचा संबंध जसे द्दनव्वळ द्दवक्री िे कायथिि भांडवल, चालू गणुोत्ति, द्दनव्वळ 

नफा िे द्दनव्वळ द्दवक्री गणुोत्ति इ.  

 द्दवपणन उपायांिगथि, द्दवक्री, बाजािािील भाग, स्पधथकांची कामद्दगिी इत्यादींच्या द्दवशे्लिणासह 

अंिि ओळखले जािे.  

२) एसडब्ललयूओटी द्दवशे्लिण: हे व्यवसायाच्या एकूण धोिणात्मक द्दस्र्िीचे आद्दण त्याच्या 

पयाथविणाचे अंकेक्षण आद्दण द्दवशे्लिण किण्यासाठी सवाथि प्रद्दसद्ध साधन आहे. त्याचा हेिू 

धोिण ओळखणे आहे जे एक द्दवद्दश� व्यवसाय प्रारूप ियाि किले. असे व्यवसाय प्रारूप 

एखाद्या संस्र्ेची संसाधने आद्दण क्षमिा िसेच संस्र्ा. ज्या वािाविणाि काम कििे त्या 

पयाथविणाच्या आवश्यकिांना सवोत्तम समर्थन देईल. ह ेसंस्र्ेच्या आि आद्दण बाहेिील सवथ 

सकािात्मक आद्दण नकािात्मक घटक पाहिे ज ेयशावि परिणाम कििाि. ज्या वािाविणाि 

संस्र्ा कायथिि आह ेत्याचा ससंुगि अभ्यास बदलत्या ट्रेंडचा अंदाज बांधण्यास मदि किि े

आद्दण संस्र्ेच्या द्दनणथय प्रद्दक्रयेि त्यांचा समावेश किण्यास मदि कििे. 

 ३)  पेस्ट द्दवशे्लिण: संस्र्ेच्या धोिणात्मक मूल्यांकनासाठी पेस्ट िंत्राि पयाथविणाच्या िाजकीय, 

आद्दर्थक, सामाद्दजक आद्दण िांद्दत्रक घटकांचे द्दवशे्लिण समाद्दव� असिे.  

 राजकीय वातावरण: िाजकीय घटक हे द्दनयम आद्दण द्दवद्दनयमन, कायदेमंडळे आद्दण 

पयाथविणीय द्दनकि इत्यादी मानले जािाि. आद्दर्थक घटक व्यवसायासाठी संधी आद्दण धोके 

ओळखण्यासाठी बाजािाि प्रचद्दलि आद्दर्थक परिद्दस्र्िी दशथविाि. 

 आद्दर्थक वािाविण: व्यवसायासाठी संधी आद्दण धोके ओळखण्यासाठी आद्दर्थक परिद्दस्र्िी, 

आद्दर्थक धोिणे आद्दण आद्दर्थक व्यवस्र्ा बाजािाि प्रचद्दलि आद्दर्थक घटक प्रदद्दशथि कििाि.  
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 सामाद्दजक वािाविण: सामाद्दजक घटक ग्राहकांचे विथन, ग्राहकांचा लोकसंख्याशा�ीय नमनुा 

आद्दण दत्तक सवोत्तम योग्य धोिणांसाठी लोकांची मूल्ये आद्दण पिपंिा दशथविाि.  

 तांद्दत्रक वातावरण: िांद्दत्रक घटक अत्यंि संवेदनशील आद्दण गद्दिमान असिाि. आजचे 

िंत्रज्ञान उद्यासाठी कालबाह्य होईल िंत्रज्ञानाच्या लवद्दचक द्दकंवा बदलत्या शुंखलेचे प्रदशथन 

किले. िंत्रज्ञानािील वेगवान बदलांमळेु आमच्या योजना आद्दण व्यवसाय धोिणे अप्रचद्दलि 

होिाि.  

४)  बेंचमाद्दकिं ग: संस्र्ेला अपेद्दक्षि परिणाम द्दमळिो की नाही हे ओळखण्यासाठी हे धोिणात्मक 

मूल्यांकनाचे िंत्र आहे. जि िो अपेद्दक्षि परिणाम साध्य किण्याि अयशस्वी झाला, िि प्रत्यक्ष 

द्दनकाल आद्दण अपेद्दक्षि द्दनकाल याि काय फिक आहे िे समजिे. 

 वास्िद्दवक कामद्दगिी मोजण्यासाठी संस्र्ेने मानक कामद्दगिी बेंचमाकथ  द्दनद्दिि किणे आवश्यक 

आहे. धोिणात्मक योजना आद्दण माद्दहिी संकलनाच्या कामद्दगिीचे द्दनयद्दमि द्दनिीक्षण आद्दण 

मोजमाप, द्ददलेल्या द्दक्रयाकलापांचे वास्िद्दवक परिणाम दशथविे आद्दण द्दक्रयाकलापांचे बेंचमाकथ  

द्दनद्दिि कििे. 

४.५ अर्थसकंलपीय द्दनयंत्रण 

४.५.१ अर्थसकंलपीय द्दनयंत्रण व्याख्या -   

अर्थसंकल्पीय द्दनयंत्रण ही द्दवद्दवध द्दक्रयाकलापांसाठी अंदाजपत्रक ियाि किण्याची प्रद्दक्रया आह े

आद्दण अंदाजपत्रकािील आकडेवािीची वास्िद्दवक आकृिीशी िलुना केल्यास द्दवचलन असल्यास, 

जे भद्दवष्याि दूि किायचे आहे. अशा प्रकाि ेअर्थसंकल्प हे एक साधन आहे आद्दण अर्थसंकल्पीय 

द्दनयंत्रण हे अंद्दिम परिणाम आहे. अर्थसंकल्पीय द्दनयंत्रण ही एक अखंड प्रद्दक्रया आहे जी द्दनयोजन 

आद्दण समन्वय किण्यास मदि कििे. ह ेद्दनयंत्रणाची पद्धि देखील प्रदान कििे. 

दसुऱ्या शब्दांि, अर्थसंकल्पीय द्दनयंत्रण ही अशी प्रद्दक्रया आहे ज्याद्वाि ेभद्दवष्यािील कालावधीसाठी 

बजेट ियाि केले जािाि आद्दण जि द्दभन्निा असेल िि शोधण्यासाठी प्रत्यक्ष कामद्दगिीशी िलुना 

केली जािे. अर्थसंकल्पीय आकडेवािीची प्रत्यक्ष आकडेवािीशी िलुना व्यवस्र्ापनास द्दभन्निा 

शोधण्याि आद्दण कोणत्याही द्दवलंब न कििा सधुािात्मक कािवाई किण्यास मदि किले. 

ब्राउन आद्दण हॉवडथ यांच्या मिे " अर्थसंकल्पीय द्दनयंत्रण ही खचथ समन्वय साधण्याची एक प्रणाली 

आहे ज्याि अर्थसंकल्प ियाि किणे, द्दवभागांच्या कायाथचे समन्वय किणे आद्दण जबाबदाऱ्या 

प्रस्र्ाद्दपि किणे, प्रत्यक्ष कामद्दगिीची िलुना बजेटशी किणे आद्दण जास्िीि जास्ि नफा 

द्दमळवण्यासाठी परिणामांवि कायथ किणे" समाद्दव� आहे. 
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४.५.२ अर्थसकंलपीय द्दनयंत्रणाचे फायदे 

१)  नफ्याचे महतीकरण: अर्थसंकल्पीय द्दनयंत्रणाचा हेिू एटंिप्राइझचा नफा जास्ि किणे आहे. हे 

ध्येय साध्य किण्यासाठी, द्दवद्दवध कामांचे योग्य द्दनयोजन आद्दण समन्वय हािी घेिले जािे. 

द्दवद्दवध भांडवल आद्दण महसूल खचाथवि योग्य द्दनयंत्रण आहे. संसाधनांचा जास्िीि जास्ि 

वापि केला जािो. 

२) प्रभावी समन्वय: अर्थसंकल्पीय द्दनयंत्रणाद्वाि े द्दवद्दवध द्दक्रयाकलापांची कायथक्षमिा आद्दण 

कामकाज प्रभावीपणे समन्वद्दयि केले जाि.े द्दवद्दवध कायांचे बजेट एकमेकांशी जोडलेले आद्दण 

अवलंबून असिाि. अर्थसंकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी द्दवद्दवध द्दवभागांच्या संबंद्दधि 

कमथचाऱ्यांच्या सहकायाथवि अवलंबून असिे. समन्वय आद्दण सहकायाथवि भि द्ददल्याने 

पूवथद्दनयोद्दजि उद्दि�े साध्य होण्यास मदि होिे.  

३)  द्दवद्दश� ध्येये आद्दण उद्दि�:े अर्थसंकल्पाच्या प्रद्दक्रयेद्वाि े द्दवद्दवध द्दवभागांची उद्दि�े त्यांच्या 

प्रभािी लोकांशी सल्लामसलि करून आगाऊ ठिद्दवली जािाि. यामळेु संस्र्ेची ��ी स्प� 

होिे आद्दण स्प�पणे द्दनधाथरिि उद्दि�े साध्य केल्याने कमथचाऱ्यांची प्रेिणा आद्दण मनोबल वाढिे. 

 ४)  कामद्दगरी मोजण्याचे साधन: द्दवद्दवध द्दवभागांना लक्ष्य प्रदान करून, अर्थसंकल्पीय द्दनयंत्रण 

व्यवस्र्ापकीय कामद्दगिी मोजण्यासाठी एक साधन प्रदान कििे. प्रत्येक द्दवभागासाठी ध्येय 

द्दनद्दिि केले आहेि. वास्िद्दवक कामद्दगिीची िलुना मानकांशी केली जाि ेआद्दण प्रद्दिकूल 

द्दवचलनांद्दवरूद्ध कािवाई किण्यासाठी शीिथ व्यवस्र्ापनाकडे द्दवचलनाची िक्राि केली जािे. 

अशा प्रकाि,े द्दवभाग प्रमखु आद्दण इिि अद्दधकािी यांच्या कामद्दगिीवि सिि नजि ठेवली 

जािे. 

 ५)  कामकाजात अर्थव्यवस्र्ा: खचाथचे योग्य द्दनयोजन केले जािे आद्दण आद्दर्थक संसाधने इ�िम 

वापिासाठी ठेवली जािाि. फायदे प्रर्म उद्योगांना आद्दण नंिि िाष्ट्रीय अर्थव्यवस्र्से 

समद्दपथि केल े जािाि.अर्थसंकल्पीय द्दनयंत्रण ददु्दमथळ संसाधनांमध्ये संवधथन, प्रभावी वापि 

आद्दण अपव्यय दूि किण्यासाठी उपयिु आहे. 

६.  कमकुवतपणा द्दनद्दित करणे: प्रत्यक्ष कामद्दगिीची िलुना बजेटच्या कामद्दगिीशी केल्याने 

कमकुवि घटक द्ददसून येिाि जेणेकरून कामद्दगिी सधुािण्यासाठी त्यांच्यावि लक्ष कें द्दिि 

केले जाईल. 

७.  सातत्याने कामद्दगरी सुधारणे: बजेटच्या िलुनेि प्रत्यक्ष कामद्दगिीचे द्दवचलन वािवंाि नोंदवल े

जािे आद्दण प्रद्दिकूल द्दवचलन त्वरिि सधुािण्यासाठी सधुािणा केल्या जािाि. अर्थसंकल्पीय 
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द्दनयंत्रणाच्या अनपुद्दस्र्िीि हे लेखा विाथच्या अखेिीस केले जाऊ शकिे ज्याद्वाि े वेळ 

सधुािणा फलदायी द्दकंवा व्यावहारिक असू शकि नाही. 

८.  चेतना: यामळेु कमथचाऱ्यांमध्ये बजेट चेिना द्दनमाथण होिे. कमथचाऱ्यांसाठी लक्ष्य द्दनद्दिि करून, 

त्यांना त्यांच्या जबाबदािीची जाणीव करून द्ददली जािे. प्रत्येकाला त्याच्याकडून काय 

अपेद्दक्षि आहे हे माद्दहि आहे आद्दण िो आपले काम अखंडपणे चालू ठेविो. 

९.  खचथ कमी करते: सध्याच्या काळाि स्पधाथत्मक जागद्दिक अर्थसंकल्पीय द्दनयंत्रणाची 

महत्त्वपूणथ भूद्दमका आहे. प्रत्येक व्यापािी द्दवक्री वाढवण्यासाठी उत्पादन खचथ कमी किण्याचा 

प्रयत्न कििो. ज्या उत्पादनांमध्ये नफा अद्दधक आहे अशा उत्पादनांचे िे संयोजन किण्याचा 

िो प्रयत्न कििो.  

१०.   प्रोत्साहन योजनांचा पररचय: अर्थसंकल्पीय द्दनयंत्रण प्रणाली मोबदल्याच्या प्रोत्साहन 

योजनांचा परिचय किण्यास सक्षम कििे. बजेट आद्दण प्रत्यक्ष कामद्दगिीची िलुना कायथक्षमिा 

द्दनद्दिि किण्यास सक्षम किले. उच्च आद्दण कमी कायथक्षमिा अनकु्रमे योग्यरित्या पिुस्कृि 

द्दकंवा नाकािण्याि येिाि. 

 द्दनरुपयोगी उत्पादने आद्दण उपक्रम बंद किणे: अर्थसंकल्पीय द्दनयंत्रण उत्पादने, प्रद्दक्रया 

आद्दण द्दवभागांमधील अकायथक्षमिा प्रकट किि.े एकूण नफा सधुािण्यासाठी िोटा द्दनमाथण 

किणाि ेद्दवभाग बंद किणे हे उपयिु ठििे. 

४.५.३ अर्थसकंलपीय द्दनयंत्रणाची मयाथदा 

१)  अद्दनद्दित भद्दवतव्य: अंदाजपत्रक ही अंदाज आद्दण भद्दविव्य बांधण्याची प्रद्दक्रया आह.े ह े

भद्दवष्यकाळासाठी ियाि केले आहे. भद्दवष्यासाठी सवोत्तम अंदाज असूनही, अंदाज नेहमीच 

खि े ठरू शकि नाहीि. भद्दवष्य नेहमीच अद्दनद्दिि असिे आद्दण भद्दवष्याि जी परिद्दस्र्िी 

द्दनमाथण होण्याची शक्यिा आहे िी बदलू शकि.े भद्दवष्यािील परिद्दस्र्िीिील बदल काही 

अंदाजांच्या आधािावि ियाि केले जाणाि ेबजेट द्दबघडविाि.  

२)  अर्थसकंलपीय सुधारणा आवश्यक: काही अटी प्रचद्दलि होिील या गदृ्दहिकांवि अंदाजपत्रक 

ियाि केले जािे. भद्दवष्यािील अद्दनद्दिििेमळेु, गहृीि धिलेल्या अटी प्रबळ होऊ शकि 

नाहीि त्यामळेु अर्थसंकल्पीय उद्दि�ांची उजळणी किण्याची गिज आहे. लक्ष्यांच्या वािवंाि 

पनुिावतृ्तीमळेु अर्थसंकल्पाचे मूल्य कमी होईल आद्दण पुनिावलोकनांमध्ये प्रचंड खचथ देखील 

समाद्दव� आहे. 

 ३)  कायथक्षम व्यक्तींना परावृत्त करते: अर्थसंकल्पीय द्दनयंत्रण प्रणाली अंिगथि संस्र्ेिील प्रत्येक 

व्यिीला लक्ष्य द्ददले जािे. काही कायथक्षम व्यिी असू शकिाि जे लक्ष्य पाि करू शकिाि. 
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लोकांची सामान्य प्रवृत्ती केवळ लक्ष्य साध्य किणे आहे. त्यामळेु बजेट व्यवस्र्ापकीय 

उपक्रमांवि मयाथदा आणू शकिे.  

४)  समन्वयाची समस्या: अर्थसंकल्पीय द्दनयंत्रणाचे यश द्दवद्दवध द्दवभागांमधील समन्वयावि 

अवलंबून असिे. एका द्दवभागाची कामद्दगिी इिि द्दवभागांच्या द्दनकालांवि परिणाम कििे. 

समन्वयाच्या समस्येवि माि किण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अद्दधकाऱ्याची गिज आह.े प्रत्येक 

द्दचंिा अर्थसंकल्पीय अद्दधकािी द्दनयिु करू शकि नाही. द्दवद्दवध द्दवभागांमध्ये समन्वयाचा 

अभाव यामळेु कामद्दगिी खिाब होिे.  

५)  द्दवद्दवध द्दवभागांमध्ये सघंिथ: अर्थसंकल्पीय द्दनयंत्रणामळेु कायाथत्मक द्दवभागांमध्ये संघिथ होऊ 

शकिो. प्रत्येक द्दवभागीय प्रमखु व्यवसायाच्या ध्येयाचा द्दवचाि न कििा आपल्या द्दवभागीय 

ध्येयांची द्दचंिा कििो. प्रत्येक द्दवभाग जास्िीि जास्ि द्दनधीचे वाटप किण्याचा प्रयत्न कििो 

आद्दण स्विःचे द्दनधाथरिि लक्ष्य साध्य किण्याच्या दृ�ीने द्दवचाि कििो. त्याद्वाि े द्दवद्दवध 

द्दवभागांमध्ये वाद द्दनमाथण होिाि. आंिि-द्दवभागीय प्रद्दिस्पधाथ संपूणथ संस्र्ेच्या कामद्दगिीला 

धोका देऊ शकिाि. 

 ६)  िीिथ व्यवस्र्ापनाच्या समर्थनावर अवलंबून असणे: अर्थसंकल्पीय द्दनयंत्रण प्रणाली शीिथ 

व्यवस्र्ापनाच्या समर्थनावि अवलंबून असिे. व्यवस्र्ापनाने या प्रणालीच्या यशाबिल 

उत्साही असले पाद्दहजे आद्दण त्यासाठी पूणथ पाद्दठंबा द्ददला पाद्दहजे. जि कोणत्याही वेळी शीिथ 

व्यवस्र्ापनाकडून समर्थनाचा अभाव असेल िि ही व्यवस्र्ा कोलमडेल. 

४.६  सारांि 

िणनीिीची अंमलबजावणी म्हणजे द्दनवडलेल्या िणनीिीला कृिीि आणणे होय. योजना ियाि किणे, 

उपक्रमांची ओळख किणे, उपक्रमांचे गट किणे, संयोजनाचे आद्दण संसाधनांचे वाटप किणे 

यासािख्या काही पावलांचे धोिण ियाि किणे. संसाधनांचा अभाव, खिाब परिभाद्दिि प्रद्दक्रया, 

समर्थनाचा अभाव, पाठपिुावा नसणे इत्यादीसािख्या काही मयाथदांमळेु िे ग्रस्ि आहे. 

संसाधन वाटप ही एक प्रद्दक्रया आहे ज्यामध्ये एखादी कंपनी वस्िू द्दकंवा सेवांच्या उत्पादनासाठी 

ददु्दमथळ संसाधने कोठे वाटप किायची हे ठिविे. संसाधन वाटप ही एक व्यवस्र्ापन द्दक्रया आहे जी 

धोिणात्मक (संसाधन) व्यवस्र्ापनाशी जवळून संबंद्दधि आहे. �ोिांच्या वाटपाला काही द्दवद्दश� 

महत्त्व आहे जसे प्रभावी संसाधनांचे व्यवस्र्ापन, संसाधनांचा अपव्यय कमी किणे, उत्पादकिा 

वाढवणे, कमथचाऱ्यांचे मनोबल सधुािणे इ. याला काही आव्हानांचाही सामना किावा लागिो जसे 

संसाधनांची कमिििा, �ोि वापि अनकूुल नाही, द्दवसंगिपणे द्दनयिु केले जािे इ.  
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धोिण द्दनयंत्रण बदलणािी गदृ्दहिके द्दवचािाि घेिे जे धोिण ठिविे, िणनीिीची अंमलबजावणी होि 

असिाना त्याचे सिि मूल्यमापन कििे आद्दण धोिण नवीन गिजेनसुाि समायोद्दजि किण्यासाठी 

आवश्यक टप्पे उचलिे. 

४.७ स्वाध्याय 

खाली द्ददलेल्या पयाथयांमधून सवाथि योग्य उत्ति द्दनवडा 

१)  ____________ म्हणजे संस्र्ेची द्दनवडलेली िणनीिी कृिीि आणणे म्हणजे धोिणात्मक 

उद्दि�े आद्दण लक्ष्य साध्य किणे. 

 (िणनीिी अंमलबजावणी, धोिण ियाि किणे, धोिण द्दनयंत्रण, धोिण मूल्यमापन) 

२)  िणनीिी अंमलबजावणीमध्ये ___________ समस्या सामील आहे. 

 (संसाधनांचा अभाव, समर्थनाचा अभाव, संवादाचा अभाव, हे सवथ) 

३)  संसाधन वाटप सलुभ कििे _______________ 

 (संसाधनांचा अपव्यय वाढवणे, कमी उत्पादकिा, संसाधनांचे प्रभावी व्यवस्र्ापन, कमी 

कमथचािी मनोबल) 

४)  ___________ हे धोिण द्दनयंद्दत्रि किण्याचे िंत्र आहे. 

 (गॅप द्दवशे्लिण, एसडब्ल्यूओटी द्दवशे्लिण, पेस्ट द्दवशे्लिण, हे सवथ) 

५)  ______________ ही अर्थसंकल्पीय द्दनयंत्रणाची मयाथदा आहे. 

 (विच्या व्यवस्र्ापनाचे समर्थन, नफा वाढवणे, प्रभावी समन्वय, कमकुविपणा द्दनद्दिि किणे 

यावि अवलंबून आहे) 

खालील द्दवधाने खरी आहते की खोटी ते सांगा. 

१)  मूळ देश सामरिक द्दनवडीवि परिणाम करू शकिो. 

२)  संसाधन वाटपाि प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सवथ संसाधनांचे द्दनयोजन समाद्दव� 

आहे. 

३)  (पी इ एस टी) द्दवशे्लिणाि, ' पी ' म्हणजे पॉद्दलसी. 
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४)  रिसोसथ अॅलोकेशन ही अशी प्रद्दक्रया आहे ज्याद्वाि ेभद्दवष्यािील कालावधीसाठी बजेट ियाि 

केले जािाि आद्दण जि द्दभन्निा असेल िि शोधण्यासाठी प्रत्यक्ष कामद्दगिीशी िलुना केली 

जािे. 

५)  अर्थसंकल्पीय द्दनयंत्रण उत्पादन खचथ कमी किण्यास मदि कििे. 

गट 'अ' गट 'ब' 

१.संसाधनांचे आयोजन  a. वनस्पिी आद्दण यंते्र, साधने आद्दण उपकिणे, साद्दहत्य 

२. भौद्दिक संसाधने b. बाह्य वािाविण 

३. बेंचमाद्दकंग c. धोिणात्मक अंमलबजावणी मध्ये पाऊल 

४. सामरिक द्दनयंत्रण d. सामरिक व्यवस्र्ापनाचा अंद्दिम टप्पा 

 
e. िणनीिी द्दनयंत्रणाचे िंत्र 

खालील प्रश्ांची सद्दवस्तर उत्तर ेद्दलहा 

१) सामरिक द्दनवडीवि परिणाम किणाि ेघटक कोणिे आहेि? 

२) सामरिक द्दनवड म्हणजे काय? त्याचे महत्त्व सांगा 

३) सामरिक अंमलबजावणीमध्ये समाद्दव� असलेल्या टप्पे स्प� किा. 

४) धोिणात्मक अंमलबजावणीची संकल्पना स्प� किा. त्याचे महत्त्व द्दलहा. 

५) सामरिक अंमलबजावणीमध्ये गुंिलेल्या समस्या स्प� किा. 

६) संसाधन वाटपाचे महत्त्व सांगा 

७) संसाधन वाटपामध्ये समाद्दव� असलेल्या आव्हानांचे वणथन किा 

८) "संस्र्ेसाठी धोिणात्मक मूल्यमापन आद्दण द्दनयंत्रण महत्वाचे आहे". स्प� किणे. 

९) मयाथदा धोिणात्मक मूल्यमापन आद्दण द्दनयंत्रण स्प� किा. 

१०) िणनीद्दिक मूल्यमापन आद्दण द्दनयंत्रण िंत्र काय आहेि? 

११) अर्थसंकल्पीय द्दनयंत्रणाचे फायदे आद्दण मयाथदा यावि चचाथ किा. 

✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ 
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५.४  सामरिक यतुी 

५.५ भाितीय सामरिक यतुीच्या समस्या  

५.६ सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािी 

५.७ पीपीपी मोडेलच्या िणद्दनतींचे प्रशासन 

५.८ सािाांश  

५.९  स्र्ाध्याय  

५.० उद्दिष्ट 

या द्दर्भागाचा अभ्यास केल्यानांति द्दर्द्यार्थयाांमध्ये खालील सक्षमताद्दनमारण होईल.  

• कॉपोिटे पनुिरचनेची सांकल्पना र् आर्श्यकता जाणून घेणे.  

• कॉपोिटे पनुिरचना िणनीतींचे द्दर्द्दर्ध प्रकाि स्पष्ट किणे.  

• कॉपोिटे नूतनीकिण िणनीतींची सांकल्पना र् कॉपोिटे नूतनीकिण िणनीतींर्ि परिणाम 

किणाि ेअांतगरत आद्दण बाह्य घटक समजून समजून घेणे.  

• कॉपोिटे नूतनीकिणाची कािणे जाणून घेणे  

• सामरिक यतुीची सांकल्पना आद्दण प्रकाि स्पष्ट किणे  
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• सामरिक यतुीच्या महत्र्ाची चचार किणे  

• भाितीय सामरिक यतुीच्या आद्दण आांतििाष्ट्रीय व्यर्सायाच्या समस्या जाणून घेणे  

• सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािीचे महत्त्र् आद्दण समस्या याांचे र्णरन किणे  

• पीपीपी मॉडेलची द्दर्द्दर्ध प्रशासकीय िानाद्दनतींना समजून घेणे. 

५.१ पररचय  

व्यर्सायाच्या पनुिरचनेच्या िणनीतीमध्ये कां पनीच्या व्यद्दित द्दस्ितीस कािणीभूत असलेल्या 

ऑपिशेनल मदुदद्याांकडे लक्ष रे्धण्यासाठी आद्दण दरुुस्त किण्यासाठी कायरपद्धती आद्दण व्यर्स्िापन 

अहर्ाल िचनेची पनुिरचना किणे समाद्दर्ष्ट असते. 

पिस्पि फायदेशीि प्रकल्प हाती घेण्यासांबांधी दोन कां पनयाांमध्ये सहमतीची भागीदािी होते पण 

त्याचबिोबि त्याांचे स्र्ातांत्र्यही द्दटकून िाहत े अशी एक योजना म्हणजे सामरिक युती होय. 

दोघाांमधला किाि सांयुक्त उद्योगापेक्षा कमी जद्दटल आद्दण कमी बांधनकािक असतो, ज्यात दोन 

व्यर्साय स्र्तांत्र व्यर्साय अद्दस्तत्र् द्दनमारण किण्यासाठी सांसाधने तयाि कितात.  

सार्रजद्दनक मालमत्ता द्दकां र्ा सेर्ा प्रदान किण्यासाठी खासगी पक्ष आद्दण सिकािी प्राद्दधकिण 

याांच्यातला दीघरकालीन किाि म्हणजे सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािी (पीपीपी) होय.  

र्ि साांद्दगतलेल्या व्यवु्हिचना द्दकां र्ा िणनीती, आधदु्दनक काळात व्यर्साय स्र्ीकारू शकतात. त्याांचे 

महत्त्र् आद्दण त्यात सामील असलेल्या द्दर्षयाांर्ि या प्रकिणात चचार केली आहे. 

५.२ कॉपोरटे पुनररचना रणनीती 

५.२.१ सकंल्पना 

कॉपोिटे पनुिरचना हा शब्द कॉपोिटे आद्दण पनुिरचना या दोन शब्दाांनी बनलेले आहे. कॉपोिटे ही एक 

कां पनी द्दकां र्ा एक गट आहे ति पनुिरचना पुनिरचनात्मक द्दकां र्ा पनुहा माांडणी किणाि ेकाम आहे. ति 

कॉपोिटे पनुिरचना म्हणजे कां पनीच्या एका द्दकां र्ा अद्दधक बाबींचे पनुहा िचना द्दकां र्ा पुनहा माांडणी 

किण्याची प्रद्दिया एक प्रद्दिया आहे.  

दसुर् या शब्दाांत साांगायचे ति, कां पनीची पनुिरचना किण्याची प्रद्दिया मालकी द्दकां र्ा मालकीच्या 

िचनेत बदल, कजे पितफेड किण्यात अडचण, कां पनीला व्यर्सायात अद्दधक स्पधारत्मक द्दकां र्ा मोठा 

बदल होण्याची द्दस्िती यासािख्या द्दर्द्दर्ध कािणाांमळेु असू शकते. 
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सांसाधनाांचा उपयोग शक्य द्दततक्या चाांगल्या प्रकाि ेकिण्यासाठी माणसाांऐर्जी यांत्राांचा र्ापि किणे 

आद्दण आपला बाजािद्दहस्सा कमी होणे िोखण्यासाठी उदा. फेसबकुने व्हॉटदसअ प, ताब्यात घेणे द्दह 

कॉपोिटे पनुिरचनेची उदाहिणे आहेत. 

कॉपोिटे पनुिरचना आद्दिरक द्दकां र्ा सांस्िात्मक बदलाांमळेु असू शकते. 

५.२.२ कॉपोरटे पुनररचनेची कारणे खालीलप्रमाणे आहतेः 

१) कां पनीच्या नफ्यात सधुािणा करुन भागधािकाचे मूल्य र्ाढद्दर्णे. 

२) सांपादन, द्दर्लीनीकिण, द्दर्द्दर्धता, इत्यादींच्या माध्यमातून र्ाढ र् द्दर्कासाचे उत्तम मागर 

शोधणे. उदाहिणािर, कोका कोला कां पनीने, कोका-कोला र् फाांटा ह्या ब्ाांडचे माकेट तयाि 

किण्यासाठी एक केशिी पेय असलेले - गोल्ड स्पॉटबाजािातून काढून टाकण्यासाठी प्रयत्न 

केले.  

३) र्तरमानातील द्दकां र्ा भद्दर्ष्ट्यकालीन अपेद्दक्षत गिजा पूणर किता नर्ीन कौशल्य आद्दण क्षमता 

यार्ि लक्ष कें द्दित किणे आर्श्यक असते. उदाहिणािर, ऑनलाइन मीद्दटांग प्लॅटफॉमरची 

मागणी पूणर किण्यासाठी ‘द्दजओद्दमट’ सरुु केले गेल.े  

४) तोटा किणार् या द्दर्भागाची द्दर्िी करुन, त्या पैशाचा उपयोग मखु्य व्यर्सायासाठी किणे. 

उदाहिणािर, बजाज ने स्कूटि सेगमेंटमधून बाहेि पडून मोटािसायकलीच्या बाजािात प्ररे्श 

किण्याचा द्दनणरय घेतला. 

५) व्यर्सायाचे अद्दतरिक्त मनषु्ट्यबळ कमी किणे, यामळेु खचर कमी होऊ शकतात. 

६) आऊटसोद्दसांगची काही ऑपिशेनस िोखीची बचत किण्यात मदत करू शकतात. बर् याच 

कां पनया जाद्दहिाती कमी खचारत असल्याने आउटसोसर कितात. 

७) द्दर्द्यमान परिद्दस्िती हाताळण्यासाठी द्दर्पणन, द्दर्िी आद्दण द्दर्तिण यासािखी काये पनुहा 

आयोद्दजत किणे. 

८) कां पनीच्या मखु्य धोिणास द्दकां र्ा िणनीतीस अनकूुल नसलेले काही द्दर्भाग आद्दण सहाय्यक 

सांस्िा काढून टाकणे. 

यार्रून, असा द्दनष्ट्कषर द्दनघतो की कॉपोिटे पनुिरचनेची अर्लांबर्लेली कोणतीही िणनीती द्दह द्दतच्या 

मखु्य उिेशाशी प्रामाद्दणक िाद्दहली पाद्दहजे र् ती कां पनीच्या उननतीसाठी असली पाद्दहजे. असे असल े

तिी,बदल फक्त एकच द्दस्िि आहे असे म्हटले जाते ते कॉपोिटे पनुिरचनेबाबत तांतोतांत लागू आहे.  
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५.२.३ कॉपोरटे पुनररचना रणनीतींची आवश्यकता  

१.  वाढ आद्दण द्दवस्तारः कॉपोिटे पनुिरचना िणनीतीं एखाद्या व्यर्सायास र्ाढण्यास आद्दण 

द्दर्स्ततृ किण्यास मदत कितात. उदाहिणािर, ‘द्दर्लीनीकिण’िणनीती एखाद्या कां पनीला 

अांतगरत द्दर्स्ताि किणार् या कां पनयाांच्या तलुनेत रे्गाने र्ाढू शकेल. 

२.  स्पर्ारत्मक फायदाः कॉपोिटे पनुिरचना िणनीतींमळेु एखाद्या व्यार्साद्दयक सांस्िेस बाजािात 

स्पधारत्मक फायदा द्दमळू शकतो. उदाहिणािर, ‘अद्दधग्रहण’ द्दकां र्ा ‘द्दर्लीनीकिण’ ह्या िणनीती 

मोठदया प्रमाणार्ि उत्पादन आद्दण द्दर्तिणाची अिरव्यर्स्िा द्दमळद्दर्ण्यास सक्षम किले. 

म्हणूनच, एखादी व्यार्साद्दयक सांस्िा दजेदाि र्स्तू आद्दण सेर्ा कमी द्दकां मतीत उत्पादन 

देण्यास चाांगल्या द्दस्ितीत असेल. 

३.  कॉपोरटे प्रद्दतमा:व्यर्सायाची कायरक्षमता सुधािण्यासाठी कॉपोिटे पनुिरचना केली जाऊ 

शकते. सधुारित कामद्दगिी, व्यर्सायास आपली कोपोिटे प्रद्दतमा सधुािण्यासाठी सक्षम किते. 

४.  मुख्य व्यवसायावर एकाग्रता: एखाद्या व्यर्सायाला मुख्य व्यर्सायार्ि लक्ष कें द्दित 

किण्यासाठी कॉपोिटे पनुिरचना किणे आर्श्यक आहे.काहीरे्ळा, असेही पद्दहल ेगेले आहे द्दक 

एखाद्या कां पनीस र्ाढत्या व्यर्सायाचे व्यर्स्िापन किणे अर्घड होते. म्हणूनच, मूळ 

व्यर्सायार्ि लक्ष कें द्दित किण्यासाठी दयु्यम द्दकां र्ा नॉन-कोि व्यर्सायात द्दनगुांतर्णूकीची 

िणनीती िाबर्ता येऊ शकते.  

५.  कर्र परतफेडीची समस्या:काही कां पनयाांना कजारच्या बोजाची समस्या भेडसारू् शकते. 

त्याांना कजरसेर्ा म्हणजेच कजारचा हप्ता आद्दण व्याज याांची पितफेडकठीण र्ाटू शकते. काही 

कां पनया कजारची पितफेड किण्याच्या उिेशाने द्दनधी तयाि किण्यासाठी व्यर्सायाचा काही 

भाग काढून टाकू शकतात. 

६.  बार्ारद्दहस्सा द्दकंवा बार्ारभाग : कॉपोिटे पनुिरचना बाजािपेठेतील द्दहस्सा र्ाढर्ण्यासाठी 

हाती घेतली जाऊ शकते. उदाहिणािर, बाजािातील द्दहस्सा र्ाढद्दर्ण्यासाठी कां पनया 

द्दर्लीनीकिण द्दकां र्ा अद्दधग्रहण किण्याची िणनीती िाबरू् शकतात. द्दर्लीनीकिण द्दकां र्ा 

अद्दधग्रहण, द्दर्लीन केलेल्या व्यर्सायाद्वाि े द्दकां र्ा अद्दधग्रहण केलेल्या व्यर्सायाद्वािपे्राप्त 

झालेल्या नार्लौद्दककाचा फायदा घेण्यास कां पनीला सक्षम किते. 

७. असाम्यतेची समस्या: काही रे्ळा, एखादा व्यर्साय दसुर्या व्यर्सायाचा ताबा घेतो द्दकां र्ा 

व्यर्सायाच्या नर्ीन कायरके्षत्राच्या ओळीत प्ररे्श कितो जो कदाद्दचत सध्याच्या व्यर्सायाच्या 
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कायरके्षत्राशी जळुत नसतो. अशा रे्ळी,व्यर्सायाच्या असाम्यतेच्या र् अयोग्यातेच्या समस्येर्ि 

मात किण्यासाठी पनुिरचना हाती घेतली जाऊ शकते.  

८.  अप्रचद्दलत उत्पादने: काही रे्ळा एखादा व्यर्साय आपली अप्रचद्दलत झालेली उत्पादने 

बाजािातून काढून घेऊ शकतो. अशी अप्रचद्दलत उत्पादने मागे घेतल्यानांति व्यर्साय 

आपल्या सांसाधनाांचा र्ापि द्दर्द्यमान उत्पादनाांर्ि करू शकते.  

५.२.४ कोपोरटे पुनररचनेचे फॉमर द्दकंवा प्रकार  

 

अ. द्दवलीनीकरण, सपंादन आद्दण अद्दर्ग्रहण  

१. द्दवलीनीकरण  

जेंव्हा दोन द्दकां र्ा अद्दधक व्यर्साय, एक सांपूणरपणे नर्ीन अद्दस्तत्र् तयाि किण्यासाठी एकीकिण 

कितात तेव्हा त्यास ‘द्दर्लीनीकिण’ द्दह सांज्ञा र्ापिली जाते.  

या िणनीतीमळेु, कां पनीच्या उत्पादन आद्दण द्दर्पणन कायारचा द्दर्स्ताि होऊन कां पनीची र्ाढ जास्तीत 

जास्त प्रमाणात होते. ज्याचा परिणाम ताल्बद्धते्तर्ि होतो, ग्राहकाांची सांख्या र्ाढते, स्पधार कमी होते, 

नर्ीन बाजाि / उत्पादनाच्या के्षत्रात प्ररे्श होतो, इ. 

द्दवलीनीकरणाचे फॉमर द्दकंवा प्रकार  

• शोषणाद्वार े द्दकंवा व्यग्रतेचे द्दवलीनीकरण: जेव्हा दोन द्दकां र्ा अद्दधक कां पनया एकत्र केल्या 

जातात आद्दण द्दर्लीनीकिणानांति फक्त एक कां पनी द्दटकून िाहते, ति स्र्तांत्र ओळख 

गमार्ल्याने उर्ररित एकही कां पनी अद्दस्तत्त्र्ातच नसते अशा द्दर्लीनीकिणास शोषणाद्वाि ेद्दकां र्ा 
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व्यग्रतेचे द्दर्लीनीकिण असे म्हणतात. उदा. टाटा केद्दमकल्स द्दलद्दमटेड (टीसीएल) ने टाटा 

फद्दटरलायझसर द्दलद्दमटेड (टीएफएल) स्र्तःमध्ये सामारू्न घेतले.  

• एकत्रीकरणाद्वार ेद्दवलीनीकरण: जेव्हा दोन द्दकां र्ा अद्दधक कां पनया एकत्र केल्या जातात आद्दण 

नर्ीन कां पनी द्दनमारण होते, तवे्हा ते एकद्दत्रकिणाद्वाि े द्दर्लीनीकिण म्हणून ओळखले जाते. हे 

असे सूद्दचत कित ेकी द्दर्लीनीकिणातील सर्र कां पनया द्दर्लीन झाल्या आहेत, म्हणज ेत्याांची 

ओळख गमार्ली आद्दण एक नर्ीन कां पनी तयाि केली. उदा. द्दहांदसु्तान कॉम्प्यूटसर द्दलद्दमटेड, 

इांद्दडयन िीप्रोग्राद्दफक्स द्दलद्दमटेड, इांद्दडयन सॉफ्टरे्यि कां पनी द्दलद्दमटेड आद्दण द्दहांदसु्तान 

इांस्रूमेंटदस द्दलद्दमटेड ह्या कां पनयाांचे एकत्रीकिण होरू्न एचसीएल द्दलद्दमटेड या नव्या कां पनीची 

स्िापना झाली.  

द्दवलीनीकरणाचे फायदे: 

i) यामळेु सांसाधनाांचा सांग्रह किणे र् कामकाज सवु्यर्द्दस्ित किणे शक्य होते.परिणामी, 

कां पनीच्या पररचालन क्षमतेत सुर्ारणा होते. 

ii) द्दर्लीन झालेल्या कां पनयापररमाणातीत महत्तम अर्रव्यवस्र्ांचालाभ घेतात. 

द्दर्लीनीकिणामळेु मागणी र्ाढू शकते. याचा परिणाम म्हणून कां पनीची उत्पादन आद्दण द्दर्तिण 

क्षमता र्ाढते. जेव्हा उत्पादन र्ाढते तेव्हा कां पनी मोठदया प्रमाणात कच्चा माल खिदेी कित े

आद्दण सूट द्दमळर्त.े अशा प्रकाि े कां पनी कच्च्या मालार्ि बचत किते. कां पनी र्ाहतकुीच्या 

द्दकां मतीर्िसदु्धा बचत किते कािण बहुतेक र्ाहतकुीचा खचर द्दनद्दित असतो. 

iii) द्दर्लीनीकिण व्यवसायाला वेगवान वाढ देते कािण द्दर्पणन, उत्पादन, द्दर्त्त, अनसुांधान र् 

द्दर्कास आद्दण अशा अनेक के्षत्रात फायदे उपलब्ध होतात. 

iv) जेव्हा एखाद्या कां पनीचे नकुसान होते आद्दण ती दसुर् या कां पनीमध्ये द्दर्लीन केली जाते.नव्याने 

स्िापन झालेल्या कां पनीला कर आकारणीत फायदा होतो. 

v) द्दर्लीनीकिणामळेु कां पनयाांनातंत्रज्ञान आद्दण इतर सुद्दवर्ाजसे यांत्रसामग्री र् यांत्रसांच, बाजाि, 

मानर् सांसाधन इ.सामाद्दयक किण्यास र् वापरण्यास परवानगी द्दमळते.  

vi) अिरव्यर्स्िाांचा पिीमाणात्मक महत्तम फायदा ग्राहकाांना कमी द्दकां मतीच्या स्र्रूपात 

सामाद्दयक केला जातो द्दकां र्ा र्ाटला जातो. तसेच, सांशोधन र् द्दर्कास द्दियाकलापामळेु 

ग्राहकाांना दजेदाि आद्दण नाद्दर्नयपूणर उत्पादन द्दमळते. म्हणून, जेव्हा कमी द्दकां मतीत ग्राहकाांना 

चाांगल्या प्रतीची उत्पादने द्दमळतात तेव्हा त्याचा पररणाम ग्राहकांच्या समार्ानात होतो. 

 



धोरणात्मक व्यवस्ापन

104

२)सपंादन  

जेव्हा एखादी कां पनी बहुतेक सर्र कां पनयाांचा समभाग इति कां पनयाांचा ताबा द्दमळर्ण्यासाठी खिदेी 

किते तेव्हा सांपादन होत.े ताबा घेतलेल्या कां पनीचे शेअसर आद्दण इति मालमत्ता ५०% पके्षा जास्त 

खिदेी केल्यास सांपादीत कां पनीच्या समभागधािकाांच्या पिर्ानगीद्दशर्ाय सांपादीत कां पनीचे द्दनणरय 

घेण्यास पिर्ानगी द्दमळते. सांपादन ही एक महत्त्र्पूणर िणनीती आहे तसेच ती व्यर्सायाच्या 

कोणत्याही िणनीतीचा महत्त्र्पूणर बदल अद्दभकतार द्दकां र्ा गमुास्ता मानली जाते. उदाहिणािर, सन 

फामारस्यदु्दटकल्स कां पनीद्वाि ेिॅनबॅक्सीकां पनीचे झालेले सांपादन. 

सपंादन रणनीतीचे फायदे:  

“द्दर्लीनीकिणाचे फायदे” प्रमाणेच उत्ति द्या.  

३) अद्दर्ग्रहण  

जेंव्हा एक कां पनी, दसुर्या कां पनीचे द्दनयांत्रण घेण्यासाठी त्या कां पनीचे बहुताांश समभाग खिेदी कित े

तेंव्हा त्या दसुर्या कां पनीचे अद्दधग्रहण झाले असे म्हणता येते. दसुर् या शब्दाांत साांगायचे ति, जेव्हा 

एखादी कां पनी दसुर्या कां पनीस द्दतच्या द्दकां र्ा द्दतच्या सांचालक मांडळाच्या पिर्ानगीद्दशर्ाय ताब्यात 

घेतली जाते र् खिदेी केली जाते तेव्हा अद्दधग्रहण होते. 

खाली द्ददल्याप्रमाणे, दोन पद्धतींनी कंपनीचे अद्दर्ग्रहण करता येते.  

❖ द्दनद्दवदा प्रस्र्ाव:प्रािांद्दभक प्रस्िार्ला लद्दक्षत कां पनीच्या व्यर्स्िापनाकडून नकाि द्ददल्यानांति 

प्राप्तकतार कां पनी लक्ष्यधािक कां पनीचे समभाग िेट भागधािकाांकडून द्दकां र्ा दयु्यम बाजािातून 

खिदेी किते. म्हणूनच, सर्र द्दकां र्ा बहुतेक कां पनीचे समभाग खिदेी केल्याने अद्दधग्रद्दहत 

कां पनीला लद्दक्षत कां पनीची मालकी द्दमळू शकते. समभागाांची खिदेी किण्यासाठी, अद्दधग्रहण 

किणािी कां पनी स्टॉकच्या बाजािभार्ापेक्षा समभागधािकाांना जास्त द्दकां मत दतेे. 

❖ प्रतीद्दनर्ींद्वारे लढा द्दकंवा प्रॉक्सी फाइट: लद्दक्षत कां पनीच्या अद्दधग्रहणासाठी, अद्दधग्रहण 

किणार्या कां पनीच्या प्रािांद्दभक प्रस्िार्ला नकाि द्ददल्यानांति लद्दक्षत कां पनीच्या 

व्यर्स्िापनाच्या सदस्याांना बदलण्याचा प्रयत्न अद्दधग्रहण किणार्या कां पनी कडून केला 

जातो. असे होण्यासाठी, अद्दधग्रहण किणािी कां पनी भागधािकाांना त्याांचे प्रॉक्सी म्हणजेच 

प्रद्दतद्दनधी मत र्ापिण्यास प्रर्ृत्त किते आद्दण अद्दधग्रहणास द्दर्िोध किणार्या व्यर्स्िापनातील 

सदस्याांना बदलण्याचा आद्दण नर्ीन सदस्याांसह त्याांची जागा घेण्याचा प्रयत्न किते. येिे असे 

सदस्य द्दनर्डले जातात, ज ेअद्दधक द्दर्श्वासाहर आद्दण अद्दधग्रहणाच्या द्दनणरयाला स्र्ीकािाहर र् 

व्यर्सायाच्या मालकीच्या बदलासाठी अनकूुल असा द्दनणरय देतील. 
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अद्दर्ग्रहण रणनीतीचे फायदे: 

“द्दर्लीनीकिणाचे फायदे” प्रमाणेच उत्ति द्या 

ब. पोटरफोद्दलओ पुनररचना:  

मखु्यतः व्यर्सायाच्या पोटरफोद्दलओमध्ये र् द्दर्योगीकिणामध्ये बदल र् सधुािणा किणे हे 

पोटरफोद्दलओच्या पनुिरचनेत समाद्दर्ष्ट असते. 

१)  द्दवभाग / यंत्रसामग्री सचं (पलांट) खरदेी: आपल्या बाजािपेठेत द्दकां र्ा आद्दिरक द्दस्ितीत 

सधुािणा आणण्याच्या उिेशाने एखादी कां पनी दसुर् या कां पनीचा द्दर्भाग द्दकां र्ा प्लाांट खिेदी 

करू शकते. उदाहिणािर, एक मोठी द्दसमेंट कां पनी, दसुर्या द्दर्स्तारित कां पनीचा द्दसमेंट द्दर्भाग 

खिदेी करू शकते द्दकां र्ा एखादी मोठी अनन र् पेय के्षत्रातील द्दर्स्तारित कां पनी दसुर् या 

द्दर्स्तारित कां पनीचा अनन द्दर्भाग खिदेी करू शकते. 

२)  द्दवच्छेद्ददत द्दवक्री:एका कां पनीकडून, दसुर्या कां पनीला स्र्तःचा द्दर्भाग द्दकां र्ा प्लाांट द्दकां र्ा 

उपद्दर्भाग द्दर्कल्यामळेु कां पनीचे द्दर्च्छेदन होते, अशा प्रकािच्या द्दर्िीस ‘द्दर्च्छेद्ददत द्दर्िी’ 

असे म्हणतात. द्दर्िेत्याच्या दृद्दष्टकोनातून ‘द्दर्च्छेद्ददत द्दर्िी’ पोटरफोद्दलओच्या कपातीचे र् 

आकुां चनतेचे प्रद्दतद्दनद्दधत्र् किते आद्दण खिदेीदािाांच्या दृद्दष्टकोनातून ते द्दर्स्तािाचे प्रद्दतद्दनद्दधत्र् 

किते. 

 द्दवच्छेद्ददत द्दवक्रीची कारणे: 

• भाांडर्ल उभािणे 

• तोटा कमी किणे 

• मखु्य व्यर्सायार्ि एकाग्रता किणे  

• कायरक्षमतेत सधुािणा किणे  

३)  द्दवघटीकरण: जेव्हा एखादी कां पनी त्याच्या एका द्दकां र्ा अद्दधक द्दर्भागाांस दसुर् या कां पनीमध्ये 

हस्ताांतरित कित ेतवे्हा त्यास द्दर्घटीकिण म्हणतात. ज्या कां पनीचा द्दर्भाग हस्ताांतरित केला 

जातो त्या कां पनीस द्दर्घटीत कां पनी असे म्हणतात आद्दण ज्या कां पनीला द्दर्भाग हस्ताांतरित 

केला जातो त्या कां पनीस परिणामी कां पनी म्हणतात. द्दर्घटीकिणाच्या योजनेत प्रत्यक्षात 

कां पनीचे कॉपोिटे द्दर्भाजन द्दकां र्ा द्दर्घटन दोन उपिमाांमध्ये केले जाते, ज्यायोगे एक उपिम 

त्याच्याकडे ठेर्ला जातो आद्दण परिणामी कां पनीला दसुिा उपिम हस्ताांतरित केला जातो. 

द्दर्घटीकिण ही व्यर्साय पुनिरचनाची योजना आहे.  
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द्दवघटीकरण दोन प्रकार ेकरता येते: 

द्दफिकी बांद आडरे् द्दर्घटन (द्दस्पन-ऑफ): यामध्ये, द्दर्द्यमान कां पनीच्या एका द्दर्भागाची द्दकां र्ा 

उपद्दर्भागाची एक स्र्तांत्र कां पनी तयाि केली जाते.  

ऊर्धवर द्दवघटन (द्दस्पलट-अप):यामध्ये, एक द्दर्द्यमान कां पनी दोन द्दकां र्ा अद्दधक स्र्तांत्र कां पनयाांमध्ये 

द्दर्भागली जाते. 

द्दवघटीकरणाची कारणे: 

• द्दनताांत एकाग्रतेची आर्श्यकता असणे  

• पढुाकाि आद्दण जबाबदािी द्दकां र्ा उत्तिदाद्दयत्र् यामध्ये सुधािणेची आर्श्यकता असणे.  

खाली द्ददल्याप्रमाणे द्दवघटीकरण करण्याचे दोन मागर आहते.  

• आदं्दशक द्दवघटन: आांद्दशक द्दर्घटनामध्ये,अद्दस्तत्त्र्ात असलेली कां पनी आपली रे्गळी 

कायदेशीि ओळख कायम ठेर्ते. त्याचबिोबि,नर्ीन कां पनी स्र्तःची रे्गळी कायदेशीि 

ओळख ठेर्ते र् द्दर्द्यमान कां पनीचा द्दर्भक्त द्दकां र्ा जोड व्यर्साय आद्दण उपिम स्र्ीकारून 

व्यर्साय किते.  

• पूणर द्दवघटन:पूणर द्दर्घटनामध्ये,द्दर्द्यमान कां पनी द्दह स्रे्च्छेने स्र्तःचा व्यर्साय बांद किते 

आद्दण ती द्दतचा सांपूणर व्यर्साय, उपिम, इत्यादी एक द्दकां र्ा अद्दधक नर्ीन कां पनयाांकडे 

हस्ताांतरित किते. 

क :द्दवत्तीय पुनररचना 

जेंव्हा एखाद्या कां पनीची आद्दिरक व्यर्स्िा अद्दधक सांतदु्दलत होण्यासाठी द्दतच्या आद्दिरक सांिचनेची 

पनुिरचना केली जाते तेंव्हा त्यास द्दर्त्तीय पनुिरचना म्हणतात. 

कां पनी, रे्गरे्गळ्या मागाांनी आपले भाांडर्ल पनुगरद्दठत करू शकते, जसे की भिणा केलेल े

भागभाांडर्ल म्हणजेच पेड अप कॅद्दपटल कमी किणे; एका प्रकािच्या समभागाांचे रुपाांतिदसुर् या 

प्रकािात किणे; समभागाांचे िोख्याांमध्ये द्दकां र्ा इति तािण द्दकां र्ा िोख्याांमध्ये मध्ये रुपाांति, इत्यादी. 

द्दर्त्तीय पनुिरचना किताना कां पनीच्या आद्दिरक सांिचनेत द्दकां र्ा मालकीच्या आद्दण द्दनयांत्रणाच्या 

पद्धतीमध्ये महत्त्र्पूणर बदल होत असतात. 

१)  सावरर्द्दनकीकरण:खाजगी कां पनया, सार्रजद्दनक कां पनयाांच्या जर्ळपास पोहोचणार्या कां पनया 

आद्दण अगदी एकल व्यापािी र् भागीदािी व्यर्साय सार्रजद्दनक होऊ शकतात. 
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सार्रजद्दनकीकिणाचे मखु्य कािण म्हणजे व्यर्सायाच्या र्ाढीसाठी आद्दण द्दर्स्तािाच्या 

योजनाांसाठी भाांडर्ल उभे किणे होय. 

२)  डेब्ट - इद्दक्वटी स्वॅप:र्नको-मालको गुणोत्तरातील बदल. जेव्हा एखाद्या कां पनीला द्दतचे 

सध्याचे कजर देण्यास अडचण येते तेव्हा त ेकजर इद्दक्र्टीमध्ये रूपाांतरित किण्याचा द्दनणरय 

कां पनी घेऊ शकते. 

३) लीव्हरजे्ड बायआउट द्दकंवा लाभाची खरदेी: यात सामानयतः एखाद्या कां पनीचे द्दर्भाग 

द्दकां र्ा उपद्दर्भाग द्दर्कत घेतले जातात; कधीकधी यात सांपूणर कां पनीची खिदेी सदु्धा समाद्दर्ष्ट 

असू शकते. 

४)  समभागांची पुनःखरदेी:समभागाांच्या पनुः खिदेीत, बाजािातून स्र्त:चे समभाग पनुहा खिदेी 

किण्याच्या कां पनीच्या द्दनणरयाचा समारे्श असतो. स्र्तःचे समभाग पित द्दर्कत घेण्याची 

मखु्य कािणे खालीलप्रमाणे आहेत: 

• मालकीचे द्दर्कें िीकिण कमी किणे र् मालकी र्ाढर्णे 

• सांभाव्य अद्दधग्रहण िणनीती द्दर्रूद्ध बचार्ात्मक धोिण स्र्ीकािणे. 

• आद्दिरक प्रमाण र् द्दर्त्तीय गुणोत्ति ेअद्दधक र्ाढद्दर्त नेणे.  

ड.ससं्र्ात्मक पुनररचना: 

व्यार्साद्दयक स्पधेत द्दटकण्यासाठी र् आद्दिरक द्दस्िती सधुािण्यासाठी बहुताांश कां पनया सांस्िात्मक 

पनुिरचनेचा मागर स्र्ीकाितात. सांस्िात्मक पनुिरचनेचे काही मागर खाली द्ददलेले आहेत:  

१)  व्यवसायाचे पुनगरठन: कां पनया,आपल्या सध्या अद्दस्तत्त्र्ात असलेल्या व्यर्सायाांना काही 

सांद्दक्षप्त व्यवु्हिचानत्मक व्यर्साय द्दर्भागाांमध्ये पनुहा एकत्र कितात. या नर्ीन तयाि केलेल्या 

द्दर्भागाांना बहुतेकदा ‘नफा कें ि’ असेही सांबोधले जाते. 

२) व्यवसाय प्रद्दक्रयेचे पुनररअद्दभयांद्दत्रकीकरण: ज्यायोगे एखादी कां पनी कायर किते त्या 

व्यर्साय प्रद्दियेची पनुहा माांडणी द्दकां र्ा आखणी करून कामद्दगिीत सधुािणा किण्याचे उिीष्ट 

ठेर्ले जाते. 

३)  कमी करणे द्दकंवा डाऊनसायद्द ंग: यात ऐद्दच्छक सेर्ाद्दनर्तृ्ती योजना आद्दण इति 

योजनाांद्वाि ेअद्दतरिक्त मनषु्ट्यबळ कमी किणे समाद्दर्ष्ट असते. 
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४)  बाह्यस्त्रोत सहाय्य द्दकंवा आउटसोद्दसिंग: कां पनयाबाह्य�ोत सहाय्याने द्दकां र्ा उपकां त्राटी 

पद्धतीचा अर्लांब किीत आहते. यामळेु, कां पनीस मनषु्ट्यबळ कमी किण्यास आद्दण द्दनद्दित 

खचाांना चलद्दनय खचारत बदलण्यास मदत होते.  

ई.पुनवरसन योर्ना: 

पनुरुज्जीर्न योजनाांचा अर्लांब करून आपली आद्दिरक द्दस्िती सधुािण्यासाठी आजािी द्दकां र्ा 

क्षमताहीन व्यर्सायाचे पुनरुज्जीर्न केले जाऊ शकते. काही महत्त्र्पूणर पुनरुज्जीर्न योजना 

खालीलप्रमाणे आहेत: 

१)  र्नाकोंसोबत सम ोता करणे: एक आजािी द्दकां र्ा क्षमतीहीन व्यर्साय सामानयत: त्याची 

देणी देण्याच्या द्दस्ितीत नसतो आद्दण म्हणूनच त्याने आपल्या धनकोंसोबत समझोता करून 

तोडगा काढला पाद्दहजे. 

२)  द्दनगुिंतवणुकीकरण करणे: एक आजािी द्दकां र्ा क्षमतीहीन व्यर्साय आपली तिलता 

सधुािण्यासाठी तोटदयात असलेले द्दर्भाग, यांत्र सामग्री सांच (प्लाांट) आद्दण इति अनार्श्यक 

मालमत्ताांमध्ये द्दनगुांतर्णूक द्दकां र्ा त्याांची द्दर्िी करू शकतो. 

३)  खचारवर कठोर द्दनयंत्रण ठेवणे:आजािी द्दकां र्ा क्षमतीहीन व्यर्सायस आपल्या खचारर्ि 

द्दर्शेषत: त्याच्या मखुत्यािीच्या खचारर्ि कठोि द्दनयांत्रण ठेर्णे आर्श्यक असते. 

४) द्दक्रया व काये सुव्यवद्दस्र्त करणे:कोणताही अनतु्पादक द्दियाकलाप द्दकां र्ा उपिम 

शोधण्यासाठी व्यर्सायाच्या द्दिया र् काये याांचे पनुिार्लोकन केले जाणे र् त्याांस 

सवु्यर्द्दस्ित किणे आर्श्यक असते.  

५)  अद्दतररक्त भांडवलाची तरतूद करणे:सामानयतः आजािी द्दकां र्ा क्षमतीहीन व्यर्सायास 

खेळत्या भाांडर्लासाठी, यांत्रसामग्री सांच (प्लाांट) र् यांत्रणा दरुुस्ती र् आधदु्दनकीकिणासाठी 

अद्दतरिक्त भाांडर्लाची आर्श्यकता असते. 

५.३ कॉपोरटे नूतनीकरण रणनीती  

५.३.१ सकंल्पना 

कॉपोिटे नूतनीकिण िणनीतीस द्दर्स्तािीय िणनीती असेही म्हणतात. ही िणनीती अल्प मदुतीची 

नफा आद्दण दीघरकालीन यश द्दमळद्दर्ण्यासाठी कामद्दगिीत घट झालेल्या सांस्िाांना मदत कित.े 

आजची र्ाढती स्पधार, चिीय आद्दण अद्दस्िि आद्दिरक बाजािपेठ आद्दण आद्दिरक रेंड यामळेु 
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व्यर्सायीक अद्दस्िितेचे र्ातार्िण द्दनमारण झालेले आहे. अशा प्रकािच्या र्ातार्िणात कोणताही 

व्यर्साय द्दस्िि िाहू शकत नाही.  

दसुर्या शब्दाांत साांगायचे ति, कॉपोिटे नूतनीकिण िणनीती द्दकां र्ा कॉपोिटे द्दर्स्तािीय िणनीती ही 

कां पनीच्या कामद्दगिीत झालेली घट याला एक प्रद्दतसाद आह.े जि ग्राहकाांनी कां पनीच्या उत्पादनाांची 

कमी खिदेी किण्यास सिुर्ात केली असेल द्दकां र्ा कां पनीत सामग्री आद्दण कामगाि याांर्ि अनपेद्दक्षत 

खचर र्ाढला असेल ति, ही समस्या दूि किण्यासाठी कॉपोिशेन एक िणनीती आखू शकत.े एखादी 

कां पनी खिाब कामद्दगिी किणार्या कां पनीला खिदेी करू शकते आद्दण खिदेी केलेल्या कां पनीस 

अद्दधक उत्पादक बनद्दर्ण्यासाठी कॉपोिटे नूतनीकिण िणनीती र्ापरू शकते. 

५.३.२ कॉपोरटे नूतनीकरणावर पररणाम करणार ेअंतगरत घटक 

i) मूल्य प्रणाली: मूल्ये म्हणजे र्तरनाांची तत्रे् द्दकां र्ा मानके होत. मूल्य प्रणाली हे कां पनीच्या 

प्रर्तरकाांच्या कायरप्रणालीचे द्दशि�ाण (द्दनयांत्रणाची द्दस्िती) असते. म्हणून,कां पनीत ज्या 

प्रमाणात मूल्यप्रणाली सर्ाांनी सामाद्दयक केलेली असते त्या प्रमाणात कां पनी यशस्र्ी 

होण्यासाठी मूल्यप्रणालीचे योगदान असते,ही र्स्तदु्दस्िती मोठदया प्रमाणात मानय झालेली 

आहे. जि प्रर्तरकाांकडे प्रगतीशील मूल्य प्रणाली असेल ति ते कॉपोिटे नूतनीकिण धोिण 

चाांगल्या प्रकाि े िाबर्तील आद्दण जि प्रर्तरकाांकडे प्रगतीशील मूल्य प्रणाली नसेल ति त े

कॉपोिटे नूतनीकिण धोिण चाांगल्या प्रकाि ेिाबरू् शकणाि नाहीत.  

ii)  मानव ससंार्न: मानर् सांसाधन हे कां पनीला आर्श्यक असणार्या इति सर्र �ोताांमधील 

महत्त्र्ाचे सांसाधन आहे. मानर् सांसाधन हे अद्दतशय समांजस र् जाणते सांसाधन आहे. म्हणून, 

प्रत्येक व्यर्सायाने त्यास काळजीपूर्रक आद्दण सार्धद्दगिीने हाताळणे आर्श्यक आहे. 

कॉपोिटे नूतनीकिण िणनीतीचे यश मुख्यत्रे्करून कां पनीमधील मानर्ी सांसाधनाांच्या 

गणुर्ते्तर्ि आद्दण प्रमाणाांर्ि अर्लांबून असते. 

iii) भौद्दतक ससंार्ने: भौद्दतक �ोताांमध्ये मशीन, उपकिणे, इमािती, फद्दनरचि आद्दण द्दफक्स्चि 

याांचा समारे्श असतो. उत्पादन उपिमाांमध्ये ही सांसाधने महत्त्र्पूणर भूद्दमका बजार्तात. या 

स्रोताांचे अर्लोकन कॉपोिटे नूतनीकिण योजनेच्या यशस्र्ी अांमलबजार्णीस मदत किते. 

iv)  द्दवत्तीय ससंार्ने: द्दर्त्त हा प्रत्येक व्यर्सायाचा कणा असतो. म्हणून प्रत्येक व्यर्सायाकडे 

योग्य द्दर्त्तीय व्यर्स्िापन असणे आर्श्यक आहे, ज्यात द्दर्त्त व्यर्स्िा आद्दण द्दर्त्त 

उपयोद्दजता याांचा समारे्श असतो. कॉपोिटे नूतनीकिण धोिणात, कां पनीने द्दर्त्तीय 

सांसाधनाांचे अर्लोकन किणे आर्श्यक आहे. 
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v)  कामगार-व्यवस्र्ापन सबंंर्ः असे म्हटले आहे की श्रम / मानर् सांसाधनाांनी चाांगल्या प्रकाि े

पाद्दठांबा द्ददल्यास व्यर्साय मोठदया प्रमाणात र्ाढत जातो. जिी इति भौद्दतक आद्दण आद्दिरक 

�ोताांच्या बाबतीत काही कमतिता असतील, तिीही जि व्यर्स्िापन आद्दण कामगाि 

याांच्यात चाांगले सांबांध असतील ति कोणतीही समस्या उद्भर्णाि नाही. कामगािाांशी चाांगला 

सांबांध ठेर्ण्यासाठी व्यर्स्िापनाने कामगािाांच्या सर्र प्रकािच्या समस्याांची काळजी घेणे 

आर्श्यक आहे. हे कॉपोिटे नूतनीकिण धोिण यशस्र्ीपणे अांमलात आणण्यास मदत किते.  

vi) आतंरद्दवभागीय सहकायर:कां पनीमध्ये खिदेी, द्दर्िी, द्दर्त्त, उत्पादन, इत्यादी द्दर्द्दर्ध द्दर्भाग 

कायरित असतात. प्रत्येक द्दर्भाग दसुर् यार्ि अर्लांबून असतो. उदा. उत्पादन द्दर्भाग खिदेी 

द्दर्भागार्ि अर्लांबून असतो ति खिदेी द्दर्भाग द्दर्त्त द्दर्भागार्ि अर्लांबून असतो आद्दण द्दर्त्त 

द्दर्भाग द्दर्िी द्दर्भागार्ि अर्लांबून असतो. म्हणून, कॉपोिटे नूतनीकिण किण्याच्या धोिणाचा 

अद्दधकाद्दधक फायदा घेण्यासाठी आांति-द्दर्भागीय सहकायर असले पाद्दहजे. 

५.३.३ कॉपोरटे नूतनीकरणावर पररणाम करणार ेबाह्य घटक 

अ) ग्राहकांची प्रार्ांन्ये: ग्राहक हा बाजािाचा िाजा आहे. म्हणून प्रत्येक कां पनी ग्राहक तयाि 

किण्यासाठी आद्दण द्दटकर्ण्यासाठी प्रयत्न किीत असते. जेणेकरून ग्राहक द्दटकतील आद्दण 

त्यामळेु बाजािात यश द्दमळू शकेल. खिां ति ग्राहकाांच्या गिजेर्ि देखिखे ठेर्णे ही 

व्यर्सायाच्या यशाची पूर्र-आर्श्यकता आहे. कॉपोिटे नूतनीकिणिण नीतीस ग्राहकाांची 

प्राधानये माद्दहत असणे आर्श्यक आहे. ग्राहकाांच्या प्राधानयिमानसुाि त्याांना सेर्ा द्ददल्या 

गेल्या ति त्याचा परिणाम ग्राहकाांच्या समाधानात होत असतो. 

ब)  स्पर्रक: सोप्या शब्दात साांगायचे ति प्रद्दतस्पधी म्हणजे समान द्दकां र्ा आपल्या सािख्याच 

उत्पादनाची द्दर्िी किणार् या इति कां पनया. एखाद्या व्यर्साद्दयक कां पनीने त्याच्या 

प्रद्दतस्पध्याांकडून स्पधारत्मक फायदा घेण्यासाठी कॉपोिटे नूतनीकिण िणनीतीने द्दर्पणनाची 

प्रभार्ी िणनीती िाबर्ण्याची आर्श्यकता असते. कां पनीने, रे्ळोरे्ळी प्रद्दतस्पध्यारच्या द्दर्पणन 

धोिण र् िणनीतींचे अर्लोकन केले पाद्दहजे. 

क)  शासकीय र्ोरणेःज्या व्यर्साद्दयक कां पनयाांनी कॉपोिटे नूतनीकिण धोिण िाबद्दर्ण्याचा द्दर्चाि 

केलेला असतो त्याांनी द्दर्द्दर्ध सिकािी धोिणाांचे अर्लोकन किणे आर्श्यक असते. जि 

सिकािची धोिणे अनकूुल असतील ति,कां पनीने त्याचा फायदा उचलला पाद्दहजे आद्दण 

कायरक्षमतेत सधुािणा किण्यासाठी कॉपोिटे नूतनीकिण धोिण सादि केले पाद्दहजे. 

ड)  आतंरराष्ट्रीय पयारवरण: आांतििाष्ट्रीय र्ातार्िणामध्ये द्दनयारत-आयात धोिणे, आद्दिरक 

परिद्दस्िती, आांतििाष्ट्रीय स्पधार, द्दर्देशी द्दर्द्दनमय द्दनयम, इत्यादींचा समारे्श होतो. कॉपोिटे 
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नूतनीकिण धोिण यशस्र्ीपणे कायारद्दनर्त किण्यासाठी कां पनीने आांतििाष्ट्रीय र्ातार्िणाचे 

अर्लोकन केले पाद्दहजे. 

इ) पुरवठादार:पिुर्ठादाि कच्चा माल, सटेुभाग आद्दण इति घटक कां पनीला पिुर्तात. हा 

पिुर्ठा, उत्पादन द्दर्भागाचे काम सिुळीत चालण्यामध्ये महत्त्र्पूणर भूद्दमका बजार्तात. 

कॉपोिटे नूतनीकिण िणनीतीत, कां पनीने पिुर्ठादािाांशी चाांगला सांबांध ठेर्णे आर्श्यक आहे. 

फ) गुंतवणूकदारः गुांतर्णूकदाि व्यर्सायाच्या र्ाढीसाठी र् द्दर्स्तािाच्या कामाांसाठी आर्श्यक 

द्दनधी पिुर्तात. कॉपोिटे नूतनीकिण िणनीतीच्या प्रभार्ी अांमलबजार्णीसाठी 

गुांतर्णूकदािाांच्या समिरनाची आर्श्यकता असते. 

ग)  सामाद्दर्क समर्रन व पाठींबा: एखाद्या व्यार्साद्दयक कां पनीला कॉपोिटे नूतनीकिण धोिण 

यशस्र्ीरित्या िाबार्ण्यासाठी समाजाचा पाद्दठांबा द्दमळाला पाद्दहजे. समाजाच्या समिरनाद्दशर्ाय 

कॉपोिटे नूतनीकिण धोिण अांमलात आणणे कठीण होते. उदा. समाज आद्दण 

िाजकािण्याांच्या आके्षपामळेु, टाटाचा नॅनो कािचा प्रकल्प पद्दिम बांगालहून गजुिातमध्ये 

हलद्दर्ला गेला. त्यात प्रकल्पाची जागा बदलण्यात मोठा खचर झाला. 

५.३.४ कॉपोरटे नूतनीकरण रणनीती स्वीकारण्याची कारणे / अंतगरत कारणे 

१) उत्पादनाशी सबंंद्दर्त कारणे 

• द्दनकृष्ट द्दकां र्ा खिाब गणुर्त्ता व्यर्स्िापन 

• यांत्र सामग्री सांच (प्लाांट) चे अयोग्य स्िान 

• जनेु कालबाह्य तांत्रज्ञान 

• सांशोधन आद्दण द्दर्कास द्दियाकलापाांचा अभार् 

२) द्दवपणनाशी सबंंद्दर्त कारणे 

• द्दनकृष्ट दजारचे उत्पादन 

• सदोष द्दकां मतीची िणनीती 

• अप्रभार्ी जाद्दहिात-द्दमश्रण 

• सदोष द्दर्तिण र्ाद्दहनया 

३) द्दवत्त सबंंद्दर्त कारणे 

• जास्त व्याजदि असलेल्या चकुीच्या स्त्रोताांकडून द्दनधी द्दमळद्दर्णे 

• द्दर्फल र् नफा न होणार्या व्यर्सायात फां डाांची गुांतर्णूक किणे 
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• काही व्यर्स्िापकाांकडून द्दनधीचा रै्यद्दक्तक र्ापि होणे  

• सदोष भाांडर्ल िचना असणे  

• सदोष पत आद्दण लाभाांश धोिणे 

 

४)  मानव ससंार्ना सबंंद्दर्त कारणे 

• मानर् सांसाधन द्दनयोजनाचा अभार् 

• कमरचार्याांची अद्दर्रे्की र् तकर द्दर्सांगत भिती र् द्दनर्ड 

• कमरचार् याांना प्रद्दशक्षणाचा अभार् 

• सदोष जाद्दहिात धोिणे 

• अयोग्य नकुसान भिपाई धोिण 

५.३.५ बाह्य कारणे 

१) अस्वस्र् स्पर्ार: यात कां पनीची प्रद्दतमा खिाब किण्यासाठी अनैद्दतक जाद्दहिात मोद्दहमेचा 

समारे्श असतो. कां पनीचे नार् खिाब किण्यासाठी उत्पादनाांची नक्कल किणे, कां पनीच्या 

उत्पादनास प्रोत्साहन न देण्यासाठी व्यापार्याांर्ि दबार् आणणे, द्दकां मत यदु्ध, इत्यादी. या 

सर्ाांचा कॉपोिटे नूतनीकिण िणनीतीर्ि परिणाम होत असतो. 

२) आतंरराष्ट्रीय समस्याः आांतििाष्ट्रीय र्ातार्िणामध्ये द्दनयारत-आयात धोिणे, आद्दिरक 

परिद्दस्िती, आांतििाष्ट्रीय स्पधार, पिकीय चलन द्दनयम, इत्यादी जि अनकूुल नसतील ति ते 

कॉपोिटे नूतनीकिण धोिणार्ि द्दर्परित परिणाम कितात. 

३)  शासकीय र्ोरणेः सिकािी धोिणाांमधील बदल कॉपोिटे नूतनीकिण धोिणार्ि प्रद्दतकूल 

परिणाम कितात. उदा. अमेझॉनच्या, भाितीय बाजािातील प्ररे्शामळेु भाितीय व्यर्सायाांना 

धोका द्दनमारण झाला आहे. 

४) इतर कारणे 

• पायाभूत सदु्दर्धा सांबांद्दधत 

• कायदा र् सवु्यर्स्िा सांबांद्दधत 

• ब्डँ चौयर र् नक्कल  
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५.४ सामररक युती  

५.४.१ सकंल्पना 

अलायनस हा शब्द‘ॲली’शब्दा पासून द्दकां र्ा जनुा फ्रें च शब्द'ॲल्गे्र'ज्याचा अिर 'एखाद्याशी सहयोगी 

असणे' द्दकां र्ा 'दसुर्याशी बाांधील असणे द्दकां र्ा दसुर् याशी सहकायारने िाहणे द्दकां र्ा काही सामाईक 

कािणाांसाठी आर्डीने सहकायर किणे' या शब्दाांपासून तयाि किण्यात आला असार्ा.म्हणून, यतुी ही 

एक अशी सांघटना असते ज्यात रै्यद्दक्तक आद्दण पिस्पि लक्ष्ये आद्दण उिीष्ट े साध्य किण्यासाठी 

पूिक द्दहतसांबांधाांचे सहकायर आद्दण सहयोग आद्दण द्दर्लीनीकिण समाद्दर्ष्ट असते. 

दोन कां पनयाांमधील सांसाधने सामाद्दयक किण्यासाठी एकद्दत्रतपणे केलेला एक किाि म्हणजे एक 

सामरिक यतुी होय. दोन कां पनया द्दकां र्ा व्यक्ती एकद्दत्रत उिीष्ट साध्य किण्यासाठी एकत्र येतात. या 

िणनीतीत स्पधेऐर्जी सहकायर आहे. दोनही कां पनया त्याांची स्र्तांत्र ओळख द्दटकरू्न ठेर्तात आद्दण 

त्याांच्या उिीष्टाांच्या मागे लागतात. आता, स्पधारत्मक बाजािाच्या र्ातार्िणामळेु मोक्याचा सामरिक 

यतुी लोकद्दप्रय होत आहेत. 

सामरिक यतु्याांमध्ये मध्ये नॉन-इद्दक्र्टी (मालकी हक्का द्दर्िद्दहत) किाि आद्दण सांयकु्त उद्यम जे सांयकु्त 

सांशोधन र् द्दर्कास, सांयकु्त उत्पादन - द्दर्कास, ज्ञान सामाद्दयकिण, द्दर्पणन आद्दण द्दर्तिण 

सामाद्दयकिण आद्दण सांयकु्त गणुर्त्ता द्दनयांत्रण आद्दण सांशोधन याांचा समारे्श होतो. 

सामरिक यतुी हा कां पनयाांमधील एक सांबांध असतो जो पूिक द्दहतसांबांधाांचे द्दर्लीनीकिण, 

द्दर्शेषाद्दधकाि असलेली माद्दहती सामाद्दयक किणे, अिरपूणर सहकायर आद्दण िणनीद्दतक उिीष्टे र् लक्ष्य 

साध्य किण्यासाठी सहकायर किणे याांसािख्या रै्द्दशष्टदयाांनी परिपूणर असतो. सामरिक यतुी कां पनयाांना 

ताांद्दत्रक, कायारद्दनर्त आद्दण / द्दकां र्ा आद्दिरक लाभ देऊ शकते. 

व्यार्साद्दयक जगात सामरिक आघाडदया सामानय आहेत. तालमेल साधण्यासाठी ते महत्त्र्पूणर 

आहेत. सांसाधनाांची र्ाटणी आद्दण द्दर्द्दर्ध कां पनयाांच्या एकद्दत्रत प्रयत्नाांमळेु सामरिक यतुी समनर्याची 

ठिते. तिाद्दप, द्दर्द्दर्ध कां पनयाांच्या सहभागामळेु काही समस्या द्दकां र्ा अडचणी उद्भरू् शकतात जसे की 

कां पनयाांमधील मतभेद, सिकािचा हस्तके्षप, द्दनणरय घेण्यास उशीि, मूल्ये आद्दण सांस्कृतीत फिक, 

तोटा, अनयायकािक अटी र् शती, इत्यादी. 

द्दबद्दसनेस जागांसने िणनीतीय सामरिक यतुीची व्याख्या किताना म्हटले आहे की, “िणनीतीय 

सामरिक यतुी म्हणजे स्र्तःचे स्र्तांत्र अद्दस्तत्र् ठेरू्न सामाईक उिेशाांसाठी एकद्दत्रतपणे काम 

किणार्या दोन कां पनयाांमध्ये झालेला किाि होय. दसुर् या शब्दाांत साांगायचे ति, एकमेकाांशी द्दर्द्दशष्ट 
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सामर्थये (सांसाधने) सामाद्दयक करून समान उद्ददष्टे साध्य किण्यासाठी जेव्हा दोन कां पनया एकत्र 

येतात याला सामरिक यतुी म्हणून सांबोधले जाते.” 

५.४.२ सामररक युतीचे प्रकार 

अ) युती करणाऱ्या पक्षकारांवर द्दकंवा पक्षांवर आर्ाररत: 

• कै्षद्दतर् सामररक युती–एकाच के्षत्रात काम किणार् या कां पनयाांनी बनद्दर्ली यतुी ही कै्षद्दतज 

सामरिक यतुी असते.प्रद्दतस्पधी कां पनया एकत्र येरू्न बाजािात आपल े स्िान मजबूत 

किण्यासाठी कै्षद्दतज सामरिक यतुी कितात. सर्रसामानयपणे सांशोधन र् द्दर्कास सहयोग 

आद्दण साठा र् र्ाहतूक या के्षत्रातील कां पनयाअशी यतुी कितात. 

• अनुलंब सामररक युती–द्दह यतुी म्हणजे पिुर्ठादाि आद्दण द्दर्तिक याांच्यातील भागीदािी 

म्हणून तयाि केली जाते. अशा आघाडदया कां पनयाांमधील सांबांध सधुािण्यात आद्दण कां पनीचे 

नेटर्कर  द्दकां र्ा कां पनीच्या कामाचे जाळे द्दर्स्ततृ किण्यात मदत कितात. बहुताांश काि 

उत्पादक कां पनया त्याांच्या परु्ठादािाांशी जर्ळचे नाते द्दनमारण कितात. 

ब)  आद्दर्रक सहभागावर आर्ाररत: 

• नॉन-इद्दक्वटी (मालकी हक्क द्दवरद्दहत) सामररक युती - जेव्हा दोन द्दकां र्ा अद्दधक कां पनया 

त्याांची सांसाधने आद्दण क्षमता एकद्दत्रतपणे र्ापिण्याचा किाि कितात तेव्हा नॉन-इद्दक्वटी 

सामररक युती तयाि होते. अशा प्रकािच्या आघाडदया अद्दधक अनौपचारिक प्रकािच्या 

असतात आद्दण बहुसांख्य आघाडदया याच प्रकािचे असतात.नोद्दकया आद्दण मायिोसॉफ्ट या 

दोनही कां पनयाांनी आपल्या पूिक सांपत्तीचा र्ापि करून किाि केला. नॉन-इद्दक्र्टी सामरिक 

यतुी हे मालकी द्दर्िद्दहत झाललेे किाि असतात. उदाहिणािर, फॅक्टिीपासून, ग्राहकाांकडून 

पैसे गोळा किण्यापयांत सांपूणर द्दर्तिण प्रद्दिया व्यर्द्दस्ित किण्यासाठी पिुर्ठा साखळी 

व्यर्स्िापक असलेल्या ‘यूपीएस’ बिोबि ‘नायके’ ने किाि केला होता.  

• इद्दक्वटी(मालकी हक्क) सामररक युती - जेव्हा एखादी कां पनी दसुर् या कां पनीची द्दर्द्दशष्ट 

इद्दक्र्टी द्दकां र्ा मालकी हक्क टक्केर्ािी खिदेी किते तेव्हा इद्दक्र्टी द्दकां र्ा मालकी हक्क 

सामरिक यतुी तयाि होत.े हा एक औपचारिक प्रकािचा किाि असतो आद्दण अशा यतुीमध्ये 

प्ररे्श केल्यानांति सामानयत: कां पनींच्या आद्दिरक द्दकां र्ा द्दर्त्तीय गिजा पूणर किता येतात. 

• सयुंक्त उद्यम सामररक युती - सांयकु्त उद्यम हा एक व्यार्साद्दयक उपिम आहे ज्यात आपले 

स्र्तांत्र अद्दस्तत्र् द्दटकरू्न दोन द्दकां र्ा अद्दधक कां पनया सांयकु्तपणे व्यर्साय किण्यासाठी एकत्र 

येतात. द्दह यतुी, द्दर्द्दशष्ट कायर साध्य किण्याच्या उिेशाने केलेली तात्पिुती सांगती असते. 
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गगुलची मूळ कां पनी अल्फाबेटने इलेद्दक्रकल द्दसग्नल म्हणजेच द्दर्द्यतु सांकेताांच्या सहाय्याने 

िोगाांर्ि उपचाि किता यारे्त म्हणून त्यार्िील सांशोधनसाठी ग्लॅक्सोद्दस्मिक्लाइनशी सांयुक्त 

उद्यम यतुी जाहीि केली होती. 

क)  सरकारच्या सहभागावर आर्ाररत: 

• यर्मान देशाचे सरकार–या सामरिक आघाडीमध्ये स्िाद्दनक भागीदाि म्हणून यजमान 

देशाचे सिकाि काम किते. अशा सामरिक आघाडदया समाजर्ादी - देशाांमध्ये प्रभार्ी आहेत. 

• सावरर्द्दनक - खार्गी उद्यम - यात सिकाि आद्दण खासगी कां पनी याांच्यात भागीदािी असते. 

या प्रकािची सामरिक यतुी पढुील परिद्दस्ितीत तयाि केली गलेी जाते - 

✓ जेव्हा एखादा देश पिदेशी कां पनयाांना केर्ळ सिकािबिोबि सामरिक यतुीद्वाि े प्ररे्श 

किण्यास पिर्ानगी देतो. 

✓ जेव्हा द्दर्कासासाठी शासनाची प्रािद्दमकता खासगी कां पनीच्या कतृरत्र्ाशी जळुते. 

✓ जेंव्हा कां पनया, चीन आद्दण स्र्ीडन सािख्या द्दनयांद्दत्रत अिरव्यर्स्िाांमध्ये केर्ळ 

सिकािशी सामांजस्यपूणर आघाडदयाद्वाि ेप्ररे्श करू शकतात. 

• खार्गी भागीदार - या प्रकािात, खासगी कां पनया सामरिक युती किािाच्या माध्यमातून प्ररे्श 

कितात. 

५.४.३ सामररक आघाडीचे महत्त्व 

कां पनयाांकरिता धोिणात्मक सामरिक यतुीमध्ये प्ररे्श किण्याची अनेक कािणे आहेत: 

१.  माद्दहती व ज्ञानाचे सामाद्दयकीकरण - सामरिक यतुी व्यर्साय द्दजतकी सांसाधने आणू 

शकतात द्दततकी सांसाधने द्दमळद्दर्ण्याकरिता एकल व्यर्साय कां पनी कधीही सक्षम असू शकत 

नाही.माद्दहती र् ज्ञानाचे सामाद्दयकीकिणामध्ये, सहकमीचा फायदा सांपूणरपणे र्ापिला जाऊ 

शकतो. 

२.  स्परे्तील घट - सामरिक युती कां पनया समान उत्पादनाांचे उत्पादन टाळणे र् स्पधेमध्ये 

झालेल्या घटी चा फायदा घेतात. अप्रत्यक्षपणे, हा लाभ ग्राहकाांना कमी द्दकां मतीच्या रूपात 

द्ददला जातो.  

३.  द्दवशेषीकरण - प्रत्येक सहभागी कां पनी द्दतच्या प्रमखु द्दर्शेषीकिणार्ि लक्ष कें द्दित किण्यास 

आद्दण आपली ओळख न गमार्ता दसुर् या कां पनीच्या द्दर्शेषीकिणा फायदा घेऊ शकते. अश्या 

परिद्दस्ितीत दोनही कां पनया एकमेकाांचा फायदा घेऊ शकतात र् फायदा करू शकतात. उदा. 
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टाटाबिोबि किाि करून स्टािबक्स कॉफीने भाितात प्ररे्श किण्याचा बदु्दद्धमान र् चाणाक्ष 

द्दनणरय घेतला. 

४.  नवीन बार्ारपेठेत प्रवेश करणे - यतुीच्या मानयतेचे सर्ारत लोकद्दप्रय कािण म्हणज ेनर्ीन 

द्दर्भाग आद्दण बाजािपेठाांमध्ये सहज प्ररे्श किता येतो. मोठी िक्कम न गुांतर्ता,एखादी कां पनी 

आपल्या आघाडीच्या दसुर्या कां पनीच्या मदतीने आपला व्यर्साय र्ाढरू् शकते. 

५.  उत्पादने आद्दण सेवांच्या सखं्येत वाढ - नर्ीन बाजािपेठेत उत्पादने आद्दण सेर्ाांची सांख्या 

र्ाढद्दर्ण्याचे धोिण ठिद्दर्ल्यास यतुी किण्यासाठी एखादी कां पनी पूिक उत्पादने द्दकां र्ा सेर्ा 

देणािी दसुिी भागीदाि म्हणून द्दनर्डू शकते. असा समान व्यर्सायाची यतुी,सामानय ग्राहकाांना 

सेर्ा देऊ शकते आद्दण कमी झालेल्या द्दकां मतीचा फायदा घेऊ शकते. 

६.  वाढीच्या सरं्ी - यतुीच्या सहाय्याने कां पनीच्या र्ाढीच्या सांधी अनेक पटींनी र्ाढतात. 

भागीदािाांच्या ब्डँ नार्ापासून ते द्दर्पणन आद्दण द्दर्तिण धोिणाचा फायदा घेण्यापयांत एखाद्या 

कां पनीला स्र्तःच्या स्र्तांत्र ओळखीच्या तलुनेत यतुीमळेु रे्गर्ान र्ाढण्यास मदत होते. 

७.  सामाद्दयक र्ोखीम - पूिक पोटरफोद्दलओ हाताळणार् या कां पनयाांसाठी आद्दण सामनयतः 

प्रद्दतस्पधी नसणार्या कां पनयाांसाठी ति यतुीची कायरनीती सर्ोत्कृष्ट कायर कितात.एकत्र 

येण्यामळेु त्याांची बाजािपेठेतील द्दस्िती बळकट होऊ शकते आद्दण त्याांना सांयकु्तपणे 

जोखमींचा सामना किण्यास मदत होते. 

८.  इतर फायदे- एक सामरिक यतुी नर्ीन बाजािपेठाांमध्ये प्ररे्श देते; तांत्रज्ञान, मौल्यर्ान 

कौशल्य आद्दण सांसाधने एकद्दत्रत किते जे बहुताांशपणे युतीद्दशर्ाय शक्य नसते. म्हणून 

सामरिक यतु्या र् आघाडदयाांस व्यर्सायाच्या द्दर्स्तािाची सांधी मानली पाद्दहजे. 

५.५ भारतीय सामररक युतीच्या समस्या 

५.५.१ सकंल्पना 

व्यार्साद्दयक जगात सामरिक यतु्या र् आघाडदया द्दह एक सामानय गोष्ट आहे. समनर्य द्दकां र्ा तालमले 

साधण्यासाठी ते महत्त्र्पूणर आहेत. समनर्य म्हणजे र्ाढीर् परिणामकािकता द्दकां र्ा एकद्दत्रत कृती 

द्दकां र्ा सहकायारने द्दमळर्लेली उपलब्धी आहे. सांसाधने सामाद्दयक केल्याने र् द्दर्द्दर्ध कां पनयाांच्या 

एकद्दत्रत प्रयत्नाांमळेु सामरिक सहयोग एकद्दत्रत होतो. 

िणनीद्दतक सामरिक आघाडदयाांच्या कायारत समस्या द्दकां र्ा अडचणी पढुील कािणाांमळेु उद्भरू् 

शकतात. 
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१.  भागीदारांमर्ील सघंषर - िणनीद्दतक यतुीमळेु भागीदाि कां पनयाांमध्ये सांघषर होऊ शकतो. 

मतभेद, मूल्ये आद्दण दृष्टीकोन आद्दण इतिाांमधील फिक यामळेु सांघषर असू शकतात. अशा 

सांघषारमळेु यतुीच्या कामकाजार्ि परिणाम होऊ शकतो. 

२.  शासकीय हस्तक्षेप - स्िाद्दनक सिकाि सामरिक आघाडीत भागीदाि असत ेतवे्हा सामरिक 

आघाडीच्या कायाांर्िील द्दनयांत्रणाचा अभार् द्दनमारण होऊ शकतो. प्रसािण, पायाभूत सदु्दर्धा 

आद्दण सांिक्षण यासािख्या िाष्ट्रीय सिुके्षसाठी महत्त्र्पूणर मानल्या जाणार् या उद्योगाांमध्ये अशी 

परिद्दस्िती उत्भर्ते. त्यामळेु, सामरिक आघाडीच्या नफ्यार्ि परिणाम होऊ शकतो. 

स्िाद्दनक स्र्िाज्य सांस्िाांचे हेतू िाष्ट्रीय द्दहतसांबांधाांर्ि आधारित असल्यामळेु बर्याचदा 

शासन सामरिक आघाडदयाांच्या कायारत हस्तके्षप कित.े  

३.  द्दनणरय प्रद्दक्रयेतील द्दवलंब -बर् याच कां पनयाांच्या द्दकां र्ा पक्षकािाांच्या सहभागामळेु द्दनणरयप्रद्दिया 

मांदार्ते. यामळेु अकायरक्षम िीयाकायर (ऑपिशेनस) द्दनमारण होतात. परिणामी, कां पनया सांधी 

गमारू् शकतात ज्यामळेु व्यर्सायाच्या र्ाढीर्ि परिणाम होऊ शकतो. 

४.  कायरससं्कृती फरक–िणनीतीय सामरिक यतुी बनद्दर्णार् या कां पनयाांच्या कामाची सांस्कृती 

द्दभनन असते.सर्रसाधािणपणे, सामरिक आघाडदयाांचे पक्ष असलेल्या बहुिाष्ट्रीय कां पनया ह्या 

नफा कें द्दित कां पनया असतात. त्यामळेु, सर्र द्दनणरय आद्दिरक दृष्टीकोनातून घेतले जातात. ति 

स्िाद्दनक कां पनया सामाद्दजक दृस्तीकोनातून द्दनणरय घेतात. म्हणून, दोनही कां पनीच्या 

सांस्कृतीत द्दर्िोधाभास द्दनमारण होरू् शकतो. असे झाल ेति, िणनीतीय सामरिक आघाडदयाांचे 

कायर किणे कठीण होरू् शकते. 

५.  गोपनीयता गमावण्याचा र्ोका - व्यापक समनर्य आद्दण गहन माद्दहती सामाद्दयक किणे तिा 

आर्श्यक जद्दटल व्यर्हािा सांबांद्दधत काही यतु्या द्दकां र्ा आघाडदया होऊ शकतात. यामळेु 

मालकीची माद्दहती गपु्त न िाहण्याचा धोका द्दनमारण होऊ शकतो. 

६.  खद्दचरक व वेळखाऊ - िणनीद्दतक यतुी तयाि किण्याची प्रद्दिया लाांब, गुांतागुांतीची आद्दण रे्ळ 

घेणािी आहे. सामरिक आघाडीत औपचारिक पदानिुम आद्दण प्रशासन नसल्यामुळे 

व्यूहिचना आघाडीच्या द्दनद्दमरतीत खचर र्ाढू शकतो. मूळ किािाच्या व्याप्ती आद्दण 

व्यर्स्िापनाच्या अकायरक्षमतेच्या छुपा खचर आद्दण द्दियाकलापाांच्या घटकामळेुसदु्धा खचर र्ाढू 

शकतात. 

७.  शासन र्ोरण बदलाची समस्या -पिकीय चलन आद्दण तांत्रज्ञानाच्या हस्ताांतिणाशी सांबांद्दधत 

सिकािी धोिणाांमध्ये बदल झाल्यास िणनीतीय सामरिक यतुी तयाि होण्यास अडचणी 

द्दनमारण होऊ शकतात. 
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८.  अयोग्य अटी आद्दण शती - किािामध्ये नमूद केलेल्या अटी आद्दण शती दोनही 

भागीदािाांसाठी उद्दचत आद्दण र्ाजर्ी नसू शकतात. 

 अशा प्रकाि,े िणनीतीय सामरिक यतुी द्दकां र्ा आघाडदयाांशी सांबांद्दधत अनेक जोखीमी र् मयारदा 

आहेत.पिस्पि द्दर्श्वास र् आत्मद्दर्श्वास अभार्, अर्ास्तर् अपेक्षा, र्चनबद्धतेचा अभार्, 

साांस्कृद्दतक फिक इत्यादींमळेु िणनीतीय सामरिक यतुी द्दकां र्ा आघाडदयाांमध्ये बहुधा अपयश 

उद्भर्ते.  

५.५.२ आतंरराष्ट्रीय व्यवसाय समस्या 

आांतििाष्ट्रीय व्यर्साय म्हणजे िाष्ट्रीय सीमा ओलाांडून र्स्तू आद्दण सेर्ाांचा व्यापाि होय. दोन द्दकां र्ा 

अद्दधक देशाांमधील हा सीमापल्याड व्यर्हाि असतो. तांत्रज्ञानाच्या आगमनाने, जगहे एकमेकाांस 

जोडलेले द्दठकाण झाले आहे. आांतििाष्ट्रीय व्यर्सायाचे स्र्तःचे काही साधक-बाधक गुणधमर आहेत 

पण आता जागद्दतक पातळीर्ि जाणे अपरिहायर झाले आहे. आांतििाष्ट्रीय व्यर्सायाांच्या काही 

समस्याांर्ि पढुीलप्रमाणे चचार केली आहे. 

१.  सदोष द्दनयोर्न - प्रत्येक कायारसाठी द्दनयोजनाची आर्श्यक असते. यश द्दमळद्दर्ण्यासाठी, 

योग्य अांमलबजार्णीसह द्दनयोजन किणे आर्श्यक आहे. आांतििाष्ट्रीय बाजािपेठेसाठी 

योजना आखणे ही एक खद्दचरक प्रद्दिया आहे. आांतििाष्ट्रीय बाजािपेठेसाठी योजना 

आखताना, अपेद्दक्षत जोखमींचा द्दर्चाि केला पाद्दहजे आद्दण पयारयी योजना तयाि ठेर्ल्या 

पाद्दहजेत. पिांत,ु द्दनयोजन सदोष असेल ति प्रचांड अपयश येण्याची शक्यता असते.  

२.  बार्ारपेठेतील सशंोर्नाची समस्या - स्िाद्दनक देशात जे चालू शकते ते जागद्दतक स्तिार्ि 

चालेलच असे नाही, म्हणूनच आांतििाष्ट्रीय स्तिार्ि जाण्यासाठी बाजाि सांशोधन ही पद्दहली 

मोठी पायिी असते. जि बाजािाचे योग्यप्रकाि ेअर्लोकन केले नाही ति ते अपेद्दक्षत परिणाम 

देत नाहीत. योग्य सांशोधनाद्दशर्ाय कां पनया आद्दण ब्ाांड अपयशी ठितात.हे केर्ळ खद्दचरक नाही 

ति चकुीचे अर्लोकन केल्यास व्यर्साय देशोधडीस लागून व्यर्साय नष्ट होऊ शकतो. 

प्रामखु्याने पिदेशी बाजािात प्ररे्श किताना, प्रद्दशद्दक्षत अद्दधकािी आद्दण कमरचािी हे 

व्यर्सायाची एक द्दर्शेष मालमत्ता असते. साडीची द्दर्िी भािताबाहेि फायदेशीि होईल का? 

अशा प्रश्ाांची उत्ति ेद्दर्पणन सांशोधनात उत्तम प्रकाि ेशोधली जाऊ शकतात. 

३.  आतंरराष्ट्रीय कायदे आद्दण द्दनयम - प्रत्येक देशाचे स्र्तःचे कायदे असतात. कागदी 

दस्तऐर्ाजाांचे काम सोपे नसते.व्यर्सायाच्या नोंदणीपासून ते व्यर्सायाच्या प्रत्यक्ष 

सरुूर्ातीपयांत सर्र कायदेशीि औपचारिकता पाळाव्या लागतात जेणेकरून भद्दर्ष्ट्यात 

कोणतीही कायदेशीि गुांतागुांत द्दनमारण होऊ नये. कायदेशीि बाबी सांपूणर समजून घेणे 
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आर्श्यक आहे. अनयिा कोणत्याही रे्ळी समस्या उद्भरू् शकते. ह े सर्र रे्ळखाऊ असते 

आद्दण काहीरे्ळा ति ते खूप गोंधळरू्न टाकणाि ेअसते.  

४.  स्पर्ार - जागद्दतक पातळीर्ि जायचे झाल्यास, केर्ळ स्िाद्दनक लोकच नव्हे ति इति 

देशाांकडून देखील स्पधेचा सामना किार्ा लागतो.स्पधारत्मक बळ द्दकां र्ा धाि द्दमळद्दर्ण्यासाठी, 

त्या बाजािपेठाांमधील प्रद्दतस्पधी ांचे सखोल ज्ञान आद्दण सांशोधन आर्श्यक आहे.‘सव्हारयव्हल 

ऑफ द द्दफटेस्ट’ हा द्दनयम आहे. पिांत,ु व्यर्साय जेव्हा आांतििाष्ट्रीय पातळीर्िचा असतो 

तेव्हा कोणतीही चकुीची पायिी व्यर्सायाच्या अपयशाला कािणीभूत ठरू शकत.े 

उदाहिणािर, केलॉग्स कॉनरफ्लेक्स अजूनही भाितीय बाजािात आपल ेस्िान शोधत आहेत. 

५.  सांस्कृद्दतक आद्दण भाषेतील अडर्ळे–हा अद्दतशय सांरे्दनशील घटक आहे आद्दण 

आांतििाष्ट्रीय बाजािात प्ररे्श किण्यापूर्ी याची काळजी घेतली गेली पाद्दहजे. आांतििाष्ट्रीय 

व्यर्सायात इति देशाांच्या सांस्कृतीचा अभ्यास किणे आर्श्यक आहे. सांस्कृतीशी सांरे्दनशील 

बाजािपेठ त्याांच्या सांस्कृतीत अस्र्ीकायर गोष्टी सहज स्र्ीकाित नाही. उदा. मॅक डोनाल्डदस 

अशा देशाांमध्ये गोमाांस द्दर्िी करु शकत नाहीत जेिे स्र्ीकायर नाही.आांतििाष्ट्रीय 

व्यर्सायाांर्ि भाषेचा देखील परिणाम होऊ शकतो. इांग्रजी भाषा न स्र्ीकािलेले बहुतेक देश 

आांतििाष्ट्रीय व्यर्सायासाठी एक आव्हान असू शकतात. 

६.  मानव ससंार्नाशी सबंंद्दर्त मुिे - एका देशातून दसुर् या देशात जाणार्या लोकाांकडे धैयर 

तसेच त्या द्दठकाणी त्याांना अनकूुलता आर्श्यक आहे. त्या देशात मानर् सांसाधन द्दर्भाग ज्या 

पद्धतीने कायर कितो त े पूणरपणे द्दभनन असू शकते.मानर् सांसाधनाशी सांबांद्दधतलोकाांना खूप 

सार्धद्दगिी बाळगण्याची आर्श्यकता आहे. कािण अशा प्रकािच्या आव्हानाांना तोंड देणे 

कठीण होऊ शकते आद्दण कमरचार् याांर्ि त्याचा र्ाईट परिणाम होऊ शकतो. असे झाल्यास, 

नजीकच्या भद्दर्ष्ट्यात व्यर्सायासाठी ते चाांगले नाही. कमरचार् याांची द्दर्द्दर्धता व्यर्स्िाद्दपत 

किणे कधीही सोपे काम नसते. 

७.  र्कात कर व शुल्कांचे उच्च दर- देशाच्या उच्च कि, दि द्दकां र्ा शलु्काच्या सांिचनेमळेु 

उत्पादन अद्दधक महाग होऊ शकते. जि जास्त दि आकािला गेला ति काही उत्पादने खिदेी 

किणे कठीण होऊ शकते. पैसे व्यतु्पनन किण्यात सक्षम नसल्यास आांतििाष्ट्रीय स्तिार्िील 

व्यर्साय दीघरकाळात द्दटकू शकणाि नाही. 

८. रार्कीय र्ोखीम - नर्ीन प्रदेश द्दकां र्ा द्दठकाणी प्ररे्शास त्याचे स्र्तःचे धोके आहेत. जि 

देशात कोणतीही िाजकीय द्दस्ििता नसेल ति व्यार्साद्दयक उपिमाांचे फािच नकुसान होऊ 

शकते. सिकाि आद्दण त्या देशातील िाजकीय परिद्दस्ितीमळेु प्रश् उद्भरू् शकतात. 
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आांतििाष्ट्रीय स्तिार्िील व्यर्सायात, व्यापाि भागीदािाांना मैत्रीपूणर सांबांध सामाद्दयक किणे 

आर्श्यक होते.आांतििाष्ट्रीय व्यर्साय एखाद्या देशाला पैसे कमद्दर्ण्यास आद्दण सद्भार्ना र् 

नर्लौकीक कमार्ण्यास देखील मदत किते. ग्राहकाांनादेखील चाांगले उत्पादन हरे् असत.ेपूर्ी 

आपल्यासाठी ‘ॲप्पल’ – सफिचांद हे फक्त एक फळ होते, पिांत ु आत्ता ‘ॲप्पल’ हा एक 

आांतििाष्ट्रीय फोन ब्डँही आहे. 

५.६ सावरर्द्दनक-खार्गी भागीदारी  

५.६.१ सकंल्पना  

सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािी (पीपीपी)िचनेचे आगमन १९८० च्या दिम्यान झाले. यूके आद्दण 

द्दचलीसािख्या देशातील सिकािाांनी र्ीज, दळण-र्ळण, स्र्च्छता या के्षत्रातील खाजगीकिणाच्या 

यशानांति, खासगीकिणास र्ाढद्दर्णे अर्घड र्ाटले अशा के्षत्रात खासगीकिणाचे फायदे र्ाढर्ण्याचा 

प्रयत्न केला. त्याजोगे, अांतगरत र्ाहतूक, द्दशक्षण र् आिोग्य याांसािख्या के्षत्रात योग्य सार्रजद्दनक-

खाजगी भागीदािी (पीपीपी) प्रारूप अर्लांबले गेले.सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािी ही सिकािी सांस्िा 

आद्दण खासगी के्षत्रातील कां पनीमधील किाि आहे. दीघरकालीन स्र्रूपाचा प्रकल्प पूणर किण्यासाठी 

सिकाि आद्दण खाजगी व्यर्साय याांचा सहभाग असणािी ही सहकािी सांस्िा आहे. 

 

सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािी, ही द्दर्द्दर्ध स्र्रूपाची किािात्मक व्यर्स्िा आहे. ज्यात किािाच्या 

कालार्धीत दोनही पक्ष अद्दधकाि र् जबाबदार्याांना सामाद्दयक कितात. सार्रजद्दनक-खाजगी 

भागीदािीचे द्दर्द्दर्ध प्रकाि सार्रजद्दनक आद्दण खाजगी के्षत्रातील द्दर्त्त आद्दण प्रकल्प जोखमीच्या 



प्रकरण ५: व्यवसा्य, कॉर्पोरेट आणण जागणिक रणनीिी

121

द्दर्द्दर्ध सांयोजनाांसह अद्दस्तत्र्ात असू शकतात. अिरव्यर्स्िेच्या के्षत्राचा प्रकाि आद्दण बाजािाच्या 

प्रकािानसुाि खासगी पक्षकिाची द्दकां र्ा कां पनीची भूद्दमका बदलते. 

सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािी आद्दण खासगीकिण या सांकल्पनाांच्या स्पष्टतेद्दर्षयी बर्याचदा गोंधळ 

उडालेला द्ददसतो. या खाजगी के्षत्रातील गुांतर्णूकीच्या दोन प्रकािाांमध्ये स्पष्ट फिक आह.े 

खाजगीकिणात, पूर्ी सार्रजद्दनकपणे मालकीची मालमत्ता खाजगी के्षत्राकडे कायमस्र्रुपी 

हस्ताांतरित किणे समाद्दर्ष्ट असते, ति जेिे सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािी आहे, तेिे खाजगी 

के्षत्राबिोबि चालू असलेल्या सांबांधाचा ‘भागीदाि’ म्हणून सार्रजद्दनक के्षत्राची भूद्दमका द्दनिांति चालू 

िाहते.  

सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािीच्या अांतगरत,सेरे्च्या तितूदीची र् जबाबदार्या सार्रजद्दनक के्षत्र कायम 

ठेर्ते आद्दण याबाबत, सिकाि र् खाजगी के्षत्र याांच्यात किािाचा िेट सांबांध असतो.खासगीकिणाद्वाि,े 

सेर्ा प्रदान किण्यासाठी त्र्रित जबाबदािी बहुतेकदा खाजगी के्षत्राच्या प्रदात्यास हस्ताांतरित केली 

जाऊ शकते (जिी शेर्टी नागरिक सिकािला जबाबदाि धरू शकतात.) खासगीकृत दिूसांचाि 

यदु्दटद्दलटी मधील टेद्दलफोन कायर कित नसल्यास, सामानयपणे नागरिक खासगी प्रदात्यास तिाि 

कितात पिांत ुजि सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािीच्या अांतगरत सरुु असलेले रुग्णालय बांद असेल ति 

नागरिक अद्यापही फक्त सिकािलाच जबाबदाि धितात. 

सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािी अांतगरत अशाही भाद्दगदार्या आहेत ज्यात एक खासगी कां पनी 

सार्रजद्दनक के्षत्रातील कां पनीबिोबि दीघर मदुतीच्या किािाखाली सार्रजद्दनक पायाभूत सदु्दर्धा पिुर्तो. 

अशा व्यर्स्िेनसुाि, खाजगी के्षत्रातील कां पनीची खालील गोष्टी स्र्ीकािण्यास सहमती असार्ी 

लागते.  

१)  सार्रजद्दनक के्षत्रातील पायाभूत सदु्दर्धाांचे आिाखडे तयाि किणे र् बाांधकाम किणे, 

द्दर्स्ततृीकिण किणे द्दकां र्ा शे्रणीत सधुािणा किणे. 

२)  भिीर् आद्दिरक, ताांद्दत्रक आद्दण परिचालद्दनय जोखीम पत्किणे. 

३) सार्रजद्दनक के्षत्रातून, र्ापिकत्याांकडून द्दकां र्ा या दोघाांच्या सांयोगातून किािाच्या 

कालार्धीतील देयाकाांद्वाि ेआद्दिरक पितार्ा प्राप्त किणे. 

४)  किाि सांपल्यानांति, सार्रजद्दनक के्षत्राची मालकी म्हणून त्याांच्याकडे पायाभूत सदु्दर्धा पित 

किणे. 

अशा योजनाांचे र्णरन किण्यासाठी बीओटी(द्दबल्ड, ऑपरटे आद्दण रान्सफर– बांर्ा, वापरा व 

हस्तांतरण करा) आद्दण डीबीएफओ(द्दड ाइन, द्दबल्ड, फायनान्स अँड ऑपरटे– योर्ना तयार 

करा, बांर्ा, द्दवत्त पुरावा व वापरा) सािख्या अटी बर् याचदा र्ापिल्या जातात. अशा अटी 
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दीघरकालीन सर्लतींना देखील लागू होतात जेिे द्दर्द्यमान मालमते्तचा र्ापि, देखभाल आद्दण 

द्दर्स्तािासाठी खासगी के्षत्र जबाबदाि असते. जेव्हा मूलभूत मालमत्ता सार्रजद्दनक के्षत्रात पित केली 

जात नाही, तेव्हा कधीकधी त्याला बीओओ(द्दबल्ड, ओन आद्दण ऑपरटे– बांर्ा, मालक व्हा 

आद्दण वापरा) किाि म्हणून सांबोधले जाते आद्दण या प्रकािच्या प्रकल्पाांची द्दनर्ड, तयाि किणे आद्दण 

बोली लार्ण्याच्या पद्धती सहसा रे्गळ्या नसतात. प्रत्येक के्षत्राची स्र्तःची द्दर्द्दशष्ट समस्या असू 

शकते पिांत ुहा दृद्दष्टकोन पायाभूत सदु्दर्धाांच्या द्दर्स्ततृ तितूदीर्ि लागू किता येरू् शकतो. 

र्ीज द्दनद्दमरती, िस्त्याांची बाांधणी र् देखभाल, शाळा द्दकां र्ा रुग्णालयाांची तितूद असो, सार्रजद्दनक-

खाजगी भागीदािीमध्ये, सार्रजद्दनक द्दकां र्ा खाजगी पक्षकाि कोणते अद्दधकाि, जबाबदार्या आद्दण 

जोखीमी गहृीत धरून ठिर्तात त्यार्ि या भागीदािीची व्यापकता द्दनभरि किते.  

भारतातील सावरर्द्दनक-खार्गी भागीदारीची उदाहरणे 

१)  कोलकातामर्ील दुसरा द्दववेकानंद द्दिर् (आता द्दसस्टर द्दनवेद्ददता द्दिर्)–१९९५ साली 

हाती घेण्यात आलेल्या बीओटीप्रकल्पाांपैकी हा पद्दहला प्रकल्प आहे. सर्लतीच्या किािार्ि 

सप्टेंबि २००२ मध्ये स्र्ाक्षिी किण्यात आली. स्िापन केलेल्या कनसोद्दटरयमचे सदस्य 

यूएसए, यूके, मॉरिशस आद्दण भाितातील होते. 

२)  मंुबई मेरो - भाितातील पद्दहला एमआिटीएस-मास िॅपीड राांझीट द्दसस्टम म्हणजचे 

अद्दतजलद र्ाहतूक प्रणाली प्रकल्प सार्रजद्दनक खाजगी भागीदािी स्र्रूपनात िाबद्दर्ला गेला. 

डीएमआिसीने (द्ददल्ली मेरो िले कॉपोिशेन) मुांबई मेरोसाठी बहृत योजना तयाि केली होती. 

यामध्ये, रिलायनस एनजी द्दलद्दमटेड द्दह कां पनी खाजगी पक्षकाि म्हणून सहभागी होती.  

३)  डीएनडी द्दलंक रोड - प्रस्ताद्दर्त मयूि द्दर्हाि द्दजल्हा कें िाच्या चौकाला, चाि लेनचा १.५ 

द्दकमी लाांबीचा िस्ता द्ददल्ली नोएडा द्दलांक िोडला छेदेल असा तयाि किण्यात आला. 

४)  अंडरग्राउंड कार पाद्दकिं ग द्दसस्टम शहर- कोलकाता, पद्दिम बंगाल - कोलकाता 

महानगिपाद्दलकेने भूद्दमगत जागेर्िील अद्दधकािाांचा र्ापि किण्याचा द्दनणरय घेतला. त्यानसुाि, 

भूद्दमगत पाद्दकां ग प्रकल्प सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािी प्रकल्प म्हणून द्दबल्ड-ओपन-ऑपिटे-

रानसफि (बीओओटी) तत्र्ार्ि हाती घेण्याचा द्दनणरय घेतला. हा प्रकल्प (बीओओटी) 

तत्र्ार्ि २० र्षाांकरिता दणे्यात आला. यात,केएमसी आद्दण द्दसांप्लेक्स या खासगी 

पक्षकािाांचा समारे्श होता.  

५.६.२ सावरर्द्दनक खार्गी भागीदारीचे महत्त्व: 

१. प्रत्येक सहभागी भागीदारीला सवोत्कृष्ट देते: जेव्हा दोन घटक एकाच सहमत ध्येयासाठी 

कायर कितात तेव्हा दोघेही त्याांचे सर्ोत्तम सांयोजन कितात आद्दण एका प्रकल्पाच्या तलुनेत 
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चाांगले उत्पनन द्दमळर्तात. प्रत्येक जण ज्यामध्ये द्दर्शेष असतो ते सर्ोत्कृष्ट देण्याचा प्रयत्न 

कितात. 

२.  लाभांचे परस्पर सामाद्दयकीकरण: असे प्रकल्प दीघर गभरधािणेच्या कालार्धीसह एक 

असतात आद्दण अगदी महाग असतात. एका चाांगल्या व्यर्साय भागीदािासह हे सर्र सहजतेने 

पाि पाडले जाते. जोखीम आद्दण फायदे सहजपणे सामाद्दयक केले जातात आद्दण दोनही पक्षाांना 

पिस्पि फायदा होतो. 

३. सामाद्दर्क-आद्दर्रक कामांवर शासनास लक्ष कें द्दित करणे शक्य होते: एखाद्याने प्रकल्पाचा 

खचर आद्दण र्ास्तद्दर्क काम सामाद्दयक केल्यामळेु सिकाि इति महत्त्र्पूणर सामाद्दजक-आद्दिरक 

के्षत्रार्ि लक्ष कें द्दित करू शकते. 

४.  प्रकल्प सुरळीत व वेगवान पणूर होतो:सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािी दीघरकालीन असल्याने 

दोन पक्षकाि एकत्र येत असल्यामळेु प्रकल्प सिुळीत र् जलद गतीने पूणर किण्यास मदत 

होते. 

५.  देशाला लाभदायक: असे प्रकल्प िाबर्णे फाि सोपे नसले तिी द्दर्श्वासाहर खासगी पक्षाचा 

सहभाग केर्ळ खचर आद्दण जोखीम र्ाटून घेण्यासच मदत कित नाही ति देशाला 

दीघारर्धीपयांत फायदा देतो. 

६.  छोट्या द्दनमशहरी उद्योगांना बळकटी द्दमळते: द्दर्कसनशील देशाांच्या ग्रामीण भागातील 

छोटदया छोटदया उद्योगाांना सहसा पिकीय मालकीच्या आद्दण इति पिदेशी कां पनयाांशी उपसमूह 

किण्यास द्दकां र्ा यजमान देशात स्र्त: च्या सहाय्यक कां पनया द्दर्कद्दसत किण्यास उत्सुक 

असलेल्या मोठदया सांस्िाांशी किाि किण्याची सांधी द्दमळत नाही. असे उद्योग, अनभुर् आद्दण 

गुांतर्णूकीची सांधी, उद्यम र्ाढीसाठी आद्दण सांभाव्य स्पधेसाठी मजबूत यशापयश द्दर्कद्दसत 

किण्यात अपयशी ठितात. सार्रजद्दनक-खासगी भागीदािीच्या िणनीतीय शासकीय 

धोिणामळेु र् द्दनयामक यांत्रणेमळेु, या के्षत्रातील द्दर्द्दर्ध प्रकािच्या सार्रजद्दनक-खासगी 

भागीदािीस प्रोत्साहन द्दमळेल. त्यामळेु छोटे द्दनमशहिी उद्योग बळकट होतील र् त्याचबिोबि 

उद्योजकाांच्या स्र्ािस्यास उते्तजन द्दमळेल.  

७.  इतर महत्त्व: 

• भाांडर्ली अर्जड प्रकल्पाांमध्ये गुांतर्णूक किणे सिकािला अर्घड असते. पिांत ु

एखाद्या खासगी घटकाला दीघर मदुतीच्या फायद्याच्या बदल्यात त्याच प्रकल्पात िस 

असू शकतो. 
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• सधुारित परिचालन कायरक्षमतेद्वाि ेखासगी के्षत्रातील तांत्रज्ञान आद्दण नाद्दर्नयता याांचा 

सार्रजद्दनक सेर्ा प्रदान किण्याच्या नर्ीन सधुारित मागारचा परिचय म्हणून 

सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािीचे अनरे्षण किता येऊ शकते.  

• असे उपिम, पूणरपणे सार्रजद्दनक द्दकां र्ा पूणरपणे खासगी असलेल्या उपिमापेक्षा 

चाांगल्या पायाभूत उपाययोजना द्दकां र्ा सेर्ा प्रदान कितात. यामध्ये,प्रत्येक सहभागी 

पक्षकाि द्दकां र्ा कां पनी सर्ोत्तम काम किते. 

• सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािी सामानयत: सार्रजद्दनक के्षत्रातील कायरक्षमता सधुािते 

आद्दण स्िाद्दनक व्यर्सायाच्या क्षमता द्दर्कसीत किते. 

बािार्ी पांचर्ाद्दषरक योजनेत (२०१२-२०१७) नमूद केल्याप्रमाणे भाित सिकािकडे पायाभूत 

सदु्दर्धाांच्या गुांतर्णूकीचे महत्त्र्ाकाांक्षी लक्ष्य आहे (अांदाजे यूएस $ १ द्दरद्दलयन). अशा प्रकािच्या 

प्रचांड गुांतर्णूकीची गिज असतानाही भाित सिकाि सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािीला 

अिरव्यर्स्िेच्या बर् याच के्षत्राांत सद्दियपणे प्रोत्साहन देत आहे. 

सार्रजद्दनक आद्दण खाजगी सहकायारने काम केल्यास देश लर्कि प्रगती कितो. असे प्रारूप द्दर्शेषत: 

सार्रजद्दनक के्षत्राची कायरक्षमता सधुाितात आद्दण स्िाद्दनक व्यर्सायाची क्षमता द्दर्कसीत कितात. 

५.६.३ सावरर्द्दनक-खार्गी भागीदारीच्या समस्या  

१.  समान द्दहतसबंंर्ांची समस्या:शासन समाजकल्याणासाठी आद्दण खाजगीके्षत्र नफ्यासाठी 

काम किीत असते. सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािीच्या प्रकल्पासाठी द्दहतसांबांधात साम्यता 

असली पाद्दहजे. या मानद्दसकतेमळेु मतभेद र्ाढल्यास आिांद्दभक उत्सकुता द्दकां र्ा स्र्ािस्य 

दीघरकाळापयांत द्दटकू शकणाि नाही. 

२.  मालकीचा अभाव - सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािीहे प्रारूप एक सांयकु्त प्रयत्न आहे. जि 

कोणताही पक्षकाि समान िीतीने योगदान देत नसेल ति त्यापैकी एकार्ि नेहमीच दसुर्यापेक्षा 

जास्त दबार् येतो. जेव्हा प्रकल्पाने जे ठिर्ले होते ते द्दमळण्यास अपयश येते तेव्हा 

मालकीच्या अभार्ाची समस्या अद्दधक तीव्र होते. 

३.  खार्गी कंपनीचे वचरस्व- असे होऊ शकते की भाांडर्लातील र्ाटदयामळेु सिकाि माघाि 

घेईल आद्दण खाजगी पक्षाचे र्चरस्र् र्ाढू शकेल. यामळेु सिकािची गैिसोय होत जाईल. 

सर्रसाधािणपणे, जास्त द्दनधी असणार्या कां पनया पढुाकाि घेण्याचा प्रयत्न कितात परिणामी 

कधीकधी जनतेचे नकुसान होते. 
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४.  सपें्रषण आद्दण उिीष्टांची समस्या–सांप्रेषणाचा अभार् र् उिीष्टाांची अस्पष्टतायामळेु प्रकल्प 

द्दनद्दमरतीर्ि परिणाम होऊ शकतो. प्रािांद्दभक पातळीर्िील सोयी सदु्दर्धा आद्दण सांपूणर 

पािदशरकता प्रकल्प सिुळीत पाि पाडण्यास मदत किते. र्ास्तर्र्ादी उद्दिष्टाांसोबत योग्य 

द्दनणरय प्रद्दिया या समस्येचे द्दनिाकिण किण्यास मदत किते. 

५.  कामाची वेगळी शैलीःभाांडर्ली अर्जड प्रकल्पाांच्या द्ददिांगाईबाबत खासगी के्षत्र अद्दधक 

सार्ध असते. त्याांची कायरशैली आद्दण अांमलबजार्णीची पद्धत सिकािी पक्षाकािाशी चाांगल्या 

प्रकाि े जळेुलच असे नाही. बर्याचदा प्रकल्पाच्या अांदाजीत रे्ळेनसुाि अांमलबजार्णी न 

केल्यास असे मोठे प्रकल्प प्रचांड महाग पडतात. 

६.  मतभेद - मोठदया प्रकल्पाांमध्ये अांमलबजार्णीपूर्ी योग्य द्दनयोजन समाद्दर्ष्ट असते. रै्चारिक 

आद्दण स्पधारत्मक उिीष्टाांमध्ये मतभेद असू शकतात. त्याचा परिणाम सहभागी पक्षकािाांच्या 

सांबांधार्ि होऊ शकतो. जि द्दशस्तीचा अभार् असेल ति सांपूणर टीम त्रस्त होत,े आद्दण 

द्दनयोजनानसुाि अपेद्दक्षत परिणाम द्दमळत नाहीत.  

७.  द्दनकृष्ट दर्ारचे द्दनयंत्रण - एकाद्दधक सहभागींमळेु, जि द्दशस्तीचा अभार् आद्दण द्दनकृष्ट दजारचे 

द्दनयांत्रण असेल ति ते कोणत्याही व्यर्सायाचे नकुसानच किते. पण, उपलब्ध सांसाधनाांर्ि 

द्दनयद्दमत आद्दण योग्य द्दनयांत्रण ठेर्ल्याने केर्ळ रे्ळच र्ाचत नाही ति सर्ोत्कृष्ट द्दर्तिणास 

मदत होते. 

८. खार्गी पक्षकारास अद्दर्क र्ोका-प्रत्येक सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािीमध्ये,खाजगी 

जोडीदािास अद्दधक धोका असतो. एकति अद्दस्तत्र्ात असणािी प्रणाली द्दकां र्ा मांजिुीसाठी 

लागणािा दीघर काळ यामळेु व्यर्साद्दयक सांबांधार्ि परिणाम होतो. असे झाले ति,खाजगी 

भागीदाि शासनाकडून नकुसान भिपाईची अपेक्षा ठेर्तो. 

५.७ पीपीपी मोडेलच्या रणद्दनतींचे प्रशासन 

१)  सयुंक्त उद्यम रणनीती: सांयकु्त उद्यमाांचे र्णरन व्यर्सायाची एक व्यर्स्िा म्हणून केल ेजाऊ 

शकते. यात कायर, द्दियाकलाप द्दकां र्ा प्रकल्प पूणर किणे यासािख्या द्दर्द्दशष्ट उिेशाने दोन 

द्दकां र्ा अद्दधक कां पनया कायदेशीिरित्या स्र्तांत्र उपिम तयाि किण्यासाठी एकत्र येतात. 

दसुर्या शब्दाांत साांगायचे ति, ही एक तात्पिुती भागीदािी आहे, जी एका द्दर्द्दशष्ट हतूेसाठी 

स्िाद्दपत केली जाते. द्दह भागीदािी द्दर्द्दशष्ट नार् र्ापरू शकते द्दकां र्ा द्दर्द्दशष्ट नार् न र्ापिता 

काम किते. 
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 सार्रजद्दनक-खाजगी मॉडेलच्या सांयकु्त उपिमात, शासकीय आद्दण खासगी कां पनी एकत्र 

येऊन प्रकल्प हाती घेण्याच्या द्दनद्दित उिेशाने तात्पिुती भागीदािी स्िापन कितात. 

 उदाहिणािर, स्पेशल पपरज व्हेईकल (एसपीव्ही) तयाि किण्यासाठी, पीपार्ार् िले्रे् कॉपोिशेन 

द्दलद्दमटेड (पीआिसीएल) ची स्िापना मे २००० मध्ये भाितीय िले्रे् र् गजुिात पीपार्ार् पोटर 

द्दलद्दमटेड (जीपीपीएल) सह सांयकु्त उद्यम (जेव्ही) कां पनी म्हणून कां पनी अद्दधद्दनयम १९५६ 

च्या अांतगरत केली गेली.१९९२ मध्ये सी द्दकां ग इनफ्रास्रक्चि द्दलद्दमटेड, गजुिात मेिीटाईम 

बोडर आद्दण गजुिात सिकाि याांनी सांयकु्त उद्यम कां पनी स्िापनेसाठी सामांजस्य किािाांर्ि 

स्र्ाक्षिी केली होती.  

 पायाभूत सदु्दर्धाांच्या द्दर्कासात सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािीचे उत्कृष्ट र् अद्दद्वतीय उदाहिण 

म्हणजे पीआिसीएल. सिुेंिनगि आद्दण िाजलुा शहि दिम्यान मीटि गेज लाइन ब्ॉडगेजमध्ये 

रुपाांतरित किण्याचे काम आद्दण तेच काम पढेु द्दपपार्ार् बांदिापयांत र्ाढर्ीत नेण्याचे काम 

एस.पी.द्दर्. ला देण्यात आले.द्दपपार्ार् िले्रे् ते द्दपपार्ार् बांदि यास जोडणार्या २७१ द्दक.मी. 

च्या मागारर्िील तसेच बांदिातील माल र्ाहतकुीच्या र् र्ाहतकुी सांदभारत सर्र कामकाज र् 

व्यार्साद्दयक कामे साांभाळण्याचे कामही कां पनीला सोपद्दर्ण्यात आले.  

२)  द्दबल्ड-ऑपरटे-रान्सफर (बीओटी)– बांर्ा-वापरा-हस्तांतरण रणनीती: या िणनीतीद्वाि,े 

सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािीच्या माध्यमातून मोठदया प्रकल्पाांना द्दर्त्तपिुर्ठा केला जातो. 

ग्रीनद्दफल्ड पायाभूत सदु्दर्धा प्रकल्प याच तत्र्ाने सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािीतनेु 

उभािण्यात आले.  

 द्दबल्ड-ऑपिशेन-रानसफि (बीओटी) किािाअांतगरत, सामानयत: शासन खाजगी कां पनीला 

प्रकल्प उभािण्यास आद्दण चालर्ण्यास द्ददल्यानांति कां पनीला नफा होण्यासाठी २० ते ३० 

र्षाांच्या कालार्धीची सर्लत देते. त्या कालार्धीनांति, प्रकल्प सिकािकडे पित देण्यात 

येतो.  

 उदाहिणािर, पणु्यातील तैलबलैा येिे २० मेगारॅ्ट हायडल आधारित र्ीज यदु्दनटची स्िापना 

द्दह बी.ओ.टी. तत्र्ार्ि किण्यात आली. हा बी.ओ.टी. प्रकल्प म्हणजे जलसांपदा द्दर्भाग, 

महािाष्ट्र आद्दण स्याटइांड इनफ्रास्रक्चि प्रा. लीद्दमटेड याांमध्ये झालेला किाि होता. 

३)  टनरकी प्रकल्प -वक्रकील्ली प्रकल्प रणनीती: यात, एक खासगी कां पनी प्रकल्पाची सांपूणरपणे 

िचना, बाांधकाम र् सुसज्जीकिण किण्याचे मानय किते आद्दण र्ापिासाठी पूणरपणे तयाि 

झाल्यानांति तो प्रकल्प शासनाकडे सपूुदर किते. साधािणपणे, प्रकल्पासाठी अिरसहाय्य 
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शासन पिुर्ते. प्रकल्प शासनाकडे हस्ताांतरित केल्यानांति ऑपिशेनचा भाग सिकािच्या 

देखिखेीखाली असतो. पण, प्रकल्प देखभाल मात्र खासगी कां पनी किीत असते. 

 तेल आद्दण गॅस के्षत्र, उजार प्रकल्प के्षत्र, बांदि द्दर्कास, िले्रे् नेटर्कर  द्दकां र्ा स्टेशन द्दर्कास, मरेो 

िले इत्यादी प्रकल्पाांमध्ये सामानयपणे द्दह पद्धत र्ापिण्यात येते. 

 टनर-की प्रकल्प बर् याच द्दर्भागाांत र्ापिला जातो. उदाहिणािर माद्दहती तांत्रज्ञान (टनर-की 

माद्दहती प्रणालीची अांमलबजार्णी), अद्दभयाांद्दत्रकी, मोठे बाांधकाम प्रकल्प, द्दसद्दव्हल 

अद्दभयाांद्दत्रकी आद्दण इति बर् याच के्षत्रात. 

४)  द्दबल्ड-ओन-ऑपरटे (बीओओ)- बांर्ा-मालक व्हा-वापरा रणनीती: बीओओ एक 

सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािी प्रकल्प प्रारूप आहे ज्यात एक खासगी कां पनी सिकािच्या 

काही प्रमाणात प्रोत्साहनासह प्रकल्प तयाि केिते, ज्यार्ि कां पनीची मालकीच असते आद्दण 

कां पनीच प्रकल्प चालद्दर्त असते. शासन यात िेट द्दनधी देत नसले तिी या प्रारूप 

अांतगरत,किमाफी सािख्या अनय आद्दिरक प्रोत्साहन सर्लती देते. या प्रारूपमध्ये, सदु्दर्धा 

र्ापिकत्याांकडून फी गोळा करून खासगी कां पनीला एकूण गुांतर्णूक र्सूल किण्याची 

पिर्ानगी द्ददली जाते. द्दर्कसक स्र्तांत्रपणे प्रकल्पाचा मालक असतो र् तो प्रकल्प चालद्दर्तो. 

द्दबल्ड-ऑपिशेन-रानसफि (बीओटी) सांिचनेच्या द्दर्पिीत,खासगी के्षत्रातील कां पनीचा हा 

प्रकल्प असतो आद्दण मदुतीच्या शेर्टी तो शासनाकडे हस्ताांतरित किण्याची गिज नसते. 

५)  सवलती करार रणनीती: सर्लतीच्या या किािामध्ये खाजगी कां पनी (सर्लत उपभोक्ता) 

प्रकल्प पूणरपणे तयाि किण्यास जबाबदाि असते. सेर्ा मानके स्िाद्दपत किण्यासाठी आद्दण 

खासगी कां पनीने योग्य र्ापिकतार शलु्क आकािले याची खात्री किण्यास शासन जबाबदाि 

असते. गुांतर्णूकीची जबाबदािी खाजगी कां पनीची असते. काही प्रकिणाांमध्ये सिकाि द्दर्त्त 

पिुर्ठा करू शकते.खासगी कां पनीला त्याांची गुांतर्णूक तसेच गुांतर्णूकीर्ि योग्य पितार्ा 

(रिटनर ऑन इनव्हेस्टमेंट-आि.ओ.आय.) द्दमळर्ता यार्ा यासाठी सर्लतीच्या किािाचा 

कालार्धी २० ते ३० र्षाांचा असतो.  

६)  लीर् करार द्दकंवा भाडेपट्टी करार रणनीती: या योजनेनुसाि, सिकाि खासगी कां पनीला 

प्रकल्पाची सध्याची मालमत्ता र्ापिण्यास पिर्ानगी देते. हा किाि साधािणत: १० र्षारसाठी 

असतो. त्यानांति, पढुील १० र्षाांसाठी त्याचे नूतनीकिण केले जाते. 

७)  व्यवस्र्ापन करार रणनीती: या किािाअांतगरत सार्रजद्दनक सेर्ा सदु्दर्धाांच्या 

व्यर्स्िापनासाठी खासगी कां पनी जबाबदाि असते जसे की हॉद्दस्पटल, यदु्दटद्दलटीज 

(पाणीपिुर्ठा, र्ीजपिुर्ठा, र्ाहतूक), बांदि, इत्यादी.सार्रजद्दनक के्षत्र द्दस्िि मालमते्तत 
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गुांतर्णूकीसाठी जबाबदाि असते ति खासगी के्षत्र सदु्दर्धा व्यर्स्िाद्दपत किण्यासाठी खेळत े

भाांडर्ल पिुर्ण्यास जबाबदाि असते. ऑपिदे्दटांग खचारसाठी सार्रजद्दनक के्षत्र खासगी के्षत्राला 

द्दर्द्दशष्ट दि देत.े हा किािार्ि ३ त े५ र्ष्ट्यारच्या कालार्धीसाठी केलेला असतो. त्याचे पनुहा 

नूतनीकिण केले जाऊ शकते. 

८)  सेवा करार रणनीती: या किािाअांतगरत सार्रजद्दनक के्षत्र खासगी के्षत्रातील कां पनीबिोबि िस्ते, 

महामागर र् इति पायाभूत सदु्दर्धाांची देखभाल र् दरुुस्ती यासािख्या काही सेर्ाांच्या 

तितदुीसांबांद्दधत किाि किते. हा किाि १ ते ३ र्षारच्या कालार्धीसाठी असतो र् त्याचे पनुहा 

नूतनीकिण केले जाऊ शकते. किािाच्या कालार्धीत, शासन खासगी कां पनीला पूर्रद्दनधार रित 

शलु्क देते. हे शलु्क किािात ठिलेल्या सेर्ाांसाठी एक-रे्ळ शलु्क असू शकते. 

९) द्दड ाईन-फायनान्स-द्दबल्ड-ऑपरटे(डीएफबीओ)– योर्ना तयार करा-द्दवत्तपुरावा-बांर्ा-

वापरा रणनीती: ही िणनीतीद्दबल्ड-ओन-ऑपिटे (बीओओ) या िणनीतीमध्ये केलेला बदल 

आहे. 

१०)  द्दड ाईन-द्दबल्ड- योर्ना ; तयार करा– बांर्ा रणनीती:ही िणनीती टनरकी प्रकल्प –र्ि 

कील्ली प्रकल्प िणनीती या िणनीतीमध्ये केलेला बदल आहे. 

५.८ सारांश  

पनुिरचनेमध्ये एखाद्या कां पनीचा सांघटनात्मक, आद्दिरक आद्दण ऑपिदे्दटांग आिाखडा द्दकां र्ा िचना 

कायमस्र्रूपी र् जलद गतीने बदलणे आद्दण द्दर्त्तीय कायरर्ाहीच्या मदुदद्याांकडे लक्ष रे्धणे असत े

ज्यामलुे एखाद्या कां पनीस बांद किारे् लागू शकते. पनुिरचना, मूलत: कां पनीला नफा आद्दण 

उत्पादकतेर्ि पित आणण्याच्या प्रािद्दमक उिेशाने आयोद्दजत केलेले परिपूणर काम असते. 

पनुिरचनाची िणनीती द्दर्लीनीकिण, सांपादन, अद्दधग्रहण, पोटरफोद्दलओ पनुगरठन, आद्दिरक पनुिरचना, 

सांघटनात्मक पनुिरचना, पनुर्रसन योजना, इत्यादी असू शकतात. 

जेव्हा एखादी कॉपोिटे िणनीती कमी होत चाललेल्या कामद्दगिीकडे लक्ष देण्याकरिता बनद्दर्ली जात,े 

तेव्हा या प्रकािच्या िणनीतीला नूतनीकिण िणनीती असे म्हणतात. या प्रकािची िणनीती कां पनीला 

ऑपिशेनसमध्ये द्दस्ििता आणण्यास, सांघटनात्मक सांसाधने आद्दण क्षमताांचे पनुरुज्जीर्न किण्यास 

आद्दण पनुहा एकदा कां पनी स्पधारत्मक किण्यास मदत किते. 

जेंव्हा दोन रे्गळ्या कां पनयाांमध्ये स्र्तः चे स्र्तांत्र अद्दस्ित्र् द्दटकरू्न पिस्पि फायदेशीि प्रकल्प हाती 

घेण्यासाठी एकत्र येतात तेंव्हा त्यास िणनीतीय सामरिक युती असे म्हणतात. याचा किाि सांयकु्त 

उद्योगापेक्षा कमी जद्दटल आद्दण कमी बांधनकािक असतो. सांयकु्त उद्यामाांमध्ये दोन व्यर्साय स्र्तांत्र 
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व्यर्साद्दयक अद्दस्तत्र् द्दनमारण किण्यासाठी आपली सांसाधने एकत्र कितात. भाितीय सामरिक यतुी 

द्दकां र्ा आघाडीला भागीदािाांमधील सांघषर, शासकीय हस्तके्षप, द्दनणरय घेण्यास द्दर्लांब, कायर 

सांस्कृतीतील फिक,इत्यादींसािख्या काही समस्याांना सामोि ेजारे् लागते. 

सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािी ही सार्रजद्दनक मालमत्ता आद्दण / द्दकां र्ा सार्रजद्दनक सेर्ाांच्या 

तितूदीसाठी सिकािी आद्दण खासगी के्षत्रातील एक व्यर्स्िा आहे.जेव्हा खाजगी के्षत्रातील तांत्रज्ञान र् 

नाद्दर्नयपूणर कामे आद्दण सार्रजद्दनक के्षत्रातील प्रोत्साहनपि योजना याांचे योग्य सांयकु्तीकिण होते तेंव्हा 

प्रकल्प ठिलेल्या रे्ळेत आद्दण अांदाद्दजत द्दकां मतीत पूणर किता येतात.  

५.९ स्वार्धयाय 

खाली द्ददलेल्या पयारयांपैकी सवारत योग्य उत्तर द्दनवडा 

१)  ______________ म्हणजे एखाद्या कां पनीचे एक द्दकां र्ा अद्दधक पैलू पनुहा द्दडझाइन 

किण्याची प्रद्दिया. 

 (कॉपोिटे पनुिरचना िणनीती, सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािी, िणनीद्दतक यतुी, यापैकी काहीही 

नाही) 

२)  कॉपोिटे पनुिरचनेत _____________समाद्दर्ष्ट आहे. (द्दर्भाग खिदेी, द्दर्च्छेद्ददत द्दर्िी, 

द्दर्घटीकिण, यापैकी सर्र) 

३)  फमरच्या कॉपोिटे नूतनीकिण धोिणार्ि __________ चा परिणाम होतो. 

 (व्यर्स्िापन मलु्येव्यर्स्िा, ग्राहक,आांतििाष्ट्रीय पयारर्िण, यापैकी सर्ार) 

४)  दोन कां पनयासांसाधने सामाद्दयक किण्यासाठी एकत्र येऊन एक किाि कितात, तेंव्हा त्यास 

_________म्हणतात. 

 (कॉपोिटे पनुिरचना िणनीती, सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािी, िणनीतीक यतुी, यापैकी काहीही 

नाही) 

५)  ______________ द्दह आद्दिरक गुांतर्णूकीर्ि आधारित िणनीतीक यतुी आहे. 

 (इद्दक्र्टी िणनीतीक यतुी, अनुलांब िणनीतीक यतुी, कै्षद्दतज िणनीतीक यतुी, यापैकी सर्र) 

६)  भाितीय िणनीद्दतक यतुी द्दकां र्ा आघाडीत ____________ द्दह समस्या असू शकते. 

 (कायरसांस्कृतीत फिक, घटललेी स्पधार, नर्ीन बाजािात प्ररे्श, र्ाढीच्या सांधी) 
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७)  ____________ द्दह सिकािी प्राद्दधकिणआद्दण खाजगी के्षत्रातील कां पनीयाांच्यामधील किाि 

आहे.  

 (कॉपोिटे पनुिरचना िणनीती, सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािी, िणनीद्दतक यतुी, यापैकी काहीही 

नाही) 

८)  _____________ हा मिुा िणनीती अर्लोकन आद्दण द्दनर्डीमध्ये सामील असतो.  

 (कॉपोिटे सांस्कृती, भूतकाळातील िणनीतींचा परिणाम, सिकािी धोिणे, यापैकी सर्र) 

९)  _____________ हे सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािीचे एक प्रारूपआहे.  

 (बाांधा-र्ापिा-हस्ताांतिण किा, एकल व्यापािी व्यर्साय, सांयकु्त द्दहांदू कौटुांद्दबक व्यर्साय, 

सहकािी सांस्िा) 

१०)  __________ मध्ये जनुी कां पनी अद्दस्तत्र्ात िाहत नाही.  

 (द्दर्च्छेद्ददत द्दर्िी, द्दर्लीनीकिण, आांद्दशक द्दर्घटन, यापैकी सर्र) 

खालील द्दवर्ाने सत्य द्दक असत्य ते सांगा. 

१)  द्दर्लीनीकिण कॉपोिटे पनुिरचना िणनीतीचा एक प्रकाि आहे. 

२)  द्दनकृष्ट दजारचे उत्पादन हे एखाद्या कां पनीचे कॉपोिटे नूतनीकिण धोिण िाबर्ण्याचे एक कािण 

असू शकते. 

३)  सांस्कृती आद्दण भाषेचा अडिळा ही आांतििाष्ट्रीय व्यर्सायाांची समस्या कधीच असू शकत 

नाही 

४)  सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािीची िणनीती शासनास त्याच्या सामाद्दजक-आद्दिरक कामाांर्ि 

लक्ष कें द्दित किण्यास सक्षम किते.  

५)  मुांबई मेरो हे सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािी िणनीतीचे उदाहिण आहे. 

६)  टनरकी द्दकां र्ा र्िकील्ली प्रकल्पात,खाजगी कां पनी प्रकल्प पूणर झाल्यानांति शासनाकडे 

हस्ताांतरित किीत नाही. 

७)  कॉपोिटे नूतनीकिण हे अांतगरत पनुिरचनेचे उदाहिण आहे.  
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र्ोडी र्ुळवा  

गट – ‘अ’  गट – ‘ब’ 

१. आद्दिरक पनुिरचना अ. सार्रजद्दनक-खाजगीभागीदािी (पीपीपी) मॉडेल 

२. द्दबल्ड-ऑपिटे-रानसफि (बीओटी)                                 

िणनीती  
ब.कॉपोिटेपनुिरचना िणनीतीचा प्रकाि  

३. अद्दधग्रहण  क. मानर् सांसाधना सांबांद्दधत मिुे 

४. आांतििाष्ट्रीय व्यर्सायाची समस्या  ड. धनको-मालाको गणुोत्ति  

५. डाऊन सायद्दझांग  इ. आउटसोद्दसांग– बाह्य सांसाधनाांचा र्ापि  

 

खालील प्रश्ांची सद्दवस्तर उत्तर ेद्दलहा  

१)  कॉपोिटे पनुिरचना िणनीतीची सांकल्पना आद्दण त्याची आर्श्यकता समजारू्न साांगा. 

२)  कॉपोिटे पनुिरचना िणनीतीचे द्दभनन प्रकाि कोणते? 

३)  कॉपोिटे नूतनीकिण िणनीती म्हणजे काय? त्यार्ि परिणाम किणाि े अांतगरत आद्दण बाह्य 

घटकाांर्ि चचार किा. 

४)  कॉपोिटे नूतनीकिण िणनीतींच्या कािणाांचे र्णरन किा. 

५)  िणनीतीक सामरिक यतुी/आघाडींचे प्रकाि अधोिदे्दखत किा. 

६)  िणनीद्दतक सामरिक यतुी/आघाडींचेमहत्त्र् स्पष्ट किा. 

७)  भाितीय िणनीद्दतक सामरिक युती/आघाडदयाांच्या द्दर्द्दर्ध समस्या स्पष्ट किा. 

८)  आांतििाष्ट्रीय व्यर्सायाांच्या समस्याांर्ि चचार किा. 

९)  सार्रजद्दनक खाजगी भागीदािी धोिणाचे महत्त्र् साांगा. 

१०)  'सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािी िणनीतीमध्ये अडचणींचा समारे्श आहे' हे द्दर्धान स्पष्ट किा. 

११)  सार्रजद्दनक-खाजगी भागीदािी(पीपीपी) मॉडेलच्या शाद्दसत िणनीतींर्ि द्दटप द्दलहा. 

१२)  कॉपोिटे पनुिरचनेच्या, अांतगरत र् बाह्य पनुिरचनेच्या प्रकािाांर्ि द्दचांतन किा.  

✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ 



घटक ३ 

६     
माहिती तंत्रज्ञानातील नवीन उदयोन्मुख व्युव्िरचना 

प्रकरण सरंचना  

६.० उ�ीष्ट 

६.१ परिचय 

६.२ माहिती तंत्रज्ञानाद्वाि ेचालहिलेल्या व्यवु्ििचना/िणहनती 

६.३ माहिती तंत्रज्ञानाद्वाि ेचालहिलेल्या व्यवु्ििचनांच्या/िणनीतींच्या मयाादा 

६.४ भाितीय व्यिसायातील माहिती तंत्रज्ञाना चे (आयटी) योगदान 

६.५ सािांश 

६.६ स्िाध्याय 

६.० उद्दीष्ट 

या हिभागाचा अभ्यास केल्यानंति हिद्यार्थयाांमध्ये खालील सक्षमता हनमााण िोईल.  

• माहिती तंत्रज्ञानाद्वाि ेचालहिलेल्या व्यवु्ििचनांचे/िणहनतींचे मित्त्ि स्पष्ट किणे.  

• माहिती तंत्रज्ञानाद्वाि ेचालहिलेल्या व्यवु्ििचनांच्या/िणहनतींच्या मयाादा जाणून घेणे.  

• भाितीय व्यिसायात माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) के्षत्राच्या योगदानाची चचाा किणे. 

६.१ पररचय 

माहिती तंत्रज्ञान, व्यिसायातील नािीण्य िाढिते. नाहिण्यपूणा अ ॅप्स, िाढिलेला डेटा स्टोिजे, 

िेगिान प्रहिया आहण हिस्ततृ माहिती हितिण िे माहिती तंत्रज्ञानाचे चांगले परिणाम आिेत. 

नाहिण्यपूणा उपिमांमळेु व्यिसाय अहिक कायाक्षमतेने चालतात. ति निहनहमातीमळेु व्यिसायाचे 

मूल्य िाढते, गणुित्ता िाढते आहण उत्पादकता िाढते. 

या हिभागात, माहितीतंत्रज्ञानाद्वाि े चालहिलेल्या व्यिसायातील व्यवु्ििचनांची/िणहनतींचची चचाा 

केली गेली आिे.  
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६.२ माहिती तंत्रज्ञानाद्वार ेचालहिलेल्या व्युव्िरचना/रणहनती 

६.२.१ सकंल्पना 

माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) िा माहिती ि संप्रेषण तंत्रज्ञान (आयसीटी) चा एक उपघटक आिे. डेटा 

हकंिा माहितीचे संग्रिण, अिलोकन, पनुिाप्राप्ती, प्रसािण आहण िाताळणी यासाठी संगणकाचा िापि 

किणे म्िणजे माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) िोय. 

उदािरणे 

• डेटा नेटिका  आहण सिा संबंहित संप्रेषण उपकिणे जसे की सव्िाि, हिजेस, िाउटि, िब आहण 

िायरिगं. 

• िडा प्रोसेहसंग आहण स्प्रेडशीट सािख्या ऑहिस ऑटोमेशन प्रणालीचे सॉफ्टिेअि आहण 

त्यांना चालहिण्यासाठी संगणक. 

 

६.२.२ माहिती तंत्रज्ञानाचे मित्त्ि: 

१.  काययक्षम व्यिसायाची हनहमयती:व्यिसाय अहिक कायाक्षम बनहिणे िे आयटीचे उ�ीष्ट आि.े 

सामान्य काम िेगिान किण्यात माहिती तंत्रज्ञानाची मदत िोते. आयटीमळेु, व्यिसाय (२४ x 

७) खलुे असणे शक्य झाले आिे आहण जयांना आयटीच्या सोयी उपलब्द आिेत त्यांना याचा 

िायदा िोतो आिे. 
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२.  जलद कायय: मनषु्यासािखे मशीन थकले असे िोऊ शकत नािी. आयटीतल्या एकाच 

मशीनने बर् याच कमाचार्यांची जागा घेतली आिे. म्िणून, हजथे हजथे शक्य असेल तेथे 

आयटीचा िापि काम किण्यासाठी ि कामांना गती येण्यासाठी किािा लागतो.  

३.  कमयचाऱयांच्या कामाच्या भारात कपात: ऑटोमेशनमळेु, कायाक्षमतेत सिुािणा झाल्याने 

मानिािि अिलंबून िािणे कािी प्रमाणात कमी झाले आिे. आयटीने, कमाचार् यांकडून त्यांच्या 

कामाचे अहतरिक्त ओझे काढून घेतले आिे. त्यामळेु, कमाचार्यांना त्यांच्या मूख्य कामाच्या 

के्षत्रािि लक्ष कें हित किणे शक्य झाले आिे.  

४. कामाच्या पारपंाररक मार्ायत बदल : आयटीने, कायापद्दती आहण काया किण्याचे मागा 

पूणापणे बदलले आिते. ि ेबदललेले मागा, कंपन्यांना अहिक कायाक्षमतेने काम किण्यास ि 

उत्पादकता िाढहिण्यास आहण कमी कालाििीत बिचे काम किण्यास सामर्थया देतात. 

५.  डेटाचे कें द्रीकरण: आयटीने इलेक्रॉहनक स्टोिजे तयाि केले आि.े आपल्या नोंदी जतन 

किण्यास आयटी मदत किते. तसेच, ते आपल्याला कें व्िािी ि कोठेिी ह्या साठिलेल्या नोंदी 

िापिण्यात मदत किते. 

६.  घरातून काम: एकेकाळी घरून काम किणे ि ेस्िप्न िोते. पितं,ु आता िा एक निीन मागा 

आिे. कामाच्या हठकाणी नसतानािी काम केल्याने उत्पादकता िाढते.आयटी आपल्याला 

कंपनीच्या नेटिका  आहण सव्िाििि दूिस्थ प्रिेश देते त्यामळेु घिातून काम किणे शक्य झाले 

आिे.  

७. रोजर्ाराच्यासधंीीःआयटीच्या आगमनामळेु पषु्कळ संिी तयाि झाल्या. त्यातून बर् याच 

लोकांना िोजगाि हमळाला. संगणक प्रोग्रामि असो, िाडािेअि हकंिा सॉफ्टिेअि डेव्िलपि 

असो येणार्या पढुच्या हपढीसाठी िोजगािाच्या अनेक निीन संिी आयटीमळेु हिकहसत िोत 

आिेत. 

८.  भारतीय आयटी उद्योर्ात िाढ:आयटीमळेु देशाला आपली प्रगती िेगिान िोण्यास मदत 

झाली. गेल्या दोन दशकांपासून भाितीय आयटी उद्योगाने अभूतपूिा हिकास सािला आिे. 

आयटी के्षत्र जगला निीन हदशेकडे घेऊन चालले आिे.  

६.३ माहिती तंत्रज्ञानाद्वार ेचालहिलेल्या व्युव्िरचनांच्या/रणनीतींच्या मयायदा  

आयटीचे बिचे िायदे असले तिीिी त्यात बिचे दोषिी आिते.प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात. 

माहिती तंत्रज्ञान के्षत्र व्यिसायासाठी कसे िापिले जाते? त्याचा गैििापि िोतो का?यािि त्याचे 

िायदे ि मयाादा पूणापणे अिलंबून असतात. 
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१.  अत्यहधक अिलंहबत्ि: आयटी आहण मशीनिि जास्त अिलंबून िािणे आपल्याला 

असिुहक्षत बनिते. इंटिनेट हकंिा िीजपिुिठा बंद झाल्यास, पूणा काम इंटिनेट हकंिा 

िीजपिुिठा सरुू िोईपयांत ठप्प िािते. 

२.  खहचयक:आयटीची अंमलबजािणीची आहण प्रािहंभक हकंमत खूप खहचाक ि मिाग असते यात 

कमाचार् यांना प्रहशहक्षत किण्याची देखील आिश्यकता असते. िी िेळखाऊ प्रहिया असत.े 

आयटी के्षत्रामध्ये सतत सिुािणेची आिश्यकता असते. जिी तंत्रज्ञाना हशिाय आता जगणे 

कठीण असले तिी आपणांस त्यातील त्रटुी ि त्यासंबंहित आव्िानां हिषयी माहिती असणे 

आिश्यक आिे. 

३.  काम ि जीिन असतंुलनता: घिातून काम किणे िायदेशीि असेल पितं ु आपल े काम ि 

आपले आयषु्य यांच्यातील समतोलतेच्या दृष्टीकोनातून किीकिी ते एखाद्या व्यक्तीसाठी 

चांगले नसू शकते. सतत स्िीनिि िेळ देणे ि कामाचे िाढते दबाि यांचे तोटेिी असतात 

जयाकडे दलुाक्ष करू नये. 

४.  सुरहक्षततेचे प्रश्नीः सामाहयक केलेली िैयहक्तक माहिती आहण गोपनीय डेटा सिजपणे िॅक 

केला जाऊ शकतो. तंत्रज्ञानाच्या या िाढत्या िापिामळेु सुिक्षततेचा िोका खूपच जास्त आिे. 

केिळ एका छोट्याश्या चकुीमुळे व्यिसाय नष्ट िोऊ शकतो. म्िणूनच, माहिती तंत्रज्ञान सिुक्षा 

प्रणाली योग्य हठकाणी अिलंबलेली असािी. 

५.  जहटलता:आपण िापित असलेल्या हडव्िाइसेसचे काया समजून घेऊ शकत नसू ति त्याचा 

आपल्या िैयहक्तक गोपनीयतेिि गंभीि परिणाम िोऊ शकतो. आपाली िैयहक्तक माहिती 

हनयंहत्रत किणे आहण त्याचा गैििापि टाळणे िे खूप कठीण आहण किीकिी अशक्य असते. 

६.  नोकरीची असुरहक्षतता–कािीतिी अज्ञात असणे हि या के्षत्राची एक भीती आिे. सतत 

अपगे्रड किण्याची गिज आहण कामािरून काढून टाकण्याचा सततचा िोका हि या 

व्यिस्थेची सिाात िाईट बाजू आिे. खचा कमी किणे आहण कंपनीची व्याप्ती कमी किणे िे 

कमाचार्यास नोकिी किणे अहिक कठीण किते. 

७.  िचयस्ि–सामर्थयािान माहिती ि तंत्रज्ञान प्रणाली असलेले देश जगािि अहििाजय गाजित 

आिेत. आपण जे कािी कितो त्याचा परिणाम कुणािि तिी िोत असतो. आपल्या खाण्या 

हपण्यापासून ते बोलण्या पयांतच्या सिा सियी ि पद्दती मोठ्या प्रमाणात स्ियंचहलत झाल्या 

आिेत. या दिम्यान,आपली स्ितःची संस्कृती आहण आपल्या पद्दती ििित चालल्या आिेत. 
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६.४ भारतीय व्यिसायातील माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) के्षत्राचे योर्दान 

भाितातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योगात दोन प्रमखु घटकांचा समािेश िोतो: माहिती तंत्रज्ञान सेिा 

आहण बाह्य स्त्रोत व्यापाि (हबहसनेस प्रोसेस आउटसोहसांग). १९९८ मध्ये आयटी के्षत्राचे भािताच्या 

स्थूल देशांतगात उत्पादनात १.२% एिढे योगदान िोते ते िाढून २०१७ मध्ये ७.७% एिढे झाले. 

२०२० मध्ये भाितीय आयटी के्षत्रात काम किणार्या कमाचार्यांची संख्या ४.३६ दशलक्ष एिढी 

झाली. हि माहिती,भाितीय व्यिसायात आयटी के्षत्राच्या योगदानाचे चांगले प्रहतहबंब दशािते. 

तंत्रज्ञानाच्या आगमनानंति ि िापिानंति, व्यिसायांचे काया मोठ्या प्रमाणात बदलून गेललेे आिे. 

भाितात संगणकाच्या आगमनानंति व्यिसायाचे पूिीचे मागा हनहष्िय झाले. माहिती तंत्रज्ञान 

(आयटी) जिळजिळ सिात्र के्षत्रांमध्ये िापिले जाते. तंत्रज्ञानाच्या जलद बदलांसि, आपण स्ितःला 

कसे सिुाितो आहण त्याच्या नकािात्मक पैलूपंासून आपण आपल े संिक्षण कसे कितो िे िाि 

आव्िानात्मक काम आिे. आयटी के्षत्राच्या योगदानाची चचाा खालीलप्रमाणे किता येते. 

 

१.  हिक्षणातील माहिती तंत्रज्ञान–आपण असा हिचाि किीिी केला नव्िता हक, आपला िगा 

आपल्या मोबाइल हडव्िाइसिि भििला जाईल. पण िोय, ते प्रत्यक्ष घडले आिे ! कोहिड -

१९ साथीच्या िोगामळेु संपूणा देशभि झालेल्या लॉकडाउनच्या परिहस्थतीत आपण सिाजण 

ऑनलाइन अभ्यास करू लागलो ि हशकू लागलो. जगातील प्रत्येक हठकाणी इलेक्रॉहनक 

उपकिणे हशक्षक आहण हिद्यार्थयाांद्वाि े िापिली जातात. जे लोक प्रत्यक्ष िगाात प्रिेश करू 

शकत नािीत अशा लोकांसाठी िे ििदान आिे. आपल्याकडे आता ऑनलाइन हशकण्याच्या 

उ�ेशाने तयाि केलेले बिचे अ ॅप्स आिेत. स्ियम, बायजसु, िेदान्तू या सिाांनी आपली 

अभ्यास किण्याची पद्दतच बदलली आिे. 
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२.  आरोग्यसेिेतील माहिती ततं्रज्ञान– डॉक्टि रुग्णाशी सल्लामसलत कित असेल हकंिा 

कािीिेळा डॉक्टि त्याच्या सिकार्यांसोबत कािी माहिती सामाहयक किीत असेल, िे सिा 

कािी आता ऑनलाइन झाले आिे. हडहजटल तंत्रज्ञान आहण प्रहियांचा अिलंब करून, 

आिोग्यसेिा प्रदाता रुग्णांना चांगल्या प्रतीची सेिा आहण िेळ देण्यािि लक्ष कें हित किीत 

आिेत. ई-हनदान लिकिच आिोग्य सेिा के्षत्राचे भहिष्य बनू शकते. सिा नोंदी हडहजटल केल्या 

जातील आहण लिकिच आपल्याकडे आिोग्य सिाय्यक म्िणून बीओटीएस (इंटिनेट िोबोट 

म्िणून ओळखले जाणाि)े देखील हदसू लागतील. 

३.  कृषी माहिती तंत्रज्ञान– भाितातीय शेतकर् यांना शेती किण्याच्या पद्दती सिुािण्यासाठी 

सिकाि मदत किीत आिे. २०१५ मध्ये डीडी हकसान टीव्िी चॅनेल केिळ शेतकर्यांसाठी 

सरुु किण्यात आला. िा चॅनेल शेतकर्यांना निीन शेती तंत्र, जलसंिािण, सेंहिय शेती आहण 

चांगल्या शेती पद्दतींची िास्तहिक िेळी माहिती देण्यास मदत कितो. 

४. बँहकंर् माहिती तंत्रज्ञान– एटीएम, ऑनलाईन बहँकंग, मोबाइल बहँकंग इत्यादी निीन 

तंत्रज्ञानाच्या उपलब्दतेद्वािे ग्रािकांना िायदा हमळाला आिे. आयटी आहण मशीनमळेु बर् याच 

गोष्टी सिुळीत झाल्या आिेत. यापढेु प्रत्येक कामासाठी आपाल्याला बकेँत जाण्याची गिज 

पडणाि नािी. यामळेु, बकेँचा िेळ तसेच ग्रािकांचा िेळ बचत िोण्यास मदत झाली आिे. 

५.  ररटेल क्षेत्रातील माहिती तंत्रज्ञान– खिदेीचे काम यापूिी इतके सोपे किीच नव्िते. आपण 

आपली आिडती उत्पादने खिदेी किण्यासाठी मध्यिात्री देखील ऑडाि करू शकतो. जया 

िेळेस आपण इंटिनेट सिा  कितो हकंिा िाउझ कितो, चॅट बॉट्स आहण जाहििाती पॉप अप 

कितो तेंव्िा ि े सिा आपल्याला योग्य िेबसाइटकडे हनदेहशत किण्यास मदत कितात. 

हकिकोळ हििेते ग्रािकांना कायाक्षम पद्दतीने सेिा देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा िापि कितात. 

आयटीच्या मदतीने ग्रािकांच्या हनिडी ि आिडीचा सिज मागोिा घेता येतो. 

६.  दूरस्थ सिंेदनातील माहिती तंत्रज्ञान –दूिस्थ संिेदन िा मानिजातीसाठी एक प्रकािचा 

आशीिााद आिे. नैसहगाकरित्या कोणतािी संपका  न घेता उपग्रि हकंिा उच्च उड्डाण किणाि े

ििाई परिििन परृ्थिीभोिती स्कॅ न किीत हतच्याब�ल माहिती हमळहिण्यासाठी हिित 

असतात. त्यामुळे संशोिकांना परृ्थिीब�लच्या गोष्टी सिज कळण्यास मदत िोते. आमल्या 

िोजच्या िापिातला ग्लोबल पोहझशहनंग हसस्टम (जीपीएस) िा सिेक्षण आहण नेहव्िगेशनशी 

संबंहित बर् याच अनपु्रयोगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात िापिला जातो. 

७.  मीहडया (माध्यमे) उद्योर्ांतील माहिती तंत्रज्ञान–माहिती तंत्रज्ञानाने मीहडया उद्योगांसाठी 

सदु्दा आपले दििाजे उघडे ठेिले आिेत. जाहििात, प्रसािण, दूिदशान, ई-कागदपते्र, 

अ ॅहनमेशन, इत्यादी सिा कािी केिळ या प्रगत प्रणालीद्वाि ेशक्य झाले आिे. तंत्रज्ञानाने मिुण 

आहण इलेक्रॉहनक माध्यमात िांती केली आि.ेआपल्या घिातून कुठेिी ना जाता आपण सिा 

माहिती अगदी सिजपणे ऑनलाइन हमळिू शकतो. 
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६.५ सारांि 

जे तंत्रज्ञान आतापयांत आले यामळेु सिा कािी इतके सोपे आहण सोयीस्कि िोत गेले हक त्या हशिाय 

आपण जगू शकत नािी. आपल्या िायद्यासाठी तंत्रज्ञानाचा िापि कसा किािा पण त्याचबिोबि 

स्ितःला त्याचा गलुाम बनू न देणे िे मात्र आपल्याला समजून घेणे आिश्यक आिे. 

माहिती तंत्रज्ञान, व्यिसायात नािीन्यतेची िाढ किते. चांगले अ ॅप्स, सिुारित डेटा स्टोिजे, िेगिान 

प्रहिया आहण हिस्ततृ माहिती हितिणात हि सिा नाहिन्यतेची हनप्पत्ती आिे. निकल्पना ि 

नाहिन्यतेमळेु व्यिसाय अहिक कायाक्षमतेने चालतो.निहनहमातीमळेु मूल्य िाढते, गणुित्ता िाढते 

आहण उत्पादकतािी िाढते. एकीकडे िे सिा िायदे आिेत ति दसुिीकडे अहतअिलंहबत्ि, खहचाक 

तंत्रज्ञान, काया ि जीिन असमतोल, सिुहक्षतता समस्या, सिुक्षा म�ुे, नोकिी असिुहक्षतता, इत्यादी 

समस्यािी हनमााण झाल्या आिेत.  

६.६ स्िाध्याय 

खाली हदलेल्या पयाययांमधील सिायत योग्य उत्तर हनिडा. 

१)  माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) व्यिसायात _______________मदत किते.  

 (कायाक्षमता िाढिण्यास, खहचाक िोण्यास, सिुहक्षतता समस्या हनमााण िोण्यास, गुंतागुंत 

िाढिन्यास) 

२)  _____________ व्यिसायातील माहिती तंत्रज्ञाना (आयटी) च्या मयाादांपैकी एक आिे. 

 (नोकिी सिुहक्षतता, कें िीकृत डेटा, िेगिान काया, यापैकी सिा) 

३)  सद्यहस्थतीत, माहिती तंत्रज्ञान(आयटी) _____________ या व्यिसाययोगदान देत आिे. 

 (आिोग्यसेिा, हशक्षण, शेती, यापैकी सिा) 

४)  अपस्टोक चे ऑनलाईन िोहकंग एप िे ____________ माहिती तंत्रज्ञानाचे उदाििण आिे. 

 (हित्त, बहँकंग, रिटेल, यापैकी सिा) 

खालील हिधाने सत्य हक असत्य ते सांर्ा. 

१)  माहिती तंत्रज्ञानाच्या (आयटी) व्यिसायाबाबत कोणत्यािी मयाादा नािीत. 

२) माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) हकिकोळ व्यापािी के्षत्रातिी िापिले जाऊ शकते. 

३) माहिती तंत्रज्ञाना (आयटी) मळेु देशात बेिोजगािी हनमााण िोऊ शकते. 

४)  हशक्षण के्षत्रातील माहिती तंत्रज्ञानामळेु हिद्यार्थयाांचे नकुसान िोत आिे.  

५)  एस.बी.आय.- योनो िे रिटेल के्षत्रातील माहिती तंत्रज्ञानाचे उदाििण आिे. 
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जोडी जुळिा  

र्ट ‘अ’ र्ट ‘ब’ 

१. स्ियम  अ. कृषीतील माहिती तंत्रज्ञान  

२. डीडी हकसान चॅनेल ब. डेटाचे कें िीकिण 

३. माहिती तंत्रज्ञान  क. हशक्षणतील माहिती तंत्रज्ञान  

४. कोहिन अप्स  ड. दिुस्थ संिेदन  

 ५. जी. पी. एस.   इ. आिोग्य सेिेतील माहिती ततं्रज्ञान 

 

खालील प्रश्नांची सहिस्तर उत्तर ेहलिा  

१) व्यिसायात माहिती तंत्रज्ञानाचे (आयटी) मित्त्ि काय? 

२) व्यिसायातील माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) च्या मयाादांिि चचाा किा. 

३) 'भाितीय व्यिसायात आयटी के्षत्राचे योगदान कसेआिे' याची उदाििणांसि चचाा किा.  

४) भाितातील हशक्षण ि कृषी के्षत्रातील माहिती तंत्रज्ञानाच्या उपयोगािि अििाल लेखन किा.  

सदंभय: 
१. P. Subba Rao, (२०१२), ‘Strategic Management’, ३rd Revised Edition, 

Himalaya Publishing House, Mumbai.  

२. P. K. Ghosh, (२००९), ‘Strategic Management’, Sultan Chand and Sons, 
New Delhi. 

३. P.K. Ghosh, (२०११), ‘Strategic Planning and Management’, Sultan Chand 
& Sons, New Delhi.  

४. Dr. M. Jeyarathnam, (२०११), ‘Strategic Management’, Himalaya 
Publishing House, Mumbai.  

५. Rabi Narayan Kar, ‘Mergers, Acquisitions and Corporate Restructuring – 
Strategies Practices’, International Book House Pvt. Ltd, Mumbai. 

६. Dr. Karamarkar M, Dr. Pimpale V & Dr. Kamble B, (२०२१), ‘Strategic 
Management’ (M.Com. Semester – I -English) Director, Institute of 
Distance and Open Learning, University of Mumbai, Vidyanagari, Mumbai.  

७. डॉ. अहजनाथ डोके आहण हिशाल झेंडे, (२०१७), ‘व्यिुिचनात्मक व्यिस्थापन’,  

 हनिाली प्रकाशन, पणेु. 

✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ 
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३.  बाह्यस्त्रोतार्थ व्यवसाद्दयक प्रद्दिया : बाह्यस्त्रोतार्थ व्यवसाद्दयक प्रद्दिया बीपीओ आद्दि 

बाह्यस्त्रोतार्थ ज्ञान प्रद्दिया : केपीओ याांच्या ििनीती समजावून साांगू शकतील.  

४.  भाितातील बाह्यस्त्रोतार्थ व्यवसाद्दयक प्रद्दिया : बीपीओ आद्दि बाह्यस्त्रोतार्थ ज्ञान प्रद्दिया : 
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५. व्यवसाय पनुद्दनथद्दमथतीच्या प्रद्दियाांचे विथन कितील. 

७.१  पररचय  

अलीकडच्या काळात व्यवसायाचा कािभाि सिुळीत व योग्यप्रकाि े चालावा म्हिून व्यावसाद्दयक 

द्दवद्दवध नाद्दवन्यपूिथ तांिाचा वापि कित आहेत. सरुुवातीच्या काळात व्यावसाद्दयक सांघटना म्हिजे 

कां पन्या आपली सवथ कामे स्वतः किीत होते, पिांत ुअलीकडच्या काळामध्ये गिुवत्ता सुधािण्यासाठी 

आद्दि स्पधेमध्ये द्दटकून िाहण्यासाठी सांघटना द्दवद्दवध प्रकािची कामे सांघटने बाहेिील व्यक्ती द्दकां वा 

बाहेिील सांघटनाांकडून करून घेत आहेत. असे किण्याचा द्दनिथय हा बहुतेकदा या द्दवद्दवध कामाविील 
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खचथ कमी कििे आद्दि पनुद्दनथदेद्दशत द्दकां वा सांवधथन, वेळ आद्दि उजाथ खचथ कमी करून तयाांचा अद्दधक 

चाांगला वापि कििे आद्दि या द्वाि ेअद्दधकाद्दधक फायदा द्दमळविे हा असतो. 

सांघटने बाहेिील व्यक्ती द्दकां वा बाहेिील सांघटनाांकडून आपली द्दवद्दवध कामे करून घेण्याच्या 

प्रद्दियेलाच बाह्य�ोतार्थ असे म्हितात. बाह्य�ोतार्ाामध्ये व्यवसायातील काही प्रद्दियांचे 

उपकंत्राटीकरण करणे होय. यात वस्तचुी आकृती, सांशोधन, वस्तचुा द्दवकास, उतपादन आद्दि 

द्दवपिन ततृीय-पक्षाच्या सांघटनाांकडून / कां पनीकडून करून घेतले जाते.  

व्यवसाय प्रद्दियेच्या पनुद्दनथद्दमथतीमध्ये सांपूिथ मखु्य व्यवसाय प्रद्दियेचे पनुद्दनथद्दमथतीचा समावेश होतो. 

उतपादकता, लागिािा वेळा आद्दि गिुवत्ता यामध्ये नाट्यमयरितया सधुाििा किण्यासाठी मखु्य 

व्यवसाय प्रद्दियेची पनुद्दनथद्दमथती केली जाते. ग्राहकाांना उतकृ� मूल्य आद्दि अद्दधक वस्तू द्दवतिीत 

किण्यासाठी व्यवसायात प्रद्दिया पनुद्दनथद्दमथतीचे काम नव्याने प्रािांभ कितात. 

या धड्यात बाह्य�ोतार्थ व्यवसाद्दयक प्रद्दिया आद्दि व्यवसाय प्रद्दियेची पनुद्दनथद्दमथती ििनीती या 

द्दवषयी सद्दवस्ति द्दववेचन केलेले आहे. 

७.२ बाह्य�ोतार्ा व्यवसाद्दयक प्रद्दिया आद्दण बाह्य�ोतार्ा ज्ञान प्रद्दिया  

७.२.१ सकंल्पना 

व्यवसाय प्रद्दिया बाह्य�ोतार्थ (बीपीओ) ही एक व्यवसाय पद्धत आहे ज्यात एखादी सांस्र्ा 

आवश्यक व्यवसाय कायथ किण्यासाठी बाह्य सेवा प्रदातयाशी किाि किते. कायाथलयीन कामकाजाचे 

बाह्य�ोतार्थ कििे म्हिजे व्यवसायच्या अांतगथत कायाथचे जसे की पावतया तयाि कििे द्दकां वा खिदेी 

कििे तयाच प्रमािे बाह्य कायाथलयीन कामकाज जसे की ताांद्दिक सहाय्य, द्दवपिन आद्दि ग्राहक 

सेवाांचा समावेश होतो. व्यवसाय प्रद्दिया बाह्य�ोतार्थ बीपीओ मध्ये मखु्य हेतू हा खचथ कमी कििे, 

प्रद्दिया कायथक्षमता वाढविे तसेच मोठ्या प्रमािात व्यवहाि प्रद्दिया हाताळण्यासाठी व्यवसायात 

प्रद्दतबद्धता आििे हा आहे. 

व्याख्या : 

१) गाटानर-डेटाक्वेस्ट (२०००) व्यवसाय प्रद्दिया बाह्य�ोतार्थ बीपीओची सवथ स्वीकृत आद्दि 

लोकद्दप्रय व्याख्या ‘बाह्य प्रदातयास एक द्दकां वा अद्दधक माद्दहती तांिज्ञान सधन व्यवसाय प्रद्दिया 

साकािण्यास द्ददले जाते ज्याची प्रशासन आद्दि व्यवस्र्ापन उलाढाल, परिभाद्दषत आद्दि 

मोजण्यायोग्य कामद्दगिीच्या द्दनकषाांवि द्दनवड केलेली असते. 
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 The most popular and well-accepted definition of BPO offered by Gartner-

Dataquest is ‘the delegation of one or more IT-intensive business 

processes to an external provider that in turn owns, administers and 

manages the selected process based on defined and measurable 

performance criteria’. 

२) डेव्हनपोटा (१९९३) व्यवसायाच्या प्रद्दियेस परिभाद्दषत किते “‘परिभाद्दषत व्यवसायाचा 

परििाम साध्य किण्यासाठी ताद्दकथ कदृ�्या सांबांद्दधत कायाांचा सांच होय”. 

 Davenport (१९९३) defines business process as ‘a set of logically related 

tasks performed to achieve a defined business outcome’.  

 विील या दोन व्याख्या एकि केल्याांनांति पढुील व्याख्या तयाि होते :'बाह्य सेवा प्रदातयास 

सांबांद्दधत द्दियाकलापाांचा सांच साकािण्यास द्ददला जातो की जो परिभाद्दषत आद्दि 

मोजण्यायोग्य व्यवसायाच्या परििामासाठी जबाबदाि असेल'.  

 Joining these two definitions together, we can interpret BPO as an action 

of delegating a set of related activities to an external service provider, who 

is responsible for the defined and measurable business outcome. 

३) बाह्य�ोतार्ा व्यवसाद्दयक प्रद्दिया म्हिजे अशी प्रद्दिया की ज्याद्वाि े आपल्या उद्योग 

व्यवसायास आवश्यक सेवा आद्दि कायथ याांचे पोटकां िाट (subcontract) दसुऱ्या अशा 

व्यवसाय सांस्र्ेला द्यायचे की जी अद्दधक स्वस्त अर्वा अद्दधक चाांगल्या प्रकाि ेद्दकां वा दोन्ही 

ह्या सेवा व कायथ देईल. 

 Outsourcing is the process of subcontracting services & operations to 

another firm that can do them cheaper or better (or both). 

४) "बाहरेून सेवा पिुद्दविाऱ्या बाह्य व्यक्ती / सांस्र्ाांकडून व्यवसाय सांस्र्ेच्या एक द्दकां वा अद्दधक 

व्यवसाद्दयक प्रद्दिया (मूलभूत स्वरूपाच्या नसिाऱ्या) करून घेिे म्हिजे व्यवसाद्दयक प्रद्दिया 

बाह्य�ोतार्थ - बी.पी.ओ. होय." 

 Outsourcing means to engage the services of an external provider (i.e., of 

outsourcer) to mange deliver services in respect of one or more business 

activities of non-core nature to the client. 
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७.२.२ बीपीओ कंपन्या पुरद्दवत असलेल्या सेवा: 

बीपीओ कां पन्या द्दवद्दवध प्रकािच्या सेवा पिुवतात, जसे की ग्राहक सहाय्यता, ताांद्दिक सहाय्यता, 

टेलीमाकेद्दटांग, द्दवमा प्रद्दिया, माद्दहती प्रद्दिया, अजथ प्रद्दिया, जमाखचथ / द्दहशेब ठेविे आद्दि इांटिनेट / 

ऑनलाइन / वेब सांशोधन कििे. 

१) ग्राहक सहाय्यता सेवााः २४/७ अांतगथत आद्दि बाह्य सांभाषि सेवा ज्यामध्ये फोन, ईमेल 

आद्दि समक्ष सांभाषिाद्वाि ेग्राहकाांच्या प्रश्ाांची आद्दि समस्याांची दखल घेताली जाते. 

२) तांद्दत्रक सहाय्यता सेवा: उतपादन सहाय्यता, चालू प्रद्दकये मध्ये सहाय्य, वस्तू वापिात 

साहाय्य, सांगिकाची आज्ञावली, सांगिक हाडथवेअि, गौण आद्दि इांटिनेट पायाभूत 

सदु्दवधाांमधील वापि साहाय्य आद्दि समस्या द्दनिाकिि कििे. 

३) टेलीफोनद्वारा सपंका  साधून द्दवपणन सेवा: सांभाव्य ग्राहकाांशी सांवाद साधिे आद्दि 

ग्राहकाांच्या सेवा / उतपादनाांसाठी िस द्दनमाथि कििे, द्दवद्यमान ग्राहकाांना द्दविी, द्दविी 

प्रोतसाहन, िॉस-द्दविी आद्दि ऑनलाइन द्दविी प्रद्दिया पूिथ कििे.  

४) माद्दहती प्रसारण मदत कक्ष सेवा: स्ति१ आद्दि २ ,द्दवद्दवध माद्दलका सहाय्य, प्रिाली -

समस्या द्दनिाकिि, ताांद्दिक समस्या द्दनिाकिि, कायाथलयीन उतपादकता साधने समर्थन, 

उतपादनाच्या वापिाच्या प्रश्ाांची उत्ति ेदेिे आद्दि दूिस्र् द्दनदान कििे. 

५) द्दवमा प्रद्दिया: नवीन व्यवसाय सांपादन आद्दि जाद्दहिात, द्दवमा दावे, द्दवमापि देखभाल आद्दि 

द्दवमापि व्यवस्र्ापन कििे.  

६) माद्दहती प्रद्दवष्टी आद्दण माद्दहती प्रद्दिया: कागद, पसु्तके, प्रद्दतमा, ई-पसु्तके, द्दपवळी पषेृ्ट, 

वेबसाईट्स, व्यवसाय काडथ, मदु्दित दस्तऐवज, सॉफ्टवेअि अनपु्रयोग, पावतया, द्दबले, माद्दहती 

पदु्दस्तका आद्दि मेद्दलांग सूचीमधून माद्दहती प्रद्दव� कििे. 

७) माद्दहती रूपांतरण सेवा: डेटाबेस, शब्द प्रद्दिया, स्प्रेडशीट आद्दि सॉफ्टवेअि 

अनपु्रयोगाांसाठी डेटा रूपाांतिि. कच्च्या डेटाचे पीडीएफ, एचटीएमएल, शब्द द्दकां वा अ ॅिोबॅट 

स्वरूपात रूपाांतिि कििे. 

८) जमाखचा व लेखा सेवा: ग्राहकाांच्या सामान्य खाते नोंदी, खाती प्राप्ततय, खाती देय, आद्दर्थक 

ताळेबांद, बकँ सलोखा आद्दि मालमत्ता / उपकििे खातयाांची देखभाल कििे. 

९) अजा प्रद्दिया सेवा: ऑनलाईन अजथ प्रद्दिया, वेतन प्रद्दिया, वैद्यकीय द्दबद्दलांग, द्दवमा हक्क 

अजथ प्रद्दिया आद्दि वैद्यकीय अजथ प्रद्दिया कििे. 

१०) ऑनलाइन सशंोधन: इांटिनेट शोध, उतपादन सांशोधन, बाजािपेठ सांशोधन, सवेक्षि, 

द्दवशे्लषि, माद्दहती जाल सांशोधन आद्दि टपाल यादी सांशोधन करून देिे. 
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७.२.३ भारतातील बीपीओची रणनीती: 

१)  जागद्दतक द्दवतरण आदशा / प्रद्दतकृती: जागद्दतक द्दवतिि आदशथ / प्रद्दतकृती ही सहसा 

माद्दहती तांिज्ञान उद्योगात गुांतलेल्या सांस्र्ाांशी सांबांद्दधत असतात, तसेच सल्लगाि 

(कन्सल्टन्सी) आद्दि व्यवसाद्दयक सेवाांचा यात समावेश आहे. ही प्रद्दिया आहे ज्याद्वाि े

जगभिातील द्दवद्दवध द्दठकािी असिाऱ्या सांघाांच्या मदतीने माद्दहती तांिज्ञानातील प्रकल्प 

िाबद्दवले जातात. ही काम कििािी व्यक्ती द्दकां वा सांघ उद्योग / व्यवसायाच्या जागेवि द्दकां वा 

अन्यि दगुथम जागेवि (उद्योग / व्यवसायाच्या जागेवि द्दकां वा जवळपास द्दकां वा लाांब) असू 

शकतात. या प्रकल्पाशी सांबांद्दधत कामे ह े वेगवेगळ्या सांघाांमध्ये द्दवभागलेले असतात. या 

प्रकािची कामकाजाची पद्धती ग्राहकाच्या ईच्छे नसुाि र्ोडेफाि बदल करून प्रकल्प द्दवतरित 

किण्यासाठी देखील वापिली जाऊ शकते. 

 याला द्दमद्दित बाह्य�ोतार्थ असे देखील म्हितात. याांना एकि देखील किता येते. काही 

द्दवद्दवध प्रकािचे पद्धती खालील प्रमािे: 

अ)  उद्योग / व्यवसायाच्या जागवेर (ऑनसाईट) द्दवतरण पद्धती - यामध्ये सल्लागाि 

कां पनी सरुुवातीपासून ग्राहक कां पनीच्या जागेवि द्दकां वा साईटवि (चे) प्रकल्प पूिथ 

होईपयांत समोिासमोि सांवाद साधून काम कितात. 

ब)  उद्योग / व्यवसायाच्या जागपेासून दूरवर (ऑफसाईट) द्दवतरण पद्धती - यामध्ये 

सल्लागाि कां पनी / ग्राहकाच्या जागेपासून दूिवि म्हिजे तयाच शहिात द्दकां वा देशात 

िाहून काम किते. 

क)  उद्योग / व्यवसायाच्या जागपेासून पूणापणे दूरवर (ऑफशोअर) द्दवतरण पद्धती- 

यामध्ये सल्लागाि कां पनी / ग्राहकाच्या प्रकल्पातील सगळे कामे सरुुवातीपासून 

प्रकल्प पूिथ होईपयांत एक द्दकां वा तयापेक्षा जास्त बाहेिील गटाांचा वापि करून सवथ कामे 

पूिथ केली जातात. उदाहिि - एक्सेंचि, ईडीएस आद्दि आयबीएम. 

२)  सकंररत द्दवतरण पद्धती द्दकंवा ड्युअल-शोर पद्धती - या पद्धतीमध्ये उद्योग / व्यवसायाच्या 

जागेवि (ऑनसाईट) द्दवतिि पद्धती आद्दि उद्योग / व्यवसायाच्या जागेपासून दूिवि 

(ऑफसाईट) द्दवतिि पद्धती याांचा उपयोग करून ग्राहक कां पनीला द्दकवा उद्योगाला येिाऱ्या 

खचाथत कमतिता आितात. मध्यम आकािाची सेवा प्रदातया मखु्यालये सामान्यत: हे द्दवतिि 

मॉडेल स्वीकाितात. २०% त े३०% काम ह ेग्राहक कां पनीच्या जागेवि केले जात ेति ७०% 

ते ८०% काम प्रकल्पाच्या गांभीितेवि अवलांबून उद्योग / व्यवसायाच्या जागेपासून दूिवरुन 
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केले जाते. या पद्धतीचा उिेश प्रकल्पाचा खचथ कमी तसेच बचत कििे आद्दि तयाच प्रमािे 

कौशल्यपूिथ सेवा द्दमळविे हा होय. 

 सांकरित द्दवतिि पद्धती कसे कायथ किते त ेआपि समजून घेऊ या. एक सांकिीत प्रदातयाने 

हाती घेतलेला सॉफ्टवेअि द्दवकास प्रकल्प पढुील प्रमािे काम कितो: एक स्र्ाद्दनक गट 

ग्राहक प्रकल्पाच्या द्दनद्दित भागावि ऑनसाईटववरून द्दनयांिि ठेवेल व सॉफ्टवेअि तज्ञ आद्दि 

आद्दकथ टेक्ट्सशी आवश्यक सांवाद साधून कायथ कित असतात. दिम्यान, प्रदातयाच्या उद्योग / 

व्यवसायाच्या जागेपासून पूिथपिे दूिवि (ऑफशोअि) द्दवतिि पद्धतीवि आधारित कायथसांघ 

कोद्दडांग, चाचिी आद्दि अडचिी दूि किण्याची काळजी घेत असतो . 

३)  उद्योग / व्यवसायाच्या जागेपासून पूणापणे दूरवर द्दवतरण पद्धती (ऑफशोर) द्दवद्दवध स्रोत 

पद्धती द्दकंवा हब-अँड-स्पोक पद्धती - द्दवद्दवध स्रोत पद्धतीमध्ये कां पनी व्यवसायाच्या सवथ 

गिजा पूिथ किण्यासाठी द्दभन्न पिुवठादाि / द्दविेतयाांसह स्वतांि, समाांति किाि किते. द्दवद्दवध 

स्रोत पद्धती ही व्यवसायाच्या पूिथ अांतगथत सदु्दवधाांपेक्षा द्दभन्न असते आद्दि एकाच द्दविेतयास 

बाह्य�ोतार्थ किते. द्दवद्दवध स्रोत पद्धती मध्ये द्दवद्दवध पिुवठा यशस्वी व्यवसाय सुरू 

किण्यासाठी आवश्यक सवथ सेवा पिुवतात. या पद्धती मध्ये सवोतकृ� पिुवठादािाशी सांपकथ  

येतो आद्दि बऱ्याचदा एकाच द्दविेतया / पिुवठादाि सह दीघथकालीन किाि केला जाऊ शकतो.  

 खालील उदाहिि हे द्दवद्दवध स्रोत पद्धतीचे उतकृ� उदाहिि असू शकत े: जि अ पिुवठाकताथ 

डेटा सेंटिची काये किीत आहे, ब पिुवठाकताथ डेस्कटॉप सांदभाथतील कायथ कित असेल आद्दि 

क हा नेटवकथ  सांदभाथतील कायथ हाताळू शकतो. याच प्रकािचे एक जमथन यदु्दटद्दलटी ई ऑन. 

कां पनी विील द्दवद्दवध स्रोत पद्धतीचे अनसुिि किीत आहे, तयाचे डेटा सेंटि हेवलेट पॅकाडथ 

आद्दि डेस्कटॉप सांदभाथतील कायथ नेटवकथ  टी-द्दसद्दस्टम कडे बाह्य�ोतार्थ केलेले आहे. 

४)  उभारणी - चालवणे - हस्तांतरण पद्धती (द्दबल्ड-ऑपरटे -ट्रान्सफर) द्दकंवा बीओटी 

मॉडेल: सामान्यत: या पद्धती मध्ये तीन टप्तपे / चिि असतात: बाांधिी द्दकां वा उभाििी चिि, 

चालविे चिि आद्दि हस्ताांतिि चिि. उभाििी चिि द्दकां वा टप्तप्तयामध्ये एक चालिाि 

व्यवसाय स्र्ाद्दपत कििे समाद्दव� आहे, ज्यामध्ये व्यवसायाच्या इमाित द्दनवडण्यापासून, 

तेर्ील पायाभूत सदु्दवधा स्र्ाद्दपत कििे, कमथचािी नेमिूक, आवश्यक प्रशासकीय यांििा 

आद्दि कायदेशीि चौकट तयाि कििे. 

 दसुिा टप्तपा व्यवसाय चालवण्याचा टप्तपा / चिि मखु्यत: उद्योग / व्यवसायाच्या जागेपासून 

दूिवि (ऑफसाईट) द्दवतिि पद्धती व्यवस्र्ाद्दपत किण्याद्दवषयी आहे. यात प्रकल्प 

व्यवस्र्ापन, द्दवकास, देखभाल, सांवधथने आद्दि उतपादन समर्थन या कायाांचा समावेश होतो. 
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 या पद्धतीचा द्दतसिा टप्तपा हा प्रकल्प हस्ताांतिि चिि आहे. यामध्ये मालक ग्राहकाकडे 

प्रकल्प सपूुदथ द्दकां वा हस्ताांतरित कितो. साधाििपिे, प्रकल्प हा जेव्हा ग्राहक पूिथपिे प्रकल्प 

द्दनयांद्दित किण्यासाठी तयाि असेल तेव्हा द्दकां वा किाि सांपेल तेव्हा मालकी हस्ताांतरित केली 

जाते. हा टप्तपा मालमत्ता हस्ताांतरित कििे तसेच प्रकल्प चालवण्याचे सवथ अद्दधकाि 

दसुऱ् याच्या ताब्यात देिे समाद्दव� आहे. व्यवसायातील उतपादन, द्दवपिन द्दकां वा भाांडवल 

अांदाजपिक इतयादी द्दवशेष के्षिावि लक्ष कें द्दित करून कां पनी पयाथप्त कायथक्षमतेचा वापि करून 

व्यवसायाची वाढ करू शकते. 

५)  जागद्दतक सामाद्दयक सेवा पद्धती : जागद्दतक सामाद्दयक सेवा हे एक सहयोगी धोिि आह े

ज्यामध्ये व् यवसाय कायाथचे प्रद्दतद्दनधीतव कििे द्दकां वा स्वतांि नवीन आद्दि उप कें िीत कििे 

तयाचप्रमािे अधथ-स्वायत्त व्यवसाय कें ि उभाििी याचा समावेश होतो. या पद्धतीमध्ये 

बाह्य�ोतार्थ किािा दिम्यान तयाि झालेल्या वेगवेगळ्या द्दठकािी द्दस्र्त झालेल्या स्वतांि 

व्यवसाय भागीदािीचे विथन देखील करू शकते. सेवा ह्या बाह्य�ोतार्थ केल्या जाऊ शकतात 

आद्दि द्दवद्दवध व्यवसायाांमध्ये सामाद्दयक केले जाऊ शकते ज्यात द्दवत्त, खिदेी, वेतनपट, 

साठविूक व्यवस्र्ापन, भाडे ततवावि, कामावि घेण्याची प्रद्दिया तसेच माद्दहती तांिज्ञानाचा 

समावेश होतो. 

७.२.४ बीपीओ द्दकंवा बाह्य�ोतार्ा व्यवसाद्दयक प्रद्दियेची गरज द्दकंवा फायदे : 

१)  व्यवसाय वाढीवर लक्ष कें द्दित करता येते: जागद्दतकीकििामळेु द्दनमाथि झालेल्या जीवघेण्या 

स्पधेमध्ये द्दटकून िाहण्यासाठी आद्दि व्यवसाय वाढीसाठी व्यवसायाच्या काही के्षिाांमध्ये 

द्दवशेषीकििाची गिज असते. व्यवसायातील जे के्षिाांवि द्दवशेषीकििाची गिज आहे. अशा 

के्षिावि लक्ष कें द्दित किण्यासाठी कां पनीला बाह्य�ोतार्थ व्यवसाद्दयक प्रद्दियेचा म्हिजेच 

बीपीओ चा आधाि घ्यावा लागतो. व्यवसायातील उतपादन, द्दवपिन द्दकां वा भाांडवल 

अांदाजपिक इतयादी द्दवशेष के्षिावि लक्ष कें द्दित करून कां पनी पयाथप्त कायथक्षमतेचा वापि करून 

व्यवसायाची वाढ करू शकते. 

२)  बाह्य तज्जज्ञांच्या मागादशानाचा फायदा घेणे: जागद्दतकीकििाच्या वातावििात आद्दि सद्य 

स्पधेच्या यगुामध्ये द्दटकून िाहण्यासाठी तज्ञ मागथदशथकाांचा सल्ला घेिे कां पनीला आवश्यक 

असते. सेवा पिुद्दविाि े सांबांद्दधत के्षिातील तज्ञ असतात द्दकां वा तया के्षिातील आधदु्दनक 

द्दवकासाशी तयाांचा घद्दनष्ट सांबांध असतो तयामळेु अशा तज्ञाांचा फायदा करून घेण्यासाठी 

बाह्य�ोतार्थ व्यवसाय प्रद्दियेचा द्दकां वा बीपीओ चा आधाि व्यवसाय सांस्र्ेला घ्यावा लागतो. 
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३)  खचाामध्ये बचत: व्यवसाय/सांस्र्ेने सवथच द्दवशेषीकििाची कामे अांतगथत �ोताांच्या 

माध्यमातून करून घेतली ति तयाांना येिािा खचथ हा खूप मोठ्या प्रमािात असतो. या उलट 

बाहेिील सेवा पिुद्दविाऱ्या सांस्र्ा मोठ्या प्रमािावि सेवा पिुद्दवण्याचे कायथ कित असल्यामळेु 

ते अद्दतशय कमी द्दकमतीमध्ये तयाांच्या सेवा उपलब्ध करून देतात. यामळेु व्यवसाय सांस्र्ेच्या 

खचाथमध्ये खूप मोठ्या प्रमािामध्ये बचत होण्यास मदत होते. 

४)  सेवांमध्ये द्दस्र्र गुंतवणूक कमी: व्यवसाय सांस्र्ेला सवथच कामे अांतगथत स्रोताांच्या 

माध्यमातून किावयाची असतील ति तयासाठी मोठ्या प्रमािावि द्दस्र्ि गुांतविूक किावी 

लागत होती. पि बाहेरून काम ेकरून घेत असल्यामळेु या द्दस्र्ि गुांतविकुीमध्ये बचत झाली 

आद्दि या बचतीचा उपयोग व्यवसायाच्या वाढीसाठी व द्दवकासासाठी केला जाऊ लागला. 

व्यवसायात कमी महतवाच्या कामाांसाठी खचथ किण्यासाठी द्दस्र्ि गुांतविूक कमी प्रमािात 

होते. 

५)  वेळेची बचत: बाहेरून सेवा पिुद्दविाऱ्या सांस्र्ा व्यवसाय सांस्र्ेला / कां पनीला तयाांच्या 

कमथचाऱ्याांपेक्षा अद्दधक चाांगल्या दजाथचे काम, कमी वेळेमध्ये आद्दि माफक खचाथमध्ये पूिथ 

करून देतात. यामळेु व्यवसाय सांस्र्ेला आपली उद्दि� ेकमी वेळात आद्दि कमी िमामध्ये पूिथ 

किता येऊ शकतात. 

६)  कमाचारी खचाात बचत: बाह्य�ोतार्थ व्यवसाय प्रद्दियेमध्ये व्यवसाय सांस्र्ेतील काही 

महत्त्वपूिथ द्दवभागातील कामे बाहेिील सांस्र्ेस किण्याची जबाबदािी द्ददली जात े तयामळेु या 

द्दवभागाांमध्ये काम कििाऱ्या कमथचाऱ्याांच्या सांख्येत घट होत ेतयामळेु या कमथचाऱ्याांवि होिािा 

खचथ कमी होईल सांस्र्ेची बचत होते. 

७)  आद्दर्ाक द्दवकास : बाह्य�ोतार्थ व्यवसाय प्रद्दियेमध्ये बाहेिील सांस्र्ाांमधून तज्ञ 

मागथदशथकाांच्या मदतीने कां पनीचे द्दकां वा व्यवसाय सांस्र्ेतील अनेक द्दवभागाांचे काम खूप 

चाांगल्या िीतीने कायथक्षमपिे पूिथ केले जाते. याचा परििाम म्हिजे व्यवसाय सांस्र्ेला द्दकां वा 

कां पनीला मोठ्या प्रमािावि आद्दर्थक फायदा होतो व व्यवसाय सांस्र्ेची भिभिाट होते. 

८)  दजेदार कामाची शाश्वती: बाह्यस्तोतार्थ व्यवसाय प्रद्दियेमध्ये बाहेरून काम करून देिाऱ्या 

सांस्र्ा व्यवसाय सांस्र्ेकडून / कां पनीकडून मोबदला घेतात आद्दि कां पनीतील कमथचाऱ्याांपेक्षा 

अद्दतशय चाांगल्या दजाथचे काम जबाबदािी पूवथक पूिथ करून देतात. यामळेु दोन्ही सांस्र्ाांचा 

फायदा होतो आद्दि भिभिाट होते. 
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७.२.५ बाह्य�ोतार्ा ज्ञान प्रद्दिया (केपीओ) : 

बाह्य�ोतार्थ व्यवसाद्दयक प्रद्दियेचा (बीपीओ) एक प्रगत टप्तपा म्हिजे बाह्य�ोतार्थ ज्ञान प्रद्दिया 

(केपीओ) होय. बाह्य�ोतार्थ ज्ञान प्रद्दियेमध्ये (केपीओ) अशा द्दिया समाद्दव� आहेत द्दक ज्याांना 

जास्त कौशल्याची आवश्यकता आहे, उदाहििार्थ, ज्ञान, द्दशक्षि आद्दि हाताळण्यासाठी कौशल्य. 

बाह्य�ोतार्थ ज्ञान प्रद्दिया (केपीओ) ह ेमहत्त्वपूिथ व्यवसाय- आद्दि माद्दहती-सांबांद्दधत द्दियाकलापाांचे 

कायथ आहे. ह े व्यवसाय प्रद्दियेच्या बाह्य�ोतार्थचा द्दवस्ताि मानले जाऊ शकत,े ज े द्दनम्न-स्तिीय 

द्दनिथय घेऊ शकते पिांत ुतयास समर्थन देण्यासाठी अद्दधक जद्दटल आद्दि बऱ् याचदा तांिज्ञानाने प्रगत 

प्रिालीची आवश्यकता असते. 

बाह्य�ोतार्थ व्यवसाद्दयक प्रद्दियेचा (बीपीओ) आद्दि बाह्य�ोतार्थ ज्ञान प्रद्दिया (केपीओ) या मधील 

फिक खालील उदाहििाने आपि समजावून घेऊ : समजा, एखाद्या द्दवमा कां पनीने तयाच्या डेटा 

एन्रीच्या माद्दहती नोंदिीचे काम बाहेिील सेवा पिुविाऱ्या कां पनीला मोबदला देऊन किावयास द्ददले 

ति तयाला बाह्य�ोतार्थ व्यवसाद्दयक प्रद्दियेचा, बीपीओ पढुाकािाचा भाग समजले जाते पि तयाच 

कां पनीचे नवीन द्दवमा अनपु्रयोगाांचे मूल्याांकन किण्यासाठी केपीओ सेवा प्रदाता द्दनकष द्दकां वा 

व्यवसायाच्या द्दनयमाांच्या सांचावि आधारित जे काम करून देतो तो बाह्य�ोतार्थ ज्ञान प्रद्दियेचा भाग 

आहे. हे काम किण्यासाठी खूप कौशल्य आद्दि ज्ञान लागते. 

बाह्य�ोतार्थ ज्ञान प्रद्दियेमध्ये (केपीओ) अशा प्रद्दिया समाद्दव� असतात ज्यामध्ये व्यवसाय 

सांस्र्ेला महतवपूिथ द्दनिथय घेण्यासािखे प्रगत माद्दहती शोध, द्दवशे्लषिातमक व्याख्या आद्दि ताांद्दिक 

कौशल्ये याची मागिी असते. केपीओची उदाहििे खालील प्रमािे काये बौद्दद्धक मालमत्ता द्दकां वा 

पटेांट सांशोधन, अनसुांधान आद्दि द्दवकास फामाथस्यदु्दटकल्स आद्दि बायोटेक्नॉलॉजी, माद्दहती उतखनन 

(डेटा मायद्दनांग), माद्दहती द्दनद्दमथती डेटाबेस आद्दि इद्दक्वटी द्दवशे्लषिातमक सेवाांची िेिी सांशोधन, 

स्पधाथतमक बदु्दद्धमत्ता, उद्योग अहवाल आद्दि आद्दर्थक मॉडेद्दलांग. यातील बऱ् याच उपिमाांसाठीच्या 

प्रिाली कुठूनही हाताळून कायाथची अांमलबजाविी केली जाऊ शकते. 

केपीओ सेवाांच्या सामान्य वापिकतयाांमध्ये बाजािपेठ सांशोधन आद्दि सल्लागाि सांस्र्ा, गुांतविूक 

बकँा आद्दि द्दवत्तीय सेवा सांस्र्ा, उद्योग सांघटना, माध्यम, प्रकाशन आद्दि डेटाबेस ही कामे केली 

जातात. तसेच मोठ्या फॉच्युथन ५०० कां पन्या आद्दि कॉपोिटेचे द्दनयोजन द्दवभाग या बाह्य�ोतार्थ 

ज्ञान प्रद्दिया कां पन्याच्या माध्यमातून चालवले जातात. 

बाह्य�ोतार्थ ज्ञान प्रद्दियेमध्ये (केपीओ) डॉक्टि, इांद्दजनीअि, एम बी ए, कायदे-तज्ज्ञ, मास 

कम्यदु्दनकेशन, द्दशक्षक, सांशोधक वगैि ेसवाांना खूप चाांगली सांधी आहे. 
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बाह्य�ोतार्ा ज्ञान प्रद्दिया (केपीओ) मध्ये पुढील सेवांचा समावेश होतो  

१)  आद्दर्थक सल्लागाि - द्दवद्दत्तय द्दवशे्लषि,बाजािपेठ आद्दि इद्दक्वटी सांशोधन  

२)  व्यवसाय आद्दि स्पधथकाांचे कायथ द्दवशे्लषि  

३)  सांशोधन आद्दि द्दवकास (अनसुांधान व द्दवकास) 

४)  व्यवसाय ऑपिशेन्स (व्यवस्र्ापन सल्लामसलत) 

५)  ताांद्दिक द्दवशे्लषि 

६)  गुांतविूक 

 ७)  कायदेशीि 

८)  वैद्यकीय आद्दि आिोग्य सेवा 

९)  माद्दहती द्दवशे्लषि आद्दि अर्थ लाविे 

१०)  गद्दितीय द्दवशे्लषि  

११)  बायोटेकनॉलॉजी  

१२)  अद्दभयाांद्दिकी िचना व द्दवकास 

१३)  अद्दनमेशन तांिज्ञान सांबांद्दधत सेवा  

१४)  पेटांट फायद्दलांग व कागदपि जळुविी  

१५)  माद्दहती द्दलखाि आद्दि प्रकाशन 

७.२.६ बाह्य�ोतार्ा व्यवसाद्दयक प्रद्दियेचा (बीपीओ) आद्दण बाह्य�ोतार्ा ज्ञान प्रद्दिया 

(केपीओ) या मधील फरक : 

  बाह्य�ोतार्ा व्यवसाद्दयक 

प्रद्दियेचा (बीपीओ) 

बाह्य�ोतार्ा ज्ञान प्रद्दिया 

(केपीओ) 

१ अर्ा बीपीओ म्हिजे यात व्यवसायातील 

अ-प्रार्द्दमक द्दकां वा दयु्यम दजाथची 

कामे द्दह बाह्य सांस्र्ेला द्ददली 

जातात. तयाद्वाि ेकमीत कमी खचाथत 

जास्तीत जास्त कायथक्षमता वाढविे 

हा हेतू असतो.  

केपीओ मध्ये बाह्य�ोतार्थ ज्ञान 

प्रद्दिया ज्यात अद्दतशय ज्ञान 

आद्दि माद्दहती असिाऱ्या तज्ञ 

द्दतसऱ्या बाह्य सांस्र्ेला काम द्ददले 

जाते 
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२ आवश्यकता प्रद्दिया कौशल्य  तज्ञ ज्ञानी 

 सदंभा आकाि, खांड आद्दि कायथक्षमता ज्ञान, अनभुव आद्दि सखोल 

द्दनिथयाची पािता 

३ कमाचारी 

पात्रता 

प्रद्दियेत कुशलतेसह मूलभूत पािता 

 

तज्ञ ज्ञानासह कुशल कमथचािी 

 

४ लक्ष कें द्दित  द्दनम्न स्तिीय प्रद्दियेवि  उच्च स्तिीय प्रद्दियेवि 

५ सामील आह े कायाथलयीन अांतगथत आद्दि बाह्य 

कायथ - माद्दहती नोंद, ग्राहक सेवा, 

द्दवत्त आद्दि लेखा, उतािा, वेबसाइट 

सेवा, मानव सांसाधन समर्थन आद्दि 

वेतन प्रद्दिया 

ज्ञानावि आधारित - बाजाि 

सांशोधन, इद्दक्वटी सांशोधन, 

कायदेशीि प्रद्दिया व्यवस्र्ापन, 

वैद्यकीय सामग्री आद्दि सेवा, 

आद्दि द्दशक्षि आद्दि प्रकाशन 

६ आधारीत द्दनयम  अांदाज 

७ द्वारा चाद्दलत सांख्येवि आधारित  अांतदृथ�ी 

८ यावर अवलंबून  खचथ  ज्ञान 

९ प्रद्दिया पूवथ परिभाद्दषत अनपु्रयोग आद्दि व्यवसायाच्या 

सखोल ज्ञानावि अवलांबून  

१० गुंतागुंत कमी जद्दटल  अतयांत जद्दटल 

११ समन्वय कमी  जास्त 

 

७.२.७ भारतात बाह्य�ोतार्ा व्यवसाद्दयक प्रद्दियेचा (बीपीओ) आद्दण बाह्य�ोतार्ा ज्ञान 

प्रद्दिया (केपीओ) व्यवसाय वाढण्याची कारणे : 

१)  खचाात बचत : बऱ् याच द्दवकद्दसत देशाांनी बाह्य�ोतार्थ प्रद्दिये साठी भािताची द्दनवड केली 

आहे कािि कमी खचाथत मोठ्या प्रमािात अस्खद्दलत इांग्रजी-बोलिाि ेतांि स्न्हेही मनषु्यबळ 

उपलब्ध आह.े बाह्य�ोतार्थ प्रद्दिया नफ्यावि परििाम न किता खचथ कमी किते. कां पनीच्या 

दृ�ीकोनातून हे फायदेशीि आहे. 
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२)  सक्षम तज्ञ गट: द्दफलीद्दपन्स, द्दव्हएतनाम आद्दि इति आद्दशयाई देशाांकडून कठोि स्पधाथ 

असूनही भाितीय बीपीओ उद्योग अजूनही एक आकषथक गांतव्य स्र्ान आहे.याचे कािि आहे 

द्दवशाल कुशल कामगािाांची उपलब्धता आद्दि तयाांची पिुोगामी तांिज्ञान घेण्याची प्रवीिता. 

अलीकडे कां पन्याना फक्त खचथ पेक्षा आहेत बाह्यस्त्रोतार्थ मळेु बचत अद्दधक आहे हे समजल े

आहे. तयाद्वाि ेव्यवसायाची कायथक्षमतेसह उतपादकता वाढद्दवण्यासाठी भािताची द्दनवड केली 

जाते.  

३)  शासकीय सहकाया: बीपीओ आद्दि केपीओ के्षि वाढीसाठी भाित सिकािने मोलाचे 

शासकीय सहकायथ केले तयाचा परििाम म्हिजे या के्षिाची झालेली प्रगती. भाित सिकािच्या 

चाांगल्या धोििाांमळेु भािताचे नाव जगातील बाह्यस्त्रोतार्थ के्षिात मानाने घेतले जाते. भाित 

सिकािने या के्षिासाठी धोििातमक सवलती आद्दि आयटी सक्षम बाह्यस्त्रोतार्थ बाजािपेठेला 

गती देण्यासाठी पढुाकाि घेतला आहे. उदा. भाित सिकाि कि द्दवभागाने (सेंरल डायिके्ट 

टॅक्स बोडथ - सीबीडीटी) आयटी सक्षम केलेल्या प्राद्दप्तकि अद्दधद्दनयम १९६१ च्या कलम १० 

अ / १० ब अांतगथत बाह्यस्त्रोतार्थ सेवेच्या आयकिात पूिथपिे सूट आहे. 

४)  मुख्य व्यवसायावर लक्ष कें द्दित करण्याची क्षमता: अनेक व्यवसाय तयाांचे कायथ द्दवशेष 

एजन्सीकडे बाह्यस्त्रोतार्थ कित आहते, जेिेकरून ते तयाांच्या मूळ व्यवसायावि लक्ष कें द्दित 

करू शकतील. याचा परििाम ग्राहकाांना समाधान देण्यात होऊ शकतो. कमथचाऱ् याांना चाांगल्या 

उतपादकता आद्दि अद्दधक चाांगले व्यवसाय द्दनिथय याांची माद्दहती करून देते. 

५)  द्दभन्न वेळ क्षेत्र : ग्राहक आद्दि द्दविेता द्दभन्न वेळ के्षिात कायथ कितात. (?) बिचे भाितीय 

बाह्यस्त्रोतार्थ व्यवसाय हे २४ x ७ कायथित असतात. हे तयाांना ग्राहक कां पनीच्या कायाथलयीन 

वेळेशी समायोद्दजत किण्यास सक्षम किते. 

६)  द्दवश्वसनीयता आद्दण उच्च-गणुवत्ता मानके: भाितीय बाह्यस्त्रोतार्थ कां पन्या आांतििाष्रीय 

मानक / दजाथ द्दमळवण्यासाठी आपल्या ग्राहकाांना उच्च-गिुवते्तची सेवा पिुद्दवतात.  

 यामध्ये सवोतकृ� आांतििाष्रीय मानक पद्धती समाद्दव� आहे: 

• आांतििाष्रीय मानक सांघटना (आयएसओ ९०००) ते िचना (द्दडझाईन), द्दवकास, 

उतपादन आद्दि स्र्ापना याचा गिुवत्ता आश्वासीत कितात.  

• एकूि गिुवत्ता व्यवस्र्ापन (टीक्यूएम)  

• द्दसक्स द्दसग्मा गिुवत्ता प्रमािपि 
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७.३ व्यवसाय प्रद्दियेची पुनबाांधणी / पुनाः अद्दभयांद्दत्रकरण 

७.३.१ सकंल्पना 

व्यवसाय प्रद्दिया पुनबाांधिी (बीपीआि) ही सांकल्पना व्यवसाय प्रद्दिया पनु्हा िचना, व्यवसाय 

परिवतथन, द्दकां वा व्यवसाय प्रद्दिया बदल व्यवस्र्ापन, व्यवसाय प्रद्दिया पनुद्दवथज्ञान म्हिून देखील 

ओळखले जाते. व्यवसाय प्रद्दिया पनुबाांधिी (बीपीआि) हा एक दृ�ीकोन आहे जो फक्त व्यवसायात 

सधुाििा किण्यापेक्षा व्यवसाय सांस्र्ेच्या ध्येयाचे समर्थन करून खचथ कमी किण्याचे कायथ चाांगल्या 

प्रकाि ेकिता येते. 

होमर आद्दण चँपीच्या याच्या मते: 

“व्यवसाय प्रद्दिया पनुबाांधिी / पनुः अद्दभयाांद्दिकीकिि पनुअथद्दभयाांद्दिकीकिि (बीपीआि) हे व्यवसाय 

प्रद्दियेचा मूलभूत पनुद्दवथचाि आद्दि मूलगामी पनुद्दनथदेशन कििािी एक प्रद्दिया आहे ज्यामळेु गिुवत्ता, 

द्दकां मत, सेवा आद्दि गती यासािख्या आधदु्दनक कायथ मूल्यमापना नसुाि कामद्दगिी केली जाते". 

र्ोडक्यात, यात व्यवसायाच्या कामाचे द्दवशे्लषि कििे तसेच अकायथक्षम असलेल्या प्रद्दिया द्दकां वा 

उप-सम-प्रद्दिया शोधून काढिे आद्दि तयाांच्यापासून मकु्त होण्याचे द्दकां वा बदलण्याचे मागथ शोधिे 

याांचा समावेश होतो. १९९० च्या दशकाच्या सरुूवातीस उगम पावलेले हे एक व्यवसाय व्यवस्र्ापन 

धोिि आहे, ज्यात मूलत: सांस्र्ेमधील कायथप्रवाह आद्दि व्यवसाय प्रद्दियेच्या द्दवशे्लषि आद्दि 

द्दडझाईनवि लक्ष कें द्दित केले जाते. बीपीआि हे सांघटना तयाांचे कायथ कसे कितात, ग्राहक सेवा 

सधुािण्यासाठी, ऑपिशेनल खचथ कमी कििे आद्दि जागद्दतक दजाथचे प्रद्दतस्पधी बनिे यावि 

पनुद्दवथचाि किण्यास मदत किण्याच्या उिेशाने कायथ किते. 

उदाहिि - फोडथ मोटसथ, जीटीई, आद्दि बेल अटलाांद्दटक यासािख्या बऱ् याच कां पन्यानी १९९० च्या 

दशकात तयाांचे कामकाजाची पद्धत बदलण्यासाठी व्यवसाय प्रद्दिया पनुबाांधिी / पनुः 

अद्दभयाांद्दिकीकिि (बीपीआि) चा स्वीकाि केला होता. तयाांनी स्वीकािलेल्या िीइद्दन्जद्दनअरिांग 

प्रद्दियेने भिीव काम केले, नाटकीयरितया तयाांचे खचथ कमी केले आद्दि तयाांना वाढतया स्पधेद्दवरूद्ध 

अद्दधक प्रभावी बनद्दविे. 

७.३.२ व्यवसाय प्रद्दिया पुनबाांधणी / पुनाः अद्दभयांद्दत्रकीकरण (बीपीआर): 

१)  व्यवसायाची उद्दिष्ट े आद्दण रचना पररभाद्दित करणे : सवथ प्रर्म, पनुबाांधिी / पनुः 

अद्दभयाांद्दिकीकििचे उिेश परिमािातमक आद्दि गुिातमक अटीमध्ये परिभाद्दषत कििे 

आवश्यक असते. पनुबाांधिी / पनुः अद्दभयाांद्दिकीकििनांति उद्दि�े परििाम हे व्यवस्र्ापनाची 

अांद्दतम इच्छा असते. एकदा उिी�े परिभाद्दषत केले द्दक बदलण्याची आवश्यकता द्दकती 



प्रकरण ७: जागतिक व्यवसा्य प्यायावरणािील उद्योन्मुख प्रवाह

153

गिजेची आहे हे कमथचाऱ् याांना कळद्दविे अतयांत अवश्यक असते कािि बीपीआिचे यश 

कमथचाऱ् याांच्या स्वीकािण्यावि अवलांबून असते. 

२)  ग्राहकाच्या गरजा ओळखणे: व्यवसाय प्रद्दियेची पुनबाांधिी किताांना आधी ग्राहकाांच्या 

गिजा द्दवचािात घेिे आवश्यक आहे. व्यवसाय प्रद्दिया ही अशा प्रकाि े पनु्हा तयाि केली 

जाईल की जी ग्राहकाांना स्प�पिे जोडलेले मूल्य प्रदान किले. 

 खालील मापदंड द्दवचारात घेणे आवश्यक आह:े 

• ग्राहक आद्दि ग्राहक गटाांचा प्रकाि, 

• ग्राहकाांची उतपादन आद्दि सेवाांमध्ये अपेद्दक्षत उपयकु्तता, 

• ग्राहकाांच्या आवश्यकता, खिदेी किण्याची सवय आद्दि सेवन प्रवतृ्ती, 

• उतपादन द्दकां वा सेवाद्दवषयी ग्राहकाांच्या समस्या आद्दि अपेक्षा, 

३)  द्दवद्यमान प्रद्दियेचा अभ्यास करणे: द्दवद्यमान व्यवसाय प्रद्दियेमध्ये बदल किण्याचा द्दनिथय 

घेण्यापूवी एखाद्याने तयाचे काळजीपूवथक द्दवशे्लषि कििे आवश्यक आहे. द्दवद्यमान प्रद्दिया 

नवीनसाठी आधाि प्रदान किते आद्दि म्हिूनच नवीन प्रद्दियेचे "काय" आद्दि "का" या गो�ींचा 

अभ्यास करून अद्दस्ततवातील व्यवसाय प्रद्दिया योजना योग्य आद्दि चकुीच्या हे पाहून 

द्दडझाइन किायला हव्यात. 

४)  व्यवसाय योजना पुनबाांधणी / पुनाः अद्दभयांद्दत्रकीकरण करणे : 

 एकदा अद्दस्ततवात असिाऱ्या व्यवसाय प्रद्दियेचा सांपूिथ अभ्यास केला जातो आद्दि आवश्यक 

बदलाांची नोंद करून तयाचे रूपाांति आदशथ पनुबाांधिी / पनुः अद्दभयाांद्दिकीकिि प्रद्दियेमध्ये 

केले जाते. येर्े सवथ अपेद्दक्षत बदल आद्दि आव्हाने तपासून, सवथ पयाथयाांपैकी सवोतकृ� पयाथय 

द्दनवडले जातात. 

५)  व्यवसाय योजना पुनबाांधणी / पुनाः अद्दभयांद्दत्रकीकरण कायााद्दन्वत करणे : शेवटी, ते 

पनुबाांधिी / पनुः अद्दभयाांद्दिकीकिनातील बदल सधुाििा साध्य किण्यासाठी अांमलात 

आिले जातात. नवीन प्रद्दिया कायाथद्दन्वत किण्यासाठी आद्दि सवाांचा पाद्दठांबा प्राप्त किण्याची 

जबाबदािी व्यवस्र्ापन आद्दि द्दडझाइनि याांची दोघाांची आहे. 

७.४ सारांश 

बाह्य�ोतार्थ हे द्दवद्दश� व्यवसाय प्रद्दियेचे तज्ञ बाह्य सेवा प्रदातयास वाटप आहे. यात बऱ् याच वेळा 

एक सांस्र्ा व्यवसाय प्रद्दियेच्या सवथ बाबी हाताळू शकत नाही तसेच या व्यद्दतरिक्त काही प्रद्दिया 
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तातपिुतया असतात आद्दि व्यावसाद्दयकाांना, अांतगथत कमथचाऱ्याांना ही काये पाि पाडण्यासाठी देण्याचा 

सांस्र्ेचा हेतू नसतो. व्यवसाय प्रद्दिया पनुबाांधिी / पनुः अद्दभयाांद्दिकीकिि करून कां पन्याांना तयाांच्या 

व्यवसाय प्रद्दियेची पनुिथचना करून मूलभूत गो�ींवि लक्ष कें द्दित करू देण्याचा प्रयतन किीत आहे. 

७.५ स्वाध्याय 

खाली द्ददलेल्या पयाायांमधील सवाात योग्य उत्तर द्दनवडा.  

१)  ____________ म्हिजे व्यवसायाच्या उतपादन िचना द्दकां वा उतपादन प्रद्दियाचा ततृीय-

पक्षाच्या कां पनीकडे उपकिाि कििे होय. 

 (बाह्य�ोतार्थ, वळि, द्दवपिन, एच आि एम) 

२)  __________ ही भाितातील बीपीओ व्यवसायाची एक ििनीती आहे.  

 (जागद्दतक द्दवतिि पद्धती, सांकरित द्दवतिि पद्धती, (ऑफशोि) द्दवद्दवध स्रोत पद्धती, विील 

सवथ) 

३)  केपीओ ____________ के्षिामध्ये सेवाांचा पिुवठा किते.  

 (ग्राहक सेवा, मानव सांसाधन, माद्दहती द्दवशे्लषि, वेबसाइट सेवा) 

४)  भाितातील व्यवसाय बीपीओ आद्दि केपीओ व्यवसाय वाढण्याचे एक कािि म्हिजे 

__________. 

 (भाित सिकािच्या मदतीचा अभाव, उच्च खचथ, तज्ज्ञाांचा भाव, वेगवेगळे वेळ के्षि) 

५)  सांस्र्ेच्या उद्दि�ला अद्दधक चाांगले समर्थन देण्यासाठी आद्दि खचथ कमी किण्यासाठी कायथ 

किण्याच्या मागाथचे पनुबाांधिी किण्यासाठी __________ हा एक दृ�ीकोन आहे  

 (पनुद्दवथचाि, द्दवपिन, एचआिएम, व्यवसाय प्रद्दिया पनुबाांधिी / पनुः अद्दभयाांद्दिकीकिन) 

खालील द्दवधाने खरी आहते की चुकीची आहते ते सागंा. 

१)  जागद्दतक द्दवतिि पद्धती (ग्लोबल द्दडद्दलव्हिी मॉडेल) ऑनलाईन आद्दि ऑफशोअिचा सेवाचा 

फायदा घेते ग्राहकाांना कमी द्दकां मतीत सेवा द्दवतरित कितात. 

२)  बीपीओ हा बाह्य�ोतार्थचा आिखी एक प्रकाि आहे ज्यायोगे, ज्ञान आद्दि माद्दहती सांबांद्दधत 

काये हे ततृीय पक्ष सेवा प्रदातयाला किावयास द्ददले जाते.  

३)  व्यवसाय प्रद्दिया पनुबाांधिी / पनुः अद्दभयाांद्दिकीकििमध्ये द्दवद्यमान व्यवसाय प्रद्दियेचा 

अभ्यास कििे आवश्यक आहे. 
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जोडी जुळवा 

 गट अ ब  गट ब 

१ बीपीओ अ  व्यवसाय परिवतथन 

२ वेगवेगळे वेळ के्षि ब चाांगले सांभाषि कौशल्ये  

३ व्यवसाय प्रद्दिया पनुबाांधिी / पनुः 

अद्दभयाांद्दिकीकिि 

क  जागद्दतक द्दवतिि पद्धती  

४ आयबीएम ड भाितातील बीपीओ आद्दि केपीओ 

व्यवसाय वाढीचे कािि  

  इ ज्ञान तज्ञ 

 

खालील प्रश्ांची सद्दवस्तर उत्तर ेद्दलहा.  

१)  बीपीओ म्हिजे काय? तयाचे व्यवसाय धोिि स्प� किा. 

२)  भाितातील बीपीओ आद्दि केपीओ व्यवसाय वाढण्याची द्दवद्दवध काििे साांगा.  

३)  व्यवसाय प्रद्दिया पुनबाांधिी / पनुः अद्दभयाांद्दिकीकिि (द्दबद्दझनेस प्रोसेस िी इांजीद्दनयरिांग) वि 

एक टीप द्दलहा. 

✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ 
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८.० उद्द�� 

८.१ परिचय  

८.२ आपत्ती व्यवस्थापन 

८.३ आपत्ती समस्या व परिणाम 

८.४ आपत्ती व्यवस्थापन आद्दण बचाव धोिणे 

८.५ आपत्तीस सामोि ेजाण्याच्या िणनीती 

८.६ सािाांश 

८.७ स्वाध्याय 

८.०  उद्दिष्ट 

१. आपत्ती सांकल्पनेवि चचाा किणे.  

२.  आपत्तींचे प्रश्न व त्याचे परिणाम जाणून घेणे.  

३.  आपत्ती व्यवस्थापन आद्दण प्रद्दतबांध किण्यासाठीची िणनीती समजून घेणे. 

४.  आपत्तीचा सामना किण्याची िणनीती समजावून साांगणे. 

८.१  पररचय 

आपत्ती म्हणजे अचानक आद्दण मोठी ददैुवी घटना जी सामान्य जीवन द्दकां वा मालमत्ता याची हानी 

किते तसेच समाज द्दकां वा समदुायाांच्या कामकाजात व्यत्यय आणते. नैसद्दगाक आपत्ती ही नैसद्दगाक 

वाताविणात असमतोल द्दनमााण झाल्यामळेु द्दनमााण होतात; ज्यात पूि, भूकां प, दषु्काळ, 

वादळासािख्या इ. घटना मोडतात. आपत्ती ही घटना द्दकां वा घटनाांची माद्दलका आहे, जी मतृ्यू आद्दण 

नकुसान द्दकां वा हानी याांना जन्म देते. यामध्ये मालमत्ता, पायाभूत सदु्दवधा, पयााविण, आवश्यक सेवा 
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याांना मोठ्या प्रमाणात नकुसान पोहचते. या आपत्तीला सामोि े जाणे हे प्रभाद्दवत समदुायाच्या 

सामान्य क्षमतेच्या पलीकडे आहे. अनांत काळापासून पथृ्वीतलावि आपत्ती कोसळत आल्या आहेत. 

वािांवाि येणाऱ्या आपत्तींपैकी काही नैसद्दगाक असतात, ति काही मानवद्दनद्दमात असतात. मानवद्दनद्दमात 

आपत्ती मानवाांना त्याांच्या वागण्यातील असांतलुनामळेु, जसे की काहीतिी द्दमळवण्याचा लोभ, अज्ञान 

द्दकां वा दलुाक्ष आद्दण एखाद्या गो�ीवि द्दनयांत्रण द्दमळवण्याची इच्छा यामळेु येते. यात यदु्ध, दांगली, 

वाहनाांचे अपघात, जांगलतोड, वायू प्रदूषण इ. चा समावेश होतो.  

आपत्तींमळेु होणािी जीद्दवत आद्दण द्दवत्तहानी टाळण्यासाठी द्दकां वा त्याचे प्रमाण कमी किण्यासाठी 

आपत्ती व्यवस्थापनाची प्रणाली अलीकडे सगळ्याच देशाांनी कायाित केली आहे. आपत्ती 

व्यवस्थापन एक द्दवशेष आद्दण व्यावसाद्दयक द्दियाकलाप आहे. यामध्ये द्दभन्न व्यावसाद्दयकाांचे म्हणज े

अद्दभयांते, डॉक्टि, आद्दका टेक्ट, सामाद्दजक कायाकते आद्दण प्रशासक या सवाांचे कौशल्य आवश्यक 

आहे.  

आपत्तींमळेु होणािी हानी टाळायची असेल, ति आपत्ती उद्भवायच्या अगोदिपासूनच आपत्तींचा 

अांदाज घेणे, आपत्तींद्दविोधी प्रद्दतबांधात्मक उपाय योजणे, आपत्तींचे उपशमन आद्दण आपत्तीदिम्यान 

योग्य बचावासाठी कायावाही हाती घेणे इत्यादी गो�ी महत्त्वाच्या ठितात. द्दवशेषत: नैसद्दगाक आपत्ती 

पूणापणे टाळता येत नाही पिांत ुआगाऊ द्दनयोजन केल्याने त्रास कमी होऊ शकतो. आवश्यकते नसुाि 

सिुक्षा, खबिदािी, सांशोधन, द्दवशे्लषण आद्दण दस्तऐवजीकिण देखील आवश्यक आहेत. त्याच प्रमाणे 

शाश्वत कृती आिाखडा असेल ति आद्दथाक नकुसान आद्दण त्रास टाळता येऊ शकेल. 

८.२ आपत्ती व्यवस्थापन 

सकंल्पना द्दकंवा उत्पत्ती : 

‘आपत्ती’ हा शब्द मध्य फ्रें च 'désastre' व जनु्या इटाद्दलयन 'disastro' या शब्दातून तयाि झाला 

आहे. ‘आपत्ती’ जे दोन शब्दाांचा अथा आहे - 'dis' अथा वाईट द्दकां वा दृ� आद्दण `astre’ अथा ‘तािा’. ज े

ग्रीक भाषेतील पेजोिॅटीव्ह उपसगा δυσ-, (डस-) “वाईट” + αστήρ (एस्टि), “तािा” पासून आल े

आहे. आपत्ती शब्दाचे मूळ ग्रीक आद्दण लॅद्दटनमधील "वाईट तािा" या दोन शब्दातून आहे. पूवीचे 

लोक तािकाचा नाश द्दकां वा द्दवघटीकिणाला आपत्ती म्हणून सांबोधत असत. 

आपत्ती ही अचानक, आपत्कालीन घटना आहे जी गांभीिपणे घडते. यामळेु एखाद्या समदुायाचे द्दकां वा 

समाजाच्या कायाात व्यत्यय येतो आद्दण मानवी, भौद्दतक आद्दण आद्दथाक द्दकां वा पयााविणीय नकुसान 

होते. या आपत्तीचा सामना किण्याची क्षमता समदुाय द्दकां वा समाजाकडे असणाऱ्या सांसाधनामध्ये 

नसते. जिी बहुतेकदा आपत्ती द्दनसगाामळेु होते, पिांत ुत्याचे मूळ मानवी कृत्य असते. 
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मिाठी द्दवश्वकोशात द्ददलेल्या माहीतीनसुाि, जगभिातील आपत्तींच्या घटना २० व्या शतकातील 

आठव्या दशकात खूप वाढल्या होत्या. प्राणहानी आद्दण द्दवत्तहानी द्दशगेला पोहोचली होती. २० व्या 

शतकातले शेवटचे दशक हे िाष्रसांघाने आपत्तीचे धोके कमी किण्यासाठी ‘द्दडझास्टि रिस्क 

रिडक्शन’चे दशक म्हणून घोद्दषत केल ेहोत.े सगळ्या िाष्राांनी आपापल्या व्यवस्थापनानुसाि दांडक 

स्थापन किण्याचा प्रयत्न केला. धोका कमी किण्यासाठी अनेक दांडक जगभिात स्थापन केले गेले. 

जगभिात एक गो� द्दनद्दित मानली गेली की, आपत्ती आल्यानांति केल्या गेलेल्या कायावाहीपेक्षा धोका 

कमी किण्यासाठी केलेली कायावाही महत्त्वाची असते. भाितात १९९३ साली ओरिसा 

(ओद्दडशा)च्या चिीवादळानांति कें द्र सिकािने एक सद्दमती स्थापन करून धोक्याांचा आद्दण त्यापासून 

उद्भवणाऱ्या आपत्तींचा सवांकष अभ्यास केला. तसेच भािताने आपद्दत्तदिम्यान मदतकायाासाठी 

व्यवस्थापनातील सगळे द्दवभाग, शा�ीय सांशोधनातील सांस्था, द्दशक्षण सांस्था आद्दण सामान्य 

जनसमदुाय तसेच बचावकाया किणाऱ्या सांस्था याांच्यात सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. 

पिांत ु२००४ साली आलेल्या त्सनुामीमळेु आपत्ती व्यवस्थापन कायदा बनवण्याची द्दनकड कळून 

चकुली. 

व्याख्या : 

१)  सयुंक्त राष्ट्र सघंान ेकेलेली आपत्तींची व्याख्या “अचानक घटना द्दकां वा मोठ्या दघुाटना ज्या 

समाज द्दकां वा समदुायाच्या सामान्य कामकाजाच्या मूलभूत िचनेमध्ये व्यत्यय आणते”. 

२)  वेबस्टर शब्दकोषातील आपत्तींची व्याख्या “अद्दस्तत्त्वात असलेल्या सांसाधनाांना दडपून 

टाकणािी कोणतीही घटना म्हणजे आपत्ती होय ”. 

३)  जागद्दतक आरोग्य सघंटनेनुसार, “आपत्ती म्हणजे अशी घटना की ज्यामळेु अगदी 

आकद्दस्मकपणे प्रचांड जीद्दवतहानी द्दकां वा अन्य प्रकािची हानी सांभवते. बाहेिील मदीतीची 

आवश्यकता भासण्याइतपत तीव्रता असणािी बाब म्हणजे आपत्ती”. 

४)  आपत्ती व्यवस्थापन कायदा (२००५) नुसार “कोणत्याही के्षत्रात नैसद्दगाक द्दकां वा 

मानवद्दनद्दमात कािणे द्दकां वा अपघात द्दकां वा द्दनष्काळजीपणामुळे उद्भवलेली गांभीि घटना द्दकां वा 

दघुाटना म्हणजे आपत्ती, ज्याचा परिणाम जीवन द्दकां वा मानवी हानी द्दकां वा नकुसान द्दकां वा 

मालमत्ता, द्दकां वा पयााविणाचे नकुसान, द्दकां वा ऱ् हास, यामध्ये होतो ज्याचा सामना किण्याची 

क्षमता प्रभाद्दवत के्षत्राच्या समदुायामध्ये नसते". 

५)  मराठी द्दवश्वकोशामधील आपत्तींची व्याख्या: "नैसद्दगाक प्रद्दिया तसेच मानवी कृती याांमुळे 

सजीवाांना अपायकािक ठिणाऱ्या आद्दण ठरू शकतील अशा घटना जैद्दवक, िासायद्दनक, 

याांद्दत्रक, पयााविणीय अथवा प्राकृद्दतक कािकाांपैकी कोणत्याही कािकामळेु मानव, इति सजीव 

अथवा पयााविण यास अपायकािक व हाद्दनकािक ठिणाऱ्या द्दस्थतीस पयााविणीय आपत्ती 

म्हणतात".  
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६)  आपत्तींची व्याख्या: “आपद्दत्तमय परिद्दस्थती ज्यात जीवन द्दकां वा पयााविण व्यवस्थेमध्ये 

आणीबाणी द्दनमााण किते, व्यत्यय आणते. हा व्यत्यय टाळून जीवन आद्दण पयााविण जतन 

किण्यासाठी अद्दतरिक्त-आपत्कालीन हस्तके्षप किणे आवश्यक असते". 

आपत्तीचे वगीकरण /प्रकार : 

पयााविण आपत्तीला कािणीभूत ठिणाऱ्या कािकाांनुसाि त्याांचे पढुील दोन प्रकािात वगीकिण केले 

जाते:  

(१) नैसद्दगिक आद्दण  

(२) मानवकृत/मानवद्दनद्दमित. 

१)  नैसद्दगिक आपत्ती: नैसद्दगाक आपत्तीमध्ये भौद्दमक ‘अांतजाात’ आपत्ती आद्दण वाताविणीय 

अथवा बद्दहजाात आपत्ती याांचा समावेश होतो. भौद्दमक आपत्तीस पथृ्वीचे अांतजाात बल 

कािणीभूत ठिते. भूपषृ्टाखाली खोलवि ही घटना घडते. यात ज्वालामखुी उद्रेक, भूकां प आद्दण 

भूद्दमपात इत्यादींचा समावेश होतो. भूकवचाखालील औद्दष्णक द्दस्थतीमळेु या घटना घडतात. 

त्यामळेु भूकवचाचा समतोल द्दबघडतो. या आपत्तीमळेु मानवी जीव व इति सजीवाांना मोठ्या 

प्रमाणात धोका पोहोचतो. मानवी वस्ती, धिणे, मालमत्ता इत्यादींची हानी होते. पयााविणाची 

गणुवत्ता घटते. या प्रकािच्या आपत्तींना प्रद्दतबांध घालता येत नाही. तसेच त्याांचे 

पूवाव्यवस्थापन किता येत नाही. मात्र, काही वेळा द्दवज्ञान आद्दण तांत्रज्ञानाच्या आधाि े

त्याबाबत पवुाानमुान किता येते. 

 वाताविणीय आपत्ती सामान्यपणे हवा व हवामानाशी सांबांद्दधत असतात. वाताविणीय 

प्रद्दियाांमळेु वाताविणात प्रचांड बदल होऊन वाताविणीय आपत्ती येते. परिणाम घडवून 

आणणािी कािके दृश्य स्वरूपात नसली तिी हवामानतज्ज्ञाां मार्ा त त्याांची उपकिणाद्वाि ेनोंद 

घेता येते. वाताविणीय आपत्तीचे दोन वगा केले जातात :  

 (i) अपसामान्य घटना : यात चिीवादळे, द्दवजा पडणे, गािाांची वादळे, अग्नी इत्यादींचा 

समावेश होतो. अपसामान्य बद्दहजाात आपत्तीमळेु वादळे होऊन सपुीक जद्दमनीत क्षाि साठून 

ती ओसाड आद्दण पडीक होते, मानवाला आद्दण इति सजीवाांना धोका पोहोचतो.  

 (ii) सचंयी वातावरणीय आपत्ती: यात पूि, अवषाण, शीतव�ृी, उष्णलहिी इत्यादींचा 

समावेश होतो. सांचयी वाताविणीय आपत्तीमळेु (उदा., पूि, अवषाण याांमळेु) मानवी जीवन, 

मालमत्ता तसेच नैसद्दगाक पयााविण याांची हानी होते. अशा नैसद्दगाक वाताविणीय आपत्तींचे 

वैज्ञाद्दनक पवुाानमुान करू शकतात. त्यामळेु सिुके्षचे उपाय योजून अशा आपत्तींचे परिणाम 

टाळता येऊ शकतात. धिणे, जलाशय व द्दनवानीकिण याांमळेुही काही वाताविणीय आपत्ती 

सांभवतात. या मानवकृत आपत्ती आहेत. त्यासाठी पयााविण प्रभाव मूल्याांकनानसुाि मानवी 

कृतींचे मूल्यमापन किणे गिजेचे असते. 
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२)  मानवकृत / मानवद्दनद्दमित आपत्ती: मानवी कृतींमळेु पयााविणाची अवनती होते व मानवी 

समाजाची भरून काढता न येणािी हानी होते. मानवकृत पयााविण आपत्तींचे पढुीलप्रमाणे 

तीन वगा किता येतात ; (१) प्राकृद्दतक आपत्ती : यात मानवी कृतींमळेु घडून येणाि ेभूद्दमकां पन, 

भूद्दमपात, मदृाक्षिण इत्यादींचा समावेश होतो. (२) िासायद्दनक आपत्ती , यात द्दवषािी िसायने 

आद्दण वायू, अणसु्र्ोट, सागि तेलगळती, वायगुळती इत्यादींमळेु उद्भवणाऱ्या आपत्तींचा 

समावेश होतो. (३) सामाद्दजक आपत्ती : यात लोकसांख्या द्दवस्र्ोट, नैद्दतकता व धाद्दमाक 

मूल्याांची अवनती, िसायने व यदु्धात जैद्दवक अ�ाांचा वापि, बहुमजली इमाितींची िचना 

इत्यादींमळेु उद्भवणाऱ्या आपत्तींचा समावेश होतो. 

 उदाहिण : टायटयाद्दनक जहाजाने घेतलेली जलसमाधी, िद्दशयातील चेनोद्दबल अणकुें द्राांचा 

अपघात, १९५२ सालचे लांडनमधील धिुके, भोपाळमधील यदु्दनयन काबााइड कां पनीमध्ये 

झालेली वायू गळतीची दघुाटना. 

८.३ आपत्तीची समस्या व पररणाम 

आपत्तीमुळे उद्भवणाऱ्या समस्या  

१)  मानवी जीवनावर पररणामः दिवषी लाखो लोक नैसद्दगाक व मानवद्दनद्दमात आपत्तीत सापडत 

आहेत. आपत्ती कोणतीही असली तिी त्याचा परिणाम लाखो लोकाांच्या जीवनावि होत 

असतो. उदाहिणाथा कोिोना, एड्स, साथीचे िोग, बॉम्ब स्र्ोट, भूकां प, पूि, वादळे, अपघात. 

आपत्तीमध्ये लोकाांचा मतृ्यू होतो काही लोक जखमी होतात त्याचप्रमाणे अनेकाांना आपली 
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घिी गमवावी लागतात, बऱ्याच वेळेला नोकिी देखील गगमवावी लागते, अनेकदा काही 

लोकाांना समाजापासून कायमचे दूि ही जावे लागते. अशावेळी ताणाच्या परिद्दस्थतीत 

भावद्दनक व शािीरिक आिोग्याच्या समस्या उद्भवतात. 

२)  आरोग्यावर पररणाम: नैसद्दगाक आद्दण मानवद्दनद्दमात आपत्ती मध्ये अनेक लोकाांना त्याांचा जीव 

गमवावा लागतो, काही लोकाांना शािीरिक इजा होते त्याच प्रमाणे मोठ्या सांख्येने लोकाांच्या 

मानद्दसक आिोग्यावि परिणाम होतो.  

 उदाहिणाथा २००४ मध्ये द्दहांद महासागिात आलेल्या त्सनुामीमळेु १४देशातील ०१ लाख 

३० हजाि लोकाांचा मतृ्यू झाला. जलु ै२००५ मध्ये मुांबई शहिात अद्दतव�ृीमळेु दिड कोसळून 

१४० झोपड्या गाडल्या गेल्या आद्दण त्यातील िद्दहवासी मतृ्युमखुी पडले.  

 गजुिातमध्ये झालेल्या भूकां पामध्ये ०१ लाख ७० हजाि लोक जखमी झाले, त्याचप्रमाणे 

महािाष्रातील लातूि येथील द्दखलाडी गावात झालेल्या भूकां पामध्ये ३० हजाि लोक जखमी 

झाले शािीरिक दखुापती बिोबिच अनेकाांना मानद्दसक धक्का बसतो. त्यामध्ये भावद्दनक 

तनाव, द्दनिाशा, सतत दबाव ,लहिीपणा आद्दण त्याच प्रमाणे स्वतःला त्रास करून घेणे अशा 

मानद्दसक आजािाचे प्रमाण वाढते. यामध्ये लोकाांना असिुद्दक्षततेची भावना द्दनमााण होते. 

 

३)  पयािवरणावर पररणाम: वन्य अद्दग्नसािखी सांकटे, पूि आद्दण चिीवादळे जांगलाांचा पूणापणे 

नाश कितात आद्दण नैसद्दगाक चिामध्ये इति प्रकािचे स्थायी बदलाला कािणीभूत आहेत. 

आपत्तीच्या बळाने वन्यजीव मािले गेले द्दकां वा अप्रत्यक्षरित्या त्याच्या द्दनवास आद्दण अन्नाच्या 

उपलब्धतेत परिणाम झाला आहे. 
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४)  अथिकारणावर पररणाम: भूकां पाांसािखी नैसद्दगाक आपत्ती, पूि, वादळ आद्दण चिीवादळ 

यामळेु अथाव्यवसांस्थेचे गांभीि नकुसान झाले आहे. कां पन्याांसाठी नैसद्दगाक आपत्तीमळेु इमािती 

आद्दण मूता मालमत्ता न� कितात उपकिणे - तसेच मानवी भाांडवल आद्दण त्याांची उत्पादन 

क्षमता खिाब होते. आपत्तीपासून बचावलेल्या लोकाांना रॅ्क्टिीचे नकुसान झाल्याने, 

पायाभूत सदु्दवधा न� झाल्याने, कायाके्षत्र न� झाल्याने द्दकां वा वाहनाांची नासधूस झाल्याने 

मोठ्या प्रमाणात आद्दथाक नकुसान सहन किावे लागते. 

५)  शेतीवर पररणाम: सांयुक्त िाष्र सांघाच्या आपत्ती जोखीम आद्दण त्यापासून होणािी हानी कमी 

किण्याचे उपाय या द्दवषयाविील जागद्दतक परिषदेत माांडलले्या शोधानसुाि, दषु्काळ, पूि, 

वादळ द्दकां वा त्सनुामीसािख्या नैसद्दगाक धोक्याांमळेु शेती के्षत्राची २२ % पेक्षा जास्त हानी होत 

आहे. अन्न व कृषी सांघटनेच्या (एर्एओ) नवीन अभ्यासच्या प्राथद्दमक शोधानसुाि, 

द्दवकसनशील जग हे नैसद्दगाक आपत्तीमळेु कृषी के्षत्राची जवळजवळ एक चतथुाांश हानी सहन 

कित आहेत. त्सनुामी, भूकां प, तरु्ान, अद्दतव�ृी, पूि, वादळे इत्याांदीमळेु शेतातील द्दपकाांचे 

नकुसान होते, जद्दमनीची उत्पादकता कमी होते, अनेकदा जमीन लागवडी योग्य िाहत नाहीत. 

त्यामळेु शेतीवि अवलांबून असणाऱ्याांचे बेिोजगािीला सामोि े जाऊन मोठ्या प्रमाणावि 

आद्दथाक नकुसान होते. एका अभ्यासानसुाि दषु्काळाच्या काळात आद्दथाक प्रभावाांपैकी ८४ 

टक्के प्रभाव शेती के्षत्रावि होतो. त्याच प्रमाणे शेती के्षत्रातील ४२ टक्के नकुसान हे द्दपकाांचे 

होते. 

६)  सामाद्दजक पररणाम : आपत्तीग्रस्ताांना द्दवद्दवध सामाद्दजक परिणामाांना ही सामोि ेजावे लागते. 

त्याची काही उदाहिणे पढुीलप्रमाणे  

१)  जातीय आद्दण सामाद्दजक भेदभाव: आपत्तीनांति आपत्तीग्रस्ताांना जातीय आद्दण 

सामाद्दजक भावाची समस्या द्दनमााण होते.  

२)  सामाद्दजक बाांद्दधलकीची समस्या: आपत्तीमधून मागे िाद्दहलेल्या लोकाांना बाांद्दधलकीचे 

समस्या द्दनमााण होऊ लागल्या आहेत. आपत्तीमळेु या लोकाांची द्दमत्र, शेजािी, 

कामाच्या द्दठकाणची द्दमत्र, शालेय द्दमत्र आद्दण आप्तेष्ट याांचा मतृ्यू झाल्याने 

आपत्तीग्रस्ताांना सामाद्दजक बाांद्दधलकीची समस्या द्दनमााण होते.  

३)  जात आद्दण जातीय अडथळे: मानव द्दनद्दमात आपत्ती मधून जात आद्दण सामाद्दजक 

अडथळे द्दनमााण होतात. ज्यामध्ये जातीय दांगली देखील घडवून आणल्या जातात, 

त्यामळेु होणाऱ्या दांगलीमध्ये अनेक लोक बेघि होत असतात व कोट्यवधी रुपयाांची 

मालमत्ता जळून खाक होते.  
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४)  मद्दहलाांवि द्दवपिीत सामाद्दजक परिणाम: मानव द्दनद्दमात आपत्ती उदाहिणाथा नागिी दांगे, 
यदु्ध द्दकां वा लढाई यामध्ये मद्दहलाांवि द्दवपिीत सामाद्दजक परिणाम होतो.  

५)  सामाद्दजक कुकमा: आपत्तीनांति सामाद्दजक कुकमाात वाढ होते, यामध्ये चोऱ्या, 
एखाद्याचा खून किणे या देखील घटना घडतात. आपत्ती ग्रस्ताांवि आद्दथाक सांकट 
ओढवले द्दक मग त े अनैद्दतक म्हणजेच चोऱ्यामाऱ्या, खून, दिोडे, इत्यादी कुकमा 
किण्यास तयाि होतात. 

७)  द्दवकासावर पररणाम: आपत्तींमध्ये द्दवकासावि द्दवनाशकािी परिणाम होतो. अनेक कुटुांब ेघि े
गमावतात,द्दप्रय व्यक्ती, समदुाय व्यवसाय, उपजीद्दवका आद्दण नोकऱ् या आद्दण सेवा गमावतात, 
मलुे आद्दण मलुी शाळा गमावतात. द्दवशेषतः मलुींना लवकि लग्नाची जोखमी पत्किावी 
लागते. आपत्ती हे दारिद्र्य कमी किण्याच्या प्रयत्नावि द्दवपिीत परिणाम कितात.  

८.४  आपत्ती व्यवस्थापन आद्दण बचाव धोरणे 

८.४.१ आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे काय? 
नैसद्दगाक आपत्ती, मानव सांसाधन, िाष्रीय सांपत्ती आद्दण अथाव्यवस्था सांबांद्दधत कोणतीही आपत्ती 
आल्यानांति अथवा आपत्ती येऊ नये म्हणून केलेली कायावाही म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन. आपत्ती 
लहान असो व मोठी अल्पकालीन असो व दीघाकालीन त्यावि मात किणे महत्त्वाचे असते आद्दण 
त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन प्रभावी आद्दण परिणामकािक असणे गिजेचे आहे. लोकसहभाग आद्दण 
आपत्ती व्यवस्थापन याांचे नाते र्ाि जवळचे आहे.  
आपत्ती टाळणे, आपत्तींना तोंड देण्यासाठी योजना तयाि किणे व त्यासाठी क्षमता द्दमळवणे म्हणज े
आपत्ती व्यवस्थापन होय. आपत्ती व्यवस्थापनात धोिणात्मक द्दनणाय आद्दण कायाात्मक उपिमाचा 
आपत्तीच्या द्दवद्दवध टप्प्याांचा म्हणजे आपत्तीपूवा व्यवस्थापन, आपत्तीकालीन व्यवस्थापन व आपत्ती 
नांतिचे व्यवस्थापन याांचा समावेश होतो. आपत्ती व्यवस्थापनाचा महत्वाचा उिेश द्दकां वा ध्येय म्हणजे 
अपेद्दक्षत हाणी टाळणे द्दकां वा कमीत कमी किण्याचा प्रयत्न किणे. आपत्तीच्या द्दठकाणी लवकिात 
लवकि योग्य ती मदत किणे आद्दण कायाक्षमपणे परिद्दस्थतीत सधुािणा किणे द्दकां वा आटोक्यात 
आणणे. 
८.४.२ भारतातील आपत्ती व्यवस्थापनाची उत््ांती 
भाितातील आपत्ती व्यवस्थापनाचा द्दियाकलाप-आधारित प्रद्दतद्दियाशील आिाखड्यापासून ते 
सद्दिय सांस्थागत आिाखडा होण्यापयांत द्दवकास झाला आहे. तसेच एकल द्दवद्याशाखा द्दवचािके्षत्र 
द्दकां वा कायाके्षत्रापासून ते एकाद्दधक-भागधािकाांच्या आिाखड्यापयांत आद्दण मदत-आधारित 
दृ�ीकोनाकडून जोखीम कमी किण्यासाठी बहु-आयामी सद्दिय, समग्र दृद्द�कोना पयांत बदलत गेला 
आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सांस्थात्मक आिाखड्याची सरुुवात द्दिटीशकालीन १९००, 
१९०५, १९०७ आद्दण १९४३ च्या दषु्काळ आद्दण १९३७ चा द्दबहाि-नेपाळचा भूकां प यासािख्या 
आपत्तींच्या माद्दलकेनांतिचा कालावधीत आढळून येते. 
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८.४.३ द्दिटीश प्रशासन आद्दण स्वातंत्र्योत्तर काळात आपत्ती व्यवस्थापन 

द्दिटीश प्रशासनाच्या काळात आपत्कालीन परिद्दस्थतीसाठी मदत द्दवभागाांची स्थापना केली गेली. 

असा प्रद्दतद्दियाशील दृद्द�कोन असलेला द्दियाकलाप-आधारित आिाखडा केवळ आपत्तीनांतिच्या 

परिद्दस्थती मध्येच कायाित होता. ह े धोिण (दःुख-पीडा-वेदनेचे) शमन किणाि े होते आद्दण काया 

प्रणालीसाठी आद्दण अन्न प्रािांभ किणे ह्या कामाांमध्ये मदतची आखणी किण्याचाही समावेश होता.  

स्वातांत्र्योत्ति काळानांति आपत्ती व्यवस्थाद्दपत किण्याचे काया िाज्यातील मदत-आयकु्त याांच्याकडे 

सोपवण्यात आले. याांचे काया कें द्रीय मदत-आयकु्ताांच्या मागादशानाखाली होते . प्रभाद्दवत भागात 

सामग्री आद्दण पैशाांची मदत पिुवणे इतकेच त्याांचे काया मयााद्ददत ठेवले होते. प्रत्येक पांचवाद्दषाक 

योजनेअांतगात पूि आपत्तींना “पाटबांधाि ेके्षत्र द्दवकास आद्दण पूि द्दनयांत्रण” आदेश असे सांबोद्दधत केल े

आहे. या टप्प्यापयांत आपत्ती व्यवस्थापनाची िचना द्दियाकलाप आधारित मदत द्दवभागाांतगात 

कायाित होती. लातूि भूकां प (१९९३), मालपा भसु्खलन (१९९४) ओरिसा सपुि चिीवादळ 

(१९९९) आद्दण भजु भूकां प (२००१) सािख्या आपत्तींच्या माद्दलकेनांति कृषी मांत्रालय सद्दचव 

अांतगात, सद्दचव जे. सी. पांत याांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च शक्तीशाली सद्दमती स्थापन किण्यात 

आली जी आपत्तींकडे पाहण्याचा एक पद्धतशीि, सवासमावेशक आद्दण िखेाांकनासाठी सवाांगीण 

दृद्द�कोन द्दनमााण किले. आपत्ती द्दनवािण किण्यासाठी व्यक्तीला आद्दथाक मदतीद्वाि े द्ददलासा 

देण्याच्या समग्र दृद्द�कोनातून व्यवस्थापन धोिणात बदल किण्यात आले. कॅद्दबनेट सद्दचवालयातील 

अद्दधसूचना िमाांक डीओसी.सीडी १०८/२००२ तािीख २७/०२/२००२ च्या अांतगात २००२ 

मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन द्दवभाग गहृ मांत्रालयाच्या अांतगात हलद्दवण्यात आला आद्दण आपत्ती 

व्यवस्थापनाची शे्रणीबद्ध िचना भाितात द्दवकद्दसत झाली. पिांत ु२००४ साली आलेल्या त्सनुामीमळेु 

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा बनवण्याची द्दनकड कळून चुकली. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ 

हा सांसदेत २५ द्दडसेंबि २००५ िोजी पारित झाला. २०१९ साली आलेल्या कोिोना साथीच्या 

पाश्वाभूमीवि महािाष्रासह देशातील अनेक िाज्याांत हा कायदा लागू किण्यात आला. 

८.४.५ आपत्तीला सामोर ेजाण्यासाठी खालील काही धोरणांचा / योजनांचा समावेश होतो:  

अ)  प्रद्दतबंध / द्दनवारण (Prevention)  

ब)  हानीची तीव्रता कमी करणे (Mitigation)  

क)  आपत्ती पूवि तयारी (Disasters Preparedness)  

ड)  प्रद्दतद्द्या (Response)  

इ)  पुनःप्राप्ती / पूवि पररद्दस्थती अवस्था (Recovery) 
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अ)  प्रद्दतबंध / द्दनवारण (Prevention) : आपत्ती आल्यास ती थाांबवण्यासाठी किावे लागणाि े

सवा उपिम द्दकां वा प्रयत्न किणे द्दकां वा हानी कमी किण्याचा प्रयत्न किणे. आपत्ती 

थाांबवण्यासाठी द्दकां वा प्रद्दतबांद्दधत किण्यासाठी समाजाच्या सवा थिातील लोकाांनी एकत्र आल े

पाद्दहजे. सिकाि, स्वयांसेवी सांस्था आद्दण इति सांस्था याांनीही प्रयत्न केले पाद्दहजेत.  

१)  राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कृती योजना : आपत्तीचे काया किणाि े सवा द्दवभाग, 

एजन्सीज, महािाष्र शासन व स्वयांसेवी सांस्था या सवाांनी द्दमळून आपत्ती व्यवस्थापन 

कृती योजना तयाि केली आहे. ही योजना सांस्थात्मक तितदुीचा पिुवठा किते, द्दवद्दवध 

सांस्थाांच्या भूद्दमका आद्दण जबाबदाऱ्या ठिद्दवते, आपत्ती व्यवस्थापन आद्दण त्याांच्या 

उपिमाची व्याप्ती यामध्ये मध्यस्थाचे काया किते. िाज्य आपत्ती व्यवस्थापन कृती 

योजनेच्या द्दनयांत्रणाखाली प्रत्येक द्दजल्ह्याच्या सांघटनाांचे काम चालते. पिांत ु गिज 

पडल्यास एका द्दजल्ह्यातील सांघटना दसुऱ्या द्दजल्ह्यातसदु्धा मदत किले अशा प्रकािचे 

आदेश त्याांना द्ददलेले असतात.  

२)  धोक्याचे ईशार ेव सूचना देणे : आपत्तीची चाहुल जि आधी लागली ति त्याबाबत 

लोकाांना वेळीच सावध किणे, त्यामळेु होणािी हानी कमी किणे शक्य होते, त्याांच्या 

सांपत्तीची, परिवािातील लोकाांच्या सिुद्दक्षततेची काळजी आद्दण त्याांना सिुद्दक्षत 

द्दठकाणी हलद्दवता शक्य होते. वैज्ञाद्दनक प्रगती, अवकाशातील उपग्रह यामळेु आता 

त्सनुामी, वादळे, अद्दतव�ृी याद्दवषयी आधी अांदाज घेता येतो. त्यासाठी िाष्रीय व 

आांतििाष्रीय पातळीविील वैज्ञाद्दनक सांस्थाांची मदत घेता येते. 

  सावधद्दगिीचे व धोक्याचे ईशाि े देणािी यांत्रणा सक्षम असली पाद्दहजे. उदाहिणाथा 

औद्योद्दगक अपघात झाल्यास मोठमोठ्याने भोंगे वाजद्दवणे, आग लागल्यास धोक्याची 

घांटा वाजद्दवणे, पूि चिीवादळ व त्सनुामी सािख्या आपत्तींच्या सूचना 

आकाशवाणीवि व दूिदशानवि द्ददल्या पाद्दहजेत. 

३)  आपत्ती व्यवस्थापनाची द्दशक्षण व प्रद्दशक्षण: समाजातील सवाच घटकाांना आपत्ती 

व्यवस्थापनाचे द्दशक्षण देणे गिजेचे आहे, शैक्षद्दणक सांस्था, प्रद्दशक्षण देणाऱ्या सांस्था, 

कां पन्या व अशासकीय सांस्था याांनी पढुाकाि घेऊन आपत्ती व्यवस्थापन प्रद्दशक्षण व 

जागतृी कायािम आयोद्दजत करून जनतेला सावध केली पाद्दहजे. हे द्दशक्षण देण्यासाठी 

स्वतांत्र यांत्रणा द्दनमााण किावी लागेल. लोकाांनाही द्दशक्षण एकदाच देऊन चालणाि नाही 

ति वािांवाि त्याची उजळणी घ्यावी लागेल. 
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ब)  हानीची तीव्रता कमी करणे (Mitigation) : आपत्ती प्रद्दतबांध किणे द्दकां वा आपत्ती आल्यास 

त्यामध्ये होणािी जीद्दवत व द्दवत्तहानी कमी किणे. थोडक्यात आपत्तीची तीव्रता कमी किणे. 

आपत्कालीन सांकट ग्रस्ताांना द्ददलासा देणे, त्याांच्या दःुखामध्ये तळमळीने सहभागी होणे या 

सहज शक्य बाबी आपण केल्या ति त्याांचा सांताप आपोआप कमी होतो. आपत्तीची गांभीिता 

कमी किणे ही इति अवस्थेपेक्षा वेगळी अवस्था आहे. कािण यामध्ये धोका कमी किण्यासाठी 

द्दकां वा तीव्रता कमी किण्यासाठी दीघाकालीन उपाय योजना केली जाते. आपत्ती येऊन 

गेल्यानांति त्यावि काय किता येईल याचा द्दवचाि या व्यूहिचनेत केला जातो. धोका 

द्दवशे्लषणासाठी माद्दहती गोळा किावी लागते माद्दहतीचे द्दवशे्लषण करून धोक्याची तीव्रता कमी 

किण्यासाठी उपिम ठिद्दवता येतात. उपाय योजना व्यद्दक्तगत पातळीवि द्दकां वा शासकीय 

पातळीवि केल्या जातात. 

क)  आपत्ती पूवि तयारी (Disasters Preparedness) : आपत्ती पूवा तयािी अवस्थेमध्ये 

आपत्ती ची परिद्दस्थती हाताळण्यासाठी कृती योजना तयाि असतात. आपत्तीची पूवातयािी 

किणे म्हणजेच आपत्तीपासून होणाऱ्या हनी द्दकां वा धोक्याांचे प्रमाण कमी किणे आद्दण त्यासाठी 

प्रद्दतसाद व त्याचे पनुवासन महत्त्वाचे असते. आपत्तीची पूवातयािी म्हणजे उपाययोजना किणे, 

वेळेत सदु्दवधा पिुद्दवणे, कायाक्षमपणे लोकाांची आपत्तीच्या सांकटा मधून सटुका किणे, आपत्ती 

द्दनवािण यांत्रणा स्थापन किणे, तात्काळ कृती आिाखडा तयाि किणे, प्रत्यक्ष आपत्तीचे वेळी 

मदत किण्यासाठी द्दवद्दश� गटाांना प्रद्दशद्दक्षत किणे, स्वयांसेवी सांघटना द्दकां वा स्वयांसेवक याांचे 

देखील गट तयाि करून ठेवणे, पिुवठा किावयास लागणाऱ्या वस्तूांचा साठा आद्दण आवश्यक 

द्दनधीची तितूद इत्यादींचाही समावेश आपत्ती पूवातयािी मध्ये होतो. 

ड)  प्रद्दतद्द्या (Response): नैसद्दगाक आपत्तीमळेु प्रभाद्दवत झालेल्या आपत्तीग्रस्ताांना तत्काळ 

मदत द्दमळावी ही मार्क अपके्षा सवाांची असते. जनजीवनाची सिुद्दक्षतेता पाहणे, द्दपडीताांच्या 

आिोग्यद्दवषयक समस्याांचे द्दनिाकिण किणे, जखमींना तात्काळ वैद्यकीय मदत द्दमळेल याकडे 

प्रामखु्याने लक्ष देणे, त्याच प्रमाणे आपदग्रस्त पीद्दडत लोकाांचे मनोधैया खचणाि नाही याची 

काळजी घेणे इत्यादी अत्यांत द्दनकडीच्या गिजा आपद्ग्रस्त लोकाांच्या प्रद्दतद्दियाांतून आपणास 

समजतात. तत्पि वाहतूक व्यवस्था, तात्पिुते द्दनवाऱ्याची सोय, आपद्ग्रस्त लोकाांना भोजन 

व्यवस्था उपलब्ध करून देणे याबिलची काळजी घ्यावी लागते. आतापयांत पाद्दहलेल्या सवा 

उदाहिणाांमध्ये असे लक्षात येईल नैसद्दगाक द्दकां वा मानव द्दनद्दमात कोणत्याही आपत्तीमध्ये 

समस्याांचे द्दनिाकिण किण्यासाठी अप्रशासकीय सांघटना आद्दण स्वयांप्रेरित असलेल े

स्वयमसेवक प्रकषााने सिसावून पढेु येतात. 
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इ)  पुनःप्राप्ती / पूवि पररद्दस्थती अवस्था (Recovery): नैसद्दगाक आपत्तीमळेु द्दनमााण झालेली 

परिद्दस्थती द्दनयांत्रणाखाली आणल्यावि आपद्ग्रस्त लोक त्याांच्या मूळ परिद्दस्थतीकडे त्याांच्या 

पूवावत आयषु्याकडे वळतात. ते आपले पूवीचे काम व्यवसाय पनु्हा एकदा नद्दवन जोमाने सुरू 

कितात, या प्रद्दियेमध्ये द्दकती अवधी लागेल हे नक्की साांगता येत नाही. मात्र त्याांना पूवावत 

व्यवसायाांचा पनुालाभ द्दमळावा यासाठी दीघा मदुतीच्या द्दनयोजनाचा अवलांब किावा लागतो. 

सवासाधािण अथवा पूवीपेक्षाही चाांगल्या परिद्दस्थती, चाांगल्या सेवा सदु्दवधा द्दनमााण करून 

देण्यावि या दीघाकालीन योजनेचे यश अवलांबून असते. त्याांच्या पूवा परिद्दस्थतीची पुनद्दनाद्दमाती 

किणे, त्याांच्याशी द्दहतगजु किणे, त्याांच्या अडचणी समजावून घेणे, त्याांची आद्दथाक परिद्दस्थती 

सधुािण्यासाठी प्रयत्न किणे इत्यादी मार्क अपेक्षा अपघातग्रस्ताांच्या असतात. 

८.५ आपत्तीस सामोर ेजाण्याच्या रणनीती 

१)  प्रभावी आद्दण कायाक्षम प्रशासन आद्दण सिकाि, लोक आद्दण स्वयांसेवी सांस्था या सवाांनी 

द्ददलेली वचनबद्धता. 

२)  वस्तूांच्या आद्दण सेवा तितूदीद्वाि े पीद्दडत व्यक्तींवि उपचाि किणे आद्दण द्दवशेषतः त्याांची 

सहानभूुती पूवाक काळजी घेणे. 

३)  आवश्यक सेवाांची म्हणजे सांप्रेषण, पाणीपिुवठा आद्दण वीज पिुवठा याची पनुःजोडणी 

लवकिात लवकि किणे. 

४)  लोकाांना योग्य माद्दहती आद्दण सल्ला देणे. 

५)  सावाजद्दनक मनोबल आद्दण प्रेिणा कायम ठेवणे. 

६)  पीद्दडत आद्दण त्याांचे नातेवाईक याांचे समपुदेशन किणे. 

७)  दीघाकालीन पुनवासनासाठी उपाय योजना किणे. 

८)  आवश्यक वस्तू च्या यादया करून त्याचे व्यवस्थापन किणे.  

९)  द्दनयद्दमत अांतिाने परिद्दस्थतीचे द्दनिीक्षण किणे. 

१०)  कताव्ये आद्दण जबाबदाऱ्याांचे स्प�पणे वाटप किणे, जेणे करून अस्प�ता आद्दण नक्कल 

टाळता येईल 

११)  मानवासाठी आद्दण प्राण्याांसाठी आश्रयस्थानाांची तितूद किणे. 

१२)  समाजाचा लोक कल्याणात सहभाग वाढद्दवण्यासाठी प्रयत्न किणे. 
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८.६  सारांश 

आपत्ती व्यवस्थापन ही िाज्य सिकािची प्रमखु जबाबदािी आहे. भाित सिकाि त्याांच्या प्रयत्नाांना 

पूिक आहे. आपत्तीच्या वेळी आद्दथाक आद्दण वाहतूक / दळणवळणाची सदु्दवधा पिुवून, आपत्तीची 

तीव्रता कमी किण्यासाठी प्रयत्न कितात. आपत्ती व्यवस्थापन किताना, सामान्यत: गोंधळ आद्दण 

सांकटे हे सिकािी व गैिसिकािी / सांस्थाच्या सहकायााच्या अभावामळेु आद्दण दिम्यानच्या सांवादामळेु 

द्दनमााण होत असतात. दिम्यान प्रशासन आद्दण नागिी समाजातील द्दवद्दवध के्षत्र यातील दवेु 

जळुवण्याचे प्रयत्न किणे आवश्यक आहे. आपत्ती िोखण्यासाठी धोिण आद्दण सज्जता उपाय,असणे 

आवश्यक आहे. तसेच आपत्ती परिद्दस्थतीचा प्रभावीपणे सामना किण्यासाठी सिकाि,े समदुाय 

आद्दण व्यक्ती जलद प्रद्दतसाद देऊ शकतात. भद्दवष्यातील आपत्तीचे प्रमाण कमी किण्यासाठी आद्दण 

असिुद्दक्षत परिद्दस्थतींमध्ये घट आणण्यासाठी उपाययोजना किणे अवश्य आहे. 

८.७  स्वाध्याय 

खाली द्ददलेल्या पयाियांमधील सवाित योग्य उत्तर द्दनवडा.  

१)  ____________ मानवद्दनद्दमात आपत्तीचे उदाहिण आहे.  

 (वादळ, दांगली, पूि, विील सवा) 

२)  आपत्तीचा परिणाम _____________ वि होतो. 

 (मानवी जीवन, पयााविण, अथाव्यवस्था, विील सवा) 

३)  _________ हे आपत्ती व्यवस्थाद्दपत आद्दण प्रद्दतबांद्दधत किण्याचे धोिण नाही.  

 (दलुाक्ष, तयािी, प्रद्दतसाद, प्रद्दतबांध) 

खालील द्दवधाने खरी आहते की चुकीची आहते ते सागंा. 

१)  आपत्ती केवळ द्दनसगाानेच द्दनमााण होऊ शकते. 

२)  लोकाांना माद्दहती आद्दण सल्ले’ हे आपत्तीला सामोि ेजाण्याच्या िणनीती पैकी एक आहे. 

३)  केवळ नैसद्दगाक आपत्तीचा शेतीवि द्दवपिीत परिणाम होऊ शकतो. 
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जोडी जुळवा 

 गट अ ब  गट ब 

१ त्सनुामी  अ  आपत्तीचा आिोग्यावि परिणाम 

२ शािीरिक आघात  ब आपत्तीचा द्दवकासावि परिणाम 

३ पनुःप्राप्ती  क  मानवद्दनद्दमात आपत्ती 

४ घिाचे नकुसान  ड नैसद्दगाक आपत्ती 

  इ आपत्ती प्रद्दतबांध किण्यासाठीचे धोिण 

 

खालील प्रश्ांची सद्दवस्तर उत्तर ेद्दलहा.  

१)  आपत्ती म्हणजे काय? आपत्तीची समस्या व त्याचे परिणाम काय आहेत.  

२)  आपत्ती व्यवस्थापन आद्दण प्रद्दतबांध किण्यासाठी वापिल्या जाणाऱ्या द्दवद्दवध िणनीती 

समजावून साांगा  

३)  “आपत्तीला सामोि ेजाण्याची िणनीती” वि एक टीप द्दलहा. 

✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ 

 



घटक ४  

९        
व्यवसायाच्या प्रारंभ (स्टाटट-अप) निनमटतीतील रणिीती आनण 

मेक इि इनंिया योजिा 

प्रकरण सरंचना  

९.० उद्द�� 

९.१ परिचय  

९.२ व्यवसायाच्या प्रािभं (स्टाटट-अप)  

९.३ मेक इन इंद्दिया  

९.४ औद्योद्दिक आजािपणावि मात किण्यासाठी मेक इन इंद्दिया योजनेचे योिदान 

९.५ सािांश 

९.६ स्वाध्याय 

९.०  उद्दिष्ट 

१. व्यवसायाच्या प्रािभं प्रद्दियेचे वणटन किणे. 

२.  व्यवसायाचा प्रािभं कितानाची आव्हाने सांिणे. 

३.  मेक इन इंद्दिया योजनेच्या माध्यमातून िाष्ट्रीय उत्पादन वाढीची संभावना आद्दण सिकािच्या 

पढुाकािांवि चचाट किणे.  

४.  औद्योद्दिक आजािपणावि मात किण्यासाठी मेक इन इंद्दिया योजनेचे योिदान जाणून घेणे.  

९.१  पररचय  

एक स्टाटटअप म्हणज े एक नवीन सरुु झालेली कंपनी आहे ज्याची स्थापना एका व्यक्तीने द्दकंवा 

अनेकांनी केली आहे. उद्योजकांनी एक अद्दितीय उत्पादन द्दकंवा सेवा द्दवकद्दसत केली आहे की जी 

बाजािात आणली जाईल. व्यवसायाचा प्रािभं (स्टाटटअप), त्याच्या स्वरूपानसुाि संस्थापक द्दकंवा 
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त्यांच्या द्दमत्ांकिून आद्दण कुटंुबाकिून अल्प िकमेचा प्रािदं्दभक द्दनधी उभारून केला असल्याचे 

आढळते. 

मेक इन इंद्दिया हा भाित सिकािचा प्रमखु िाष्ट्रीय कायटिम आहे की ज्यािाि ेिुंतवणूकीची सोय 

केलेली असून नाद्दवन्य, कौशल्य द्दवकास, बौद्दिक संपत्तीचे संिक्षण किण्यासाठी आद्दण देशात 

उत्पादनासाठीच्या सवोत्कृ� पायाभूत सदु्दवधा तयाि केल्या जाणाि आहेत. 

या पाठामध्ये व्यवसाय प्रािभं (स्टाटट अप) आद्दण मेक इन इदं्दियाची भाित सिकािच्या पुढाकािाने 

तरुण उद्योजकांना व्यवसाय िणनीती तयाि किण्यास कशी मदत होत आहे या द्दवषयी चचाट 

किण्यात आली आहे. 

९.२  व्यवसाय प्रारभं (स्टाटट अप) 

९.२.१ सकंल्पना:  

व्यवसाय प्रारभं (स्टाटटअप) म्हणजे नेमके काय? 

लहानसहान उद्योिधंदे आपल्याकिे यापूवीही सरुू झाले, चालवले िेले. पण आज तरुणाईला भिुळ 

पिली आहे ती स्टाटटअप संकल्पनेची. खि ंति स्टाटटअप बिल बेसमुाि आकषटण द्दनमाटण झाले आह.े 

हा व्यवसाय प्रािभं (स्टाटटअप) म्हणजे काय हे समजावून घेऊ. 

एका लहानशा ििजेतून, यकु्तीतून एखाद्या उद्योिाची सरुुवात झाली. तो उद्योि सरुुवातीला खूप 

लहान होता पण त्यात नावीन्य होते, व्यवसायवाढीला वाव होता. आजच्या भाषेत सांिायचं झालं ति 

त्यांनी स्टाटटअप उद्योि सरुू केला होता. उदाहिणाथट िहृोपयोिी वस्तूंच्या के्षत्ातील अमेरिकेतील 

आघािीची उद्योद्दजका जॉय मिॅँनो यांनी ‘द्दमिॅकल मॉप’ या नावाने घिच्या फिशीची स्वच्छता 

किण्याचं यंत् शोधलं आद्दण त े मोठया प्रमाणात लोकद्दप्रय झालं. ‘फ्लोिसंेट फ्ली कॉलि’च्या 

द्दनद्दमटतीसाठी ही त्या ओळखल्या जातात. 

स्टाटटअप (उद्यमािभं) या शब्दाने िेल्या दशकभिात द्दवशेषत: तरुणाईला भिुळ घातली. आजघिीला 

‘मला स्टाटटअप सरुू किायचंय’ असं म्हणणाऱयांची संख्या वाढू लािली आहे. तेव्हा स्टाटटअप म्हणज े

नेमकं काय, त्याचं वाढतं आकषटण का आह,े त्याला आज इतकं महत्त्व का द्ददलं जात आहे, याचा 

द्दवचाि किणं ििजेचं आहे. 

१)  वेबस्टि कोशाप्रमाणे स्टाटटअप म्हणजे ‘the action or process to get something in 

motion’ अथाटत् एक ठिावीक िती येण्यासाठी केलेली कृती वा प्रद्दिया होय.  
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२)  “उद्योिाच्या द्दकंवा उद्योजकाच्या आयषु्ट्यातील प्रािदं्दभक अवस्था द्दजचा प्रवास कल्पनेकिून 

उद्योिसंिचना, संलग्न अथटव्यवहािांपयंत होतो”.  

३)  प्रद्दसि उद्यमिरुू स्टीव्ह ब्लकँ यांच्या मते स्टाटटअप म्हणजे (भद्दवष्ट्यकालीन) नफ्याचा द्दवचाि 

करून सरुू केलेली अंशकालीन (हंिामी / अस्थायी) उद्योिसंिचना होय. 

४)  व्यवहािाच्या सोयीसाठी ‘नॅसकॉम’ संघटनेने एक व्याख्या प्रस्ताद्दवत केली द्दजचा ‘स्टाटटअप 

इंद्दिया’च्या कृद्दत आिाखिय़ात समावेश केला. त्यानसुाि िेल्या पाच वषांच्या कालावधीत 

भाितात नोंदणी झालेल्या आद्दण प्रािदं्दभक वषांत २५ कोटींपेक्षा जास्त कािभाि नसलेल्या 

उद्योिाला स्टाटटअप म्हटलं जावं. 

व्यवसाय प्रािभं (स्टाटट अप) म्हणजे त्याच्या पद्दहल्या टप्पप्पयात कायटित असलेल्या कंपनी / 

व्यवसायाला सूद्दचत किते. व्यवसाय प्रािभं (स्टाटट अप) एक द्दकंवा अद्दधक उद्योजकांनी स्थाद्दपत 

केलेली असते ज्यांना असा द्दवश्वास आहे की एखादे उत्पादन द्दकंवा सेवा द्दवकद्दसत किायची द्दक 

ज्यासाठी भिपूि मािणी आहे. या कंपन्या सामान्यत: जास्त खचाटसह आद्दण मयाट द्ददत महसूल 

म्हणूनच प्रािभं कितात ते द्दवद्दवध प्रकािचे भांिवल शोधतात ज्याचा स्रोत उद्यम भांिवलदाि हा 

असतो.  

उदाहिण - ओला कॅब, झोमाटो, पेटीएम, फे्रश टु होम इत्यादी भाितीय नवीन व्यवसाय (स्टाटट अप्पस) 

आहेत. 

स्टाटटअप म्हणजे नेमके काय? या लेखात ओकंाि द्दपंपळे यांनी नेमक्या कुठल्या उद्योिाला स्टाटटअप 

म्हणायचं हे सदु्घा समजणं आवश्यक आहे. यावि खूप चांिले माद्दमटक द्दवशे्लषण केलेले आहे. त े

द्दलद्दहतात. 

बऱयाचदा स्टाटटअप म्हणजे फक्त एखादा लहान उद्योि अशी िैिसमजूत होते. मात् त्यातील फिक 

समजून घेणे आवश्यक आहे. कुठल्याही स्टाटटअपमध्ये भद्दवष्ट्यात मोठा उद्योि होण्याची क्षमता 

असते. ब्लकँ यांच्या मते स्टाटटअप उद्योिाच्या मालकाला फक्त स्वत:च स्वत:चा बॉस व्हायची इच्छा 

नसते ति जि द्दजंकायची महत्त्वाकांक्षा असते. पद्दहल्यापासूनच आपली ‘कल्पना’ कशी सवोत्तम आह े

आद्दण द्दतच्या जोिावि बाजािपेठ कशी काबीज किता येईल आद्दण आपली कंपनी कशी मोठी होईल, 

उपलब्ध पयाटय सोिून ग्राहक आपल्याकिे नव्याने कसे वळतील द्दकंवा आपणच नवी बाजािपेठ कशी 

तयाि करू शकतो, याचा द्दवचाि असतो. आपल्या उत्पादनाची वैद्दश�य़े सांित त्याला एक ठिावीक 

दृ�ी देणे, ग्राहक, द्दवतिणव्यवस्था, अथटकािण इ. ठळक घटकांचा अभ्यास स्टाटटअप उद्योजकाला 

किावा लाितो. 

मि लघउुद्योि कशाला म्हणायचं? अमेरिकन लघउुद्योि संघटनेनसुाि लघउुद्योि म्हणजे स्वततं् 

मालकीचा संचाद्दलत आद्दण नफ्याचे उद्दि� ठेवून केलेला उद्योि. त्याचे आणखी एक वैद्दश�य़ म्हणजे 

असा उद्योि बाजािपेठेत फाि प्रबळ, वचटस्ववादी नसतो, कािण त्याचा मखु्य उिेश हा स्थाद्दनक 

बाजािपेठ काबीज किणे नसून द्दतच्यात द्दस्थि होणे हा असतो. 
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स्टाटटअप या शब्दाला िेल्या काही वषांत ग्लॅमि द्दमळालं. नेमक्या कुठल्या उद्योिाला स्टाटटअप 

म्हणायचं हेसदु्घा समजणं आवश्यक आहे. एखाद्या िदृ्दहणीने नव्याने सरुू केलेले पोळी-भाजी कें द्र ह े

द्दतच्यासाठी स्टाटटअपच असत.े फिक इतकाच की त्या कें द्राला कोणी स्टाटटअप म्हणत नाही द्दकंवा 

प्रायव्हेट इद्दक्वटी, व्हेंचि कॅद्दपटद्दलस्टकिून त्या कें द्राला काही आद्दथटक साहाय्य द्ददले जात नाही. 

मात् सातत्यपूणट प्रयत्नांमळेु त्या पोळी-भाजी कें द्राचे उद्या एक िसे्तिा ँहोऊ शकत.े 

९.२.२ व्यवसाय प्रारभं (स्टाटट अप) ची प्रद्दिया: 

नवीन व्यवसाय संस्थेची स्थापना प्रद्दिया ही िुंतािुंतीची व वेळ खाऊ स्वरूपाची आहे. नवीन 

व्यवसाय संस्थेची स्थापना किणे म्हणजेच व्यवसाय स्वरूप किण्यासंदभाटतील सवट महत्त्वाचे द्दनणटय 

घेऊन आवश्यक त्या औपचारिकता पूणट किणे होय.  

सी िब्ल्यू द्दग्रस्टबिट ह्ांच्या मते, "व्यवसायाची स्थापना म्हणजे नवीन व्यवसाय संधीचा शोध घेऊन 

त्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतनु नफा द्दमळद्दवण्याकरिता द्दवत्त, संपत्ती व व्यवस्थापकीय 

कौशल्याचे संघटन किणे होय" 

व्यवसाय संस्थेची स्थापना प्रद्दियेमध्ये खालील चाि महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश होतो 

१) योग्य व्यवसाय संधीचा शोध घेणे.  

२) उपलब्ध व्यवसाय संधी मधून सद्दवस्ति पिीक्षण करून उत्तम व्यवसाय संधीची द्दनवि किणे.  

३) व्यवसाय संस्थेचे स्थापनेकरिता आवश्यक घटकांची जळुवणी किणे.  

४) व्यवसाय संस्थेचे स्थापनेकरिता आवश्यक द्दवत्ताची तितूद किणे.  

१)  कल्पनाशक्ती: या टप्पप्पयावि एक उद्योजक त्याची कल्पना द्दनविण्यासाठी आद्दण प्रमाणीकृत 

किण्यासाठी खालील िो�ी हाती घेतो.  

अ)  व्यवसायाची कल्पना शोध लावणे : व्यवसाय सरुू किताना प्रवतटकाच्या कायाटची 

सरुुवात ही व्यवसायाची नवीन कल्पना शोधण्यापासून होत असते उद्योजकांच्या 

मनात आलेल्या व्यवसाय कल्पनांचा सखोल व पथृक् किणात्मक अभ्यास किावा 

लाितो.  

ब)  नवीन व्यवसाया साठी (स्टाटट-अप) ची कल्पनांची स्वीकृती : कंपनीशी संबंद्दधत 

तज्ञ व्यक्तींचे मत व त्यांची प्रद्दतद्दिया समजून घेणे महत्त्वाचे ठिते. उद्योजक ह े

समाजाच्या ििजा ओळखून नवीन व्यवसायाची कल्पना शोधत असतात. नवीन 

व्यवसाय संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यापूवी प्रवतटकास अशा काही महत्वाच्या 

मदु्द्यांकिे लक्ष देणे आवश् यक असते. यामध्ये व्यवसाय संकल्पनेची नफा 
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द्दमळद्दवण्याची क्षमता, लािणाि े भांिवल, जोखमीचे प्रमाण, व्यवसाय द्दवस्तािाची 

शक्यता इत्यादी बाबींमधील व्यवहायटता तपासून पाहणे आवश्यक ठिते.  

 उद्योि सरुू किण्यासाठी ठिाद्दवक वयोमयाटदेची आवश्यकता अद्दजबात नसते. द्दशवाय 

उद्योिाची संकल्पना वयाच्या कुठल्याही टप्पप्पयावि सुचू शकते. मात् हेही खि ं की आज 

भाितातील एकूण स्टाटटअप उद्योजकांपैकी ७२ टक्के उद्योजक ह े पस्तीशीच्या आतील 

आहेत. ति मि तरुणाईमध्ये स्टाटटअपची इतकी िेझ का आहे, याचं उत्ति म्हणजे यशस्वी 

उद्योिांतून द्दमळणािी प्रेिणा, दूिसंचाि िांती आद्दण मोबाइलच्या सवटदूि वापिामुळे 

तंत्ज्ञानद्दवषयक स्टाटटअपना द्दमळणािा मोठा ग्राहकविट, सोप्पया िीतीने होणािा पतपिुवठा, 

उद्योिपूिक वाताविणद्दनद्दमटती इत्यादी. 

२)  सह-ससं्थापक: दोन द्दकंवा द्दकंवा अद्दधक सह-संस्थापकांसह नवीन व्यवसाय (स्टाटट अप) 

अद्दधक यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. सह-संस्थापक हे नैद्दतक आद्दण भावद्दनक समथटन, 

द्दनधी, चांिले द्दनणटय घेणे, जबाबदािी द्दवभािणे पूिक कौशल्ये, जोखीम कमी किणे इ.साठी 

आवश्यक असतात.  

३)  प्रद्दतकृती: प्रद्दतकृती हा एक मूलभूत कायटित नमनुा, मॉिेल द्दकंवा वास्तद्दवक उत्पादनाचे फक्त 

एक अनकुिण असते. या उत्पादनावि आधारित अंद्दतम उत्पादन द्दवकद्दसत होते. प्रद्दतकृती 

किण्यामािील मखु्य हेतू हा वास्तद्दवक उत्पादनाचा आिाखिा (िचना) प्रमाद्दणत किणे आह.े 

कधीकधी प्रद्दतकृती तयाि किणे याला प्रात्यद्दक्षक असे म्हणतात कािण ती त्याची पद्दहली 

पायिी आहे ज्यात संकद्दल्पत आिाखि्याचे वास्तद्दवक भौद्दतक रुपांति किणे सामील असते.  

 प्रद्दतकृती आवश्यक असण्याची कािणे खालील प्रमाणे:  

अ) िुंतवणूकदािासमोि सादि किणे, 

ब) बौद्दिक संपत्ती संिक्षण 

क) उत्पादनात समस्या दूि किणे  

ि) उत्पादन चाचणी आद्दण परिष्ट्कृत किणे 

४)  व्यवसाय योजना: आपण कोणताही व्यवसाय कित असाल तिी त्यासाठी आधी तमुच्या 

व्यवसायाची योजना (business plan) तयाि असावा. व्यवसाय यशस्वी किण्यासाठी त्याचे 

द्दवचािपूवटक द्दनयोजन किणे आवश्यक असते. त्यासाठीच व्यवसायाचा आिाखिा तयाि 

करून व्यवसायाच्या भद्दवष्ट्याचे द्दचत् आधीपासूनच तयाि केले जाते. व्यवसायातील ध्येय 

ठिवून द्दनिद्दनिाळ्या पातळींवि त्याचा आिाखिा तयाि केला की यश द्दमळण्याची शक्यता 

खूपच वाढते. 



प्रकरण ९: व्यवसा्याच्या प्रारंभ (स्ा ््ट-अप) निन््टतीतील रणिीती आनण ्के इि इनंि्या ्योजिा

175

 आत्तापयंत, ही योजना भावी व्यावसाद्दयकाच्या मनात चालू आहे, पितं ु शक्य द्दततक्या 

लवकि ती योजना एका कािदावि द्दलद्दहणे आवश्यक असते कािण आपण मनषु्ट्यांना फाि 

काळ काहीच आठवत नाही द्दवसिायला होत आद्दण व्यवसाय योजने मध्ये व्यवसायाची उिी�े 

आद्दण ती उि�े कशी िाठायची याची माद्दहती असते व्यवसाय सरुू किताना ती मािटदशटक 

ठरू शकते. व्यवसाय योजना हे आपल्या व्यवसायाच्या भद्दवष्ट्यकाचे लेखी वणटन आहे.  

 ज्यामध्ये खालील घटकांचा समावेश होतो : 

• कायटकािी सािांश 

• बाजाि आढावा आद्दण ग्राहक द्दवशे्लषण 

• उत्पादन / सेवा द्दवहंिावलोकन 

• व्यवसाय आद्दण महसूल नमनुा द्दकंवा प्रद्दतकृती 

• स्पधाटत्मक द्दवशे्लषण 

• द्दवपणन योजना 

• व्यवस्थापन संघ 

• द्दनधी आद्दण द्दवत्तीय 

५)  व्यापारी खुण / प्रद्दतमा: व्यापािी खणु / प्रद्दतमा द्दह फक्त उत्पादन /संस्थेचे नाव नाहीति 

जाणीवपूवटक आद्दण उप-जाणीवपूवटक अद्दस्तत्वाचा संपूणट समज आहे.  

व्यापािी खणु / प्रद्दतमा चे घटक  

व्यापािी नाव  

व्यापािी द्दचन्ह  

व्यापािी प्रद्दतमा  

व्यापािी समज  

व्यापािी खणु / प्रद्दतमा अनभुव 

 आपल्या उत्पादनाचे प्रके्षपण होणाि हे एक ज्ञात सत्य आह ेद्दक जे सवाटत मोठे घटक ज्यामळेु 

आपले उत्पादन भिमसाट वाढणाि (ििनाला द्दभिणे) आहे की नाही हे ठिवते. व्यापािी खुण / 

प्रद्दतमेचा जास्तीत जास्त प्रभाव लक्ष्य लोकसंख्याशा�ीय द्दवपणनािाि ेप्राप्त झालेला आहे.  

हे बऱ याच उदाहिणांनी द्दसि केले जाऊ शकते. आपण भाितीय वाहन उत्पादकाचे 'टाटा 

मोटि' चे उदाहिण घेऊ.  
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 नॅनो हा टाटा मोटि कंपनीचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प होता. २००९ साली टाटा मोटि ने ही 

िािी भाितात सरुू केली. कमी उत्पन्न असलेल्या कुटंुबांसाठी ही जिातील सवाटत स्वस्त 

िािीअसून टाटाने इति कािशी तलुना किण्याऐवजी नॅनोची मोटािसायकल चालद्दवण्याशी 

तलुना केली. संपूणट जिभिात या घोषणा व प्रके्षपणाचे अनकुिण किण्यात आले. नॅनो 

िािीमळेु संभाव्यत: जिातील वाहन उदयॊिात इद्दतहास घित असल्याने बोलले जात होते. 

टाटाने िािीचा खचट कमी ठेवण्यासाठी अनेक हालचाली केल्या होत्या नवनवीन तंत्ाचा वापि 

केला होता. अशा उत्पादनासाठी भाितात सवोत्तम प्रद्दतसाद मानला होता. पितं ु भाितीय 

बाजािपेठेत या िािीला चांिला प्रद्दतसाद द्दमळाला नाही आद्दण हा टाटा मोटसटचा अपयशी 

उपिम ठिला.  

 टाटा मोटिच्या या अपयशामािचे कािण म्हणजे टाटा मोटिची चकुीची द्दवपणन व्यहुिचना . 

जिातील सवाटत स्वस्त काि म्हणून या िािीची प्रद्दसिी केली िेली. लोकांना लवकि समजले 

की नॅनो अपवादात्मकरित्या स्वस्त आहे. प्रत्यक्षात त्याची प्रद्दसिी कमी पिली, वाढत्या 

उत्पन्नासह कुटंुबास उपलब्ध असलेल्या स्वस्त काि खिदेी किायच्या नसतात. त्यांना अशी 

काि पाद्दहजे आहे ज्याचा त्यांना अद्दभमान वाटू शकेल आद्दण त्याबिल चांिले वाटेल.जेव्हा 

एखादा ब्रिँ नकािात्मक भावना द्दवकद्दसत कितो तेव्हा त्यास भाितीय बाजािपेठेत प्रचंि 

चमक प्राप्त होऊ शकत नाही. 

६)  व्यवसायाची नोंदणी: मोठ्या प्रमाणाविील व्यवसायाची सरुुवात किताना द्दवद्दवध प्रकािच्या 

कायदेशीि बाबींची पूतटता किणे आवश्यक असते. मखु्यतः व्यवसायाच्या संदभाटतील 

असलेल्या कायद्यानसुाि व्यवसायाची नोंदणी करून पिवाना काढणे द्दकंवा मान्यता घेणे 

आवश्यक असते. नवीन व्यवसायाची स्थापना किीत असताना पायिीमध्ये व्यवसाय 

संघटनेचा प्रकाि प्रवतटकांनी ठिद्दवणे आवश्यक असते. व्यापाि द्दकंवा उद्योि द्दवद्दवध संघटन 

प्रकािामाफट त केला जातो, जसे एकल व्यापािी, भद्दिदिी संस्था, संयकु्त भांिवली संस्था द्दकंवा 

सहकािी संस्था. प्रत्येक संघटन प्रकािाची आपले वैद्दश� व िणु दोष आहेत. व्यवसाय 

संघटनेचे द्दनवि कित असताना प्रकल्पास लािणाि े भांिवल, व्यवसायाचे आकािमान, 

व्यवस्थापकीय कौशल्यांची आवश्यकता व प्रकल्पाची असलेली जोखीम या घटकांचा द्दवचाि 

किणे आवश्यक ठिते. 

७)  भांडवल उभारणी: द्दवत्तपिुवठा ही प्रत्येक व्यवसायाची मूलभूत ििज आह.े व्यवसाय संस्था 

सरुू किण्याकरिता पिुशेा भांिवलाची उपलब्धता असणे आवश्यक ठिते. याकरिता 

प्रवतटकाने योग्य आद्दथटक द्दनयोजन किावयास हवे. व्यवसायासाठी आवश्यक असणाि े

भांिवल द्दवद्दवध मािाटने उभािता येत ेउदाहिणाथट भाि द्दविी द्दकंवा कजटिोखे ह ेमािट संयकु्त 
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भांिवली संस्थेचे भांिवल उभािणी किण्याकरिता उपलब्ध असतात. ति एक व्यापािी द्दकंवा 

भािीदािी संस्थेस स्वतःचे भांिवल व बकेँकिून द्दमळणाऱया कजाटवि अवलंबून िाहावे लािते. 

योग्य पितीने केलेले आद्दथटक द्दनयोजन नव्याने उभािले जाणाऱया व्यवसायास आद्दथटक 

द्दस्थिता द्दनमाटण किते. 

८)  नवीन व्यवसायाची सुरुवात करणे: नवीन व्यवसायाची सरुुवात कित असताना प्रवतटक 

खास त्याकरिता वेिवेिळ्या भूद्दमकांमधून कायट किावे लािते. विील द्दवद्दवध पायऱया मधून 

प्रवतटकाने व्यवसाय सरुू किण्याच्या संदभाटतील प्रद्दिया पूणट केलेल्या असतात आद्दण 

व्यवसाय सरुु किण्याच्या द्दनणटयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता या पायिीमध्ये किावयाची 

असते. व्यवसाय सरुू केल्यानंति सरुुवातीला फायद्याचे प्रमाण कमी असेल तिीदेखील 

व्यावसाद्दयकांनी मेहनतीने काम कित िाहून ग्राहकांना समाधानी किण्याचे काम केले पाद्दहजे. 

याचा परिणाम भद्दवष्ट्यामध्ये द्दविी वाढवून व्यवसायाची प्रिती होऊ शकते आद्दण व्यवसाय 

नावारूपाला येऊ शकतो. 

९.२.३ नवीन व्यवसाय प्रारभं करताना येणारी आव्हाने : 

आधदु्दनक यिु हे अत्यंत िद्दतमान तीव्र बदलाचे अद्दनद्दितता व अस्थैयाटने भिलेले द्दवज्ञान, तंत्ज्ञान, 

इलेक् रॉद्दनक् स व संिणक के्षत्ात कल्पनातीत वेिाने संशोधन चालू असणाि ेअसे आहे. िेल्या हजािो 

वषाटत द्दजतकी प्रिती झाली इतकी आता काही दशकांमध्ये होत आहे. जािद्दतकीकिणाच्या, खासिी 

के्षत्ाला प्रोत्साहन देणाऱया आद्दण व्यवसाय विील द्दनयंत्ण द्दशद्दथल किणाऱया धोिणांमळेु द्दवद्दवध 

व्यवसायात उद्योजकतेला उधाण आले आहे. तसेच उद्योिांना पढुील समस्या व संकटे वाढली 

आहेत आधदु्दनक यिुात प्रािभं होणाऱया व्यवसाया समोिील आव्हाने पढुीलप्रमाणे: 

१)  मोठ्या कंपनयांकडून स्पधाट: नवीन सुरू होणाऱया व्यवसायांना अद्दतशय मोठ्या उद्योि 

समूहांची स्पधाट किावी लािते. नवीन प्रािभं होणाऱया व्यवसायांकिे भांिवलाची कमतिता 

असते, त्याचप्रमाणे अनभुव कमी असतो व अनेक द्दवद्दवध अिचणी असतात आद्दण त्यात द्दह 

स्पधाट त्यांच्यासाठी जीवघेणी ठरू शकते. याचा परिणाम अनेक नव्याने सरुु झालेले उद्योि 

बंद पिल्यामध्ये होतो. 

२)  योग्य भागीदार शोधने: भािीदािीत व्यवसाय सरुु किणे बऱयाच वेळेला फायदेशीि असते. 

भांिवल पिुद्दवणे , नैद्दतक पाठींबा आद्दण भावद्दनक समथटन, योग्य द्दनणटय घेणे,जबाबदािी 

द्दवभािणे , पूिक कौशल्ये, जोखीम वाटली जाणे इ. पितं ुत्यांना भािीदािी किण्यापूवी द्दवद्दवध 

घटकांचा द्दवचाि किणे आवश्यक आहे. मत द्दभन्नता आद्दण अशा इति समस्या उद्भवू शकतात 

ज्यामळेु त्याचा कामकाजावि परिणाम होऊ शकेल त्यामळेु समजदुाि आद्दण योग्य भािीदाि 

द्दमळणे अत्यंत आवश्यक असते. 



धोरणात्मक व्यवस्ापन

178

३)  आद्दथटक व्यवस्थापन: आद्दथटक व्यवस्थापनात योग्य �ोतांकिून द्दवत्त उभािणे आद्दण 

उत्पादक हेतूसाठी िुंतवणूक किणे समाद्दव� आहे. बऱ याच नव्याने सुरु होणाऱया 

व्यवसायामध्ये आद्दथटक व्यवस्थापन कौशल्य कमतिता असते. द्दनधीचा अयोग्य वापि वाढू 

शकतो ज्याचा द्दवपिीत परिणाम या नव्याने सरुु होणाऱया व्यवसायावि होतो.  

४)  ग्राहकांचा द्दवश्वास सपंादन करणे: ग्राहक हा बाजािपेठेचा िाजा मानला िेला आहे. 

बाजािपेठेत घिणाऱया सिळ्या घिामोिी ह्ा ग्राहकांना मध्यस्थानी धरूनच होतात. 

ग्राहकांचा द्दवश्वास द्दजंकणे हे व्यवसायासमोिील सवाटत महत्वाचे आव्हान आहे.नव्याने सुरु 

होणाऱया व्यवसाद्दयकांनी जि अत्यंत समाधानी आद्दण द्दनष्टावंत ग्राहकांना घेऊन जि 

व्यवसायाचा प्रािभं केला ति उत्कृ�तेच्या द्ददशेने प्रिती किता येणे शक्य होते. पितं ुजि काही 

कािणाने जि व्यावसाद्दयक ग्राहकांना संत�ु किण्यात सक्षम न झाल्यामळेु कंपनीला / 

व्यवसायाला नकुसान होऊ शकते द्दकंवा व्यवसायाला ग्राहक न द्दमळाल्यामळेु बंद किावे 

लािेते. खालील कािणामळेु ग्राहक असमाधानी होऊ शकतात. अ) कमी दजाटचे उत्पादन, ब) 

बाजािातील पयाटयापेक्षा जास्त दि, क) अप्रभावी जाद्दहिाती, ि) खिाब द्दवतिण साखळी इ. 

५)  जागा आद्दण उपकरणे या संदभाटतील समस्या: एक यशस्वी व्यवसाय सरुु किण्यासाठी 

चांिली आद्दण पिुशेी जािा आद्दण योग्य उपकिणे असणे अवश्यक असते. तथाद्दप, जािा 

शोधणे आद्दण आवश्यक असल्यास त्या जािेचे नूतनीकिण किणे सोपे नाही. नवीन व्यवसाय 

सरुु किताना उद्योजकाला देखील स्थानाच्या योग्यतेबिल द्दवचाि किावा लािेल कािण ती 

जािा ग्राहक आद्दण पिुवठादाि तसेच संबंद्दधत सवाटसाठी सोईस्कि असणे ििजेचे आहे. 

६)  वेळेचे व्यवस्थापन: नवीन उद्योजकामध्ये द्दनणटय घेण्याचे कौशल्य असणे अत्यंत आवश्यक 

असते. उद्योजक हा वेळ वाया घालवू शकत नाही त्यामळेु उद्योजकांना सवट कामांना प्राधान्य 

देण्याची आवश्यकता आहे. उद्योजकाने आवश्यक सवट घटकांना संपकट  साधून आद्दण त्वरित 

कायट किण्यास प्रािभं किणे आवश्यक आहे. प्रािभं उद्योजकला त्याला / द्दतला त्यांचा 

व्यवसाय यशस्वी व्हावा अशी इच्छा असेल ति त्यांनी शक्य द्दततके उत्पादनक्षम असणे 

आवश्यक आहे. उद्योजकांनी आवश्यकते द्दशवाय कोणत्याही िो�ीस उशीि करू नये. 

७)  योग्य मनुष्यबळ द्दमळवणे: कोणत्याही नवीन उद्योजकासाठी आपल्या व्यवसायामध्ये 

आवश्यक सहकािी आद्दण कमटचािी द्दनविने हे एक महत्त्वपूणट काम आहे. द्दनविण्यापूवी 

उद्योजकला प्रत्येक पदासाठी व्यक्ती आवश्यक आहेत तसेच द्दकती पूणट-वेळे कमटचािी आद्दण 

द्दकती अधटवेळ द्दकंवा स्वतंत्रित्या काम किणाि ेकमटचािी आवश्यक आहे, या द्दवषयीची पूणट 

माद्दहत असणे आवश्यक आहे. बऱ याच बाबतीत (पितं ु नेहमीच नसतात आद्दण प्रत्येक 

व्यवसायात नसतात), सरुुवातीला पूणट-वेळ कमटचािी घेण्यापेक्षा अद्दधक स्वतंत्रित्या काम 
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किणाऱया कमटचाऱयाकिून काम करून घेणे हा सवोत्तम पयाटय आहे. याचे मखु्य कािण म्हणजे 

नोकिीसाठी लािणािा खचट आद्दण पिाि यावि होणाऱया खचाटत बचत किणे तसेच, प्रािभंी 

व्यवसाय सुरु किायचा आद्दण आवश्यकते नसुाि असलेली महत्वाची कौशल्ये आद्दण योग्य 

पयाटय शोधण्याचा प्रयत्न किावयाचा. उमेदवाि शक्य द्दततक्या लवकि शोधणे आवश्यक आहे 

कािण द्दवलंब केला ति वेळ वाया जाऊन नकुसान होऊ शकते. 

८)  व्यवसाय योजना / धोरणाचे महत्व समजणे: लोक सहसा व्यवसायात येण्यापूवी व्यवसाय 

योजना / धोिण द्दलहावे लािेल या वस्तदु्दस्थतीला कमी लखेतात. त्याना व्यवसाय योजनेचे 

/धोिणाचे महत्व माद्दहती नसते. व्यवसाय योजना / धोिण वास्तववादी आद्दण उपयुक्त 

होण्यासाठी व्यवसायाच्या सवट द्दवभािांना त्यात सामील केले पाद्दहजे. व्यवसाय योजना / 

धोिण यशस्वी होण्यासाठी काही महत्त्वपूणट द्दवभाि जसे द्दक, द्दवत्त, कमटचािी, पिुवठा किणाि,े 

द्दवपणन आद्दण द्दविी यांच अचूक अंदाजपत्कातील मयाटदाना अनसुिण समावेश किणे ििजेचे 

असते. नवीन उद्योजकाला या कायाटत आपला वेळ देणे महत्वाचे आहे. प्रत्येक शक्यतेचा 

द्दवचारून परिणाम आद्दण जोपयंत तो / द्दतला योग्य ��ीकोन सापित नाही तोपयंत कोणतेही 

काम सरुू करू नये. एक चांिली व्यवसाय योजना / धोिण तयाि किण्यासाठी सल्लािािाची 

मदत घेण्याचा द्दवचाि करू शकतात. 

९.३ मेक इन इंद्दडया  

९.३.१ सकंल्पना 

 

मेक इन इंद्दिया ही पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांनी २५ सप्पटेंबि २०१४ िोजी नवी द्ददल्ली येथे सरुु 

केलेली महत्वाकांक्षी मोहीम आहे. हा िाष्ट्र-बांधणीच्या द्दवस्ततृ मोद्दहमेचा एक भाि आह.े आपल्या 

देशात शक्य द्दततक्या पिकीय िुंतवणूकीला प्रोत्साहन देणे आद्दण त्याच वेळी भाितातील नािरिकांना 

िोजिािाच्या उत्तम संधी उपलब्ध करुन देणे हे मेक इन इंद्दियाचे मखु्य उ�ी� आहे, जेणेकरुन 

आंतििाष्ट्रीय स्तिावि भाित वेिळी ओळख बनवू शकेल. ही मोहीम यशस्वी किण्यासाठी भािताच्या 

पंतप्रधानांनी अनेक फॉच्युटन ५०० कंपन्यांच्या पद्दहल्या ४० मखु्य कायटकािी अद्दधकाऱयांची भेट 
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घेतली. इंद्दिया इंक मधील वरिष्ट मखु्य कायटकािी अद्दधकािी, िाजदूत, आंतििाष्ट्रीय उद्योि नेते, 

मंत्ी, सिकािी अद्दधकािी इत्यादींच्या उपद्दस्थतीत ही योजना सरुु केली िेली. भािताचे वैद्दश्वक िचनेत 

आद्दण उत्पादन कें द्रात रूपांति किण्यासाठी या योजनेची आखणी किण्यात आली आहे. 

२०१३ मध्ये भािताचा द्दवकास दि एका दशकात सवाटत कमी पातळीवि घसिला होता. द्दब्रक्स 

नेशन्सचे वचन (ब्राझील, िद्दशया, भाित, चीन आद्दण दद्दक्षण आद्दफ्रका) कोमेजली होती. तथाकद्दथत 

भाित एक ‘फे्रद्दिल फाइव्ह’ (नाजकु पाच) म्हणजे अथटव्यवस्थेचे जे त्यांच्या वाढीच्या 

महत्त्वाकांक्षासाठी द्दवत्तपिुवठा किण्यासाठी अद्दवश्वसनीय पिकीय िुंतवणूकीवि अवलंबून आहेत 

अशा बाजािपेठेचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व कितात म्हणून ठपका लािला होता. फे्रद्दिलचे पाच सदस्य देशमध्ये 

तकुी, ब्राझील, भाित, दद्दक्षण आद्दफ्रका आद्दण इंिोनेद्दशया यांचा समावेश आहे. मेक इन इंद्दिया हा या 

िंभीि परिद्दस्थतीमधून सधुािण्याचा योग्य वेळेवि द्ददलेला प्रद्दतसाद होता. 

जािद्दतक िुंतवणूकदािांनी वाद घातला द्दक जिातील सवाटत मोठी लोकशाही ही एक जोखीम आह े

द्दकंवा संधी आहे. यावि भािताचे १.२ अब्ज नािरिकानी असा सवाल केला द्दक भाित यशस्वी 

होण्यासाठी खूप मोठा आहे की अपयशी होण्यापेक्षा खूप मोठा आहे. भाितहताशपणे िंभीि आद्दथटक 

अपयशाच्या काठावि होता हा सवाटसाठी एक मोठा धक्का होता. 

या संकटाची पाश्वटभूमी असताना पंतप्रधानांनी इन इंद्दिया मोद्दहमेची सरुुवात केली. भाितात केवळ 

उत्पादन के्षत्ातच नाही ति इति के्षत्ातही उदयोजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरुु किण्यात 

आललेा मेक इन इंद्दिया हा उपिम चाि स्तंभावि आधारित आहे. 

१)  नवीन कायटपद्धती- उद्योिजिताला प्रोत्साहन देण्यासाठी सलुभरित्या व्यवसाय किण्याची 

सदु्दवधा हा महत्त्वपूणट घटक आहे. उद्योिाला अनकूुल वाताविणासाठी यापूवीच अनेक 

उपाययोजना सुरु किण्यात आल्या आहेत. पिवानािद्दहत (द्दि-लायसन्स) व द्दनयंत्ण नसलेली 

(द्दि-िगे्यलुेट) व्यवस्था द्दनमाटण किण्यासाठी अनेक प्रयत्न किण्यात येत आहेत. 

२)  नव्या पायाभूत सुद्दवधा- उद्योिांच्या द्दवकासासाठी अत्याधदु्दनक व सदु्दवधायकु्त पायाभूत 

संिचना उपलब्ध असणे अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यामळेुच सिकािने औद्योद्दिक के्षते् व स्माटट 

द्दसटी द्दनमाटण किण्याचा द्दनणटय घेतला आहे. यात अद्दतवेिवान दळणवळण साधनांचा वापि 

किता येईल. तसेच औद्योद्दिक के्षत्ातील पायाभूत सदु्दवधा अद्ययावत करुन सध्याच्या 

पायाभूत सदु्दवधांमध्ये वाढ किण्यात येणाि आहे. 

३)  नवीन क्षेते्र- मेक इन इंद्दिया अंतिटत उत्पादनके्षत्, पायाभूत सदु्दवधा, सेवा कायट यातील २५ 

के्षते् द्दनविली आहेत, ज्यांचा तपशील वेब पोटटलच्या माध्यमातून द्ददला जाणाि आहे. 
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४)  नवीन द्दवचारसरणी- सिकाि म्हणजे उद्योिजितासाठी द्दनयंत्क अशी उद्योि के्षत्ाची भावना 

आहे. पण मेक इन इंद्दिया च्या माध्यमातून सिकाि हा समज दूि करून उद्योिजिताशी 

संवाद साधण्यावि भि देणाि आहे. देशाच्या आद्दथटक द्दवकासात सिकाि उद्योिजिताचा 

सहकािी म्हणून काम किणाि आहे. सिकािचा ��ीकोन द्दनयंत्काचा नसून सहाय्यकाचा 

असणाि आहे. 

 अद्दलकिच्या काळात एखाद्या देशाने सरुू केललेा हा सवाटत मोठा उत्पादन उपिम आहे, 

ज्याचा आिाखिा सिकािकिे तयाि आह.े यातून सावटजद्दनक-खासिी भािीदािीकिे झालेले 

सत्तापरिवतटन द्ददसून येते. या मोद्दहमेमळेु जािद्दतक पातळीवि भािताच्या भािीदािांना 

सामावून घेतले आहे. अिदी अल्पावधीतच मािच्या काळातील अप्रचद्दलत, अपािदशी 

व्यवस्थेची जािा पािदशी, उपभोक्ता स्नेही व्यवस्थेने घेतली आहे. या व्यवस्थेमळेु िुंतवणूक 

वाढ, नावीन्यपूणट उपिम, कौशल्य द्दवकास, आयपीचे िक्षण, उत्पादनासाठी जािद्दतक 

दजाटच्या सुद्दवधा होण्यास मदत झाली. 

९.३.२ मेक इन इंद्दडया मॉडेल मधील राष्रीय उत्पादनासदंभाटत प्रगती आद्दण शासकीय 

पुढाकार : 

देशाच्या दीघटकालीन वाढीसाठी भाितीय उत्पादन के्षत्ाची जािद्दतक स्पधाटत्मकता वाढवण्याची 

अत्यंत महत्त्वाची ििज आहे. सिकािने घेतलेल्या महत्त्वपूणट पढुाकािा मळेु िाष्ट्रीय उत्पादन धोिण 

आतापयंतचे सवटसमावेशक आद्दण एकाद्दत्मक धोिण बनले आहे. ह े धोिण उत्पादन के्षत्ासाठी 

संबोद्दधत केल्याप्रमाणे के्षत्ाच्या वाढीशी संबंद्दधत पद्दहले िौळण आहे ज्यात द्दनयमन, पायाभूत 

सदु्दवधा, कौशल्य द्दवकास, तंत्ज्ञान, द्दवत्त उपलब्धता, द्दनिटमन यंत्णा आद्दण इति संबंद्दधत घटकांचा 

समावेश आहे. 

'मेक इन इंद्दडया' अथटव्यवस्थेच्या पुढील २५ क्षेत्रांवर लक्ष कें द्दित करते:  

१)वाहने, २) वाहन उद्योि घटक, ३) द्दवमानचालन, ४) बायोटेक्नॉलॉजी, ५) िसायने, ६) बांधकाम, 

७) द्दवद्यतु यंत्णा, ८) इलेक्रॉद्दनक प्रणाली, ९) अन्न प्रद्दिया, १०) माद्दहती तंत्ज्ञान आद्दण व्यवसाय 

प्रद्दिया व्यवस्थापन, ११) चामिं, १२) प्रसािमाध्यमे आद्दण मनोिजंन, १३) खद्दनजे, १४) तले 

आद्दण वायू, १५) औषध, १६) पोटट आद्दण द्दशद्दपंि, १७) िले्वे, १८) अक्षय ऊजाट, १९) िस्ता आद्दण 

महामािट, २०) जािा आद्दण खिोलशास्त्र, २१) वस्त्र २२) औद्दष्ट्णक ऊजाट, २३) पयटटन आद्दण 

आद्दतथ्य, २४) संिक्षण उत्पादन, २५) कल्याण 

सिकािच्या नवीन धोिणानुसाि िुंतवणकुीवि द्दशद्दथल झालेले द्दनयंत्ण व िुंतवणकुीला प्रोत्साहन 

यामळेु देशातील महत्त्वाचे उद्योि, संिक्षण, बांधकामद्दनद्दमटती, िले्वे आता जािद्दतक सहकायाटसाठी 
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किण्यात आली आहते. अंतिाळ (७४ %), संिक्षण के्षत्ात िुंतवणकुीची मयाटदा २६ टक्क्यांवरुन 

४९ टक्क्यांपयंत किण्यात आली आहे. आद्दण वतृ्त माध्यम (२६ %) विळता विील सवट के्षत्ांमध्ये 

१००% थेट पिदेशी िुंतवणूकीस पिवानिी देण्यात आली आहे. 

व्यापाि सलुभतेसाठी किप्रणाली सटुसटुीत किण्यात आली आहे. २२ उत्पादनांसाठीच्या कच्च्या 

मालावि असलेल्या जकातकिामळेु बहुतांश के्षत्ातील उत्पादनांचे उत्पादशलु्क कमी झाले आहे. 

जीएएआि दोन वषाटसाठी पढेु ढकलण्यात आला आह.े ततं्ज्ञानाच्या के्षत्ात िुंतवणूक वाढीसाठी 

िॉयल्टीवि असणािा इन्कम टॅक्स २५ टक्क्यांवरुन १० टक्के किण्यात आला आहे.  

आयात-द्दनयाटत उद्योिासाठी लािणािी कािदपत्ांची संख्या कमी करुन ती आता फक्त तीन किण्यात 

आली आहे. ई-द्दबझ पोटटलच्या माध्यमातून भाित सिकािच्या १४ सेवांसाठी एक द्दखिकी योजना 

सरुु किण्यात आली आहे. िुंतवणकुदािांना मािटदशटन, मदत किण्यासाठी िुंतवणूक सलुभ द्दवभािाची 

द्दनद्दमटती किण्यात आली. ई-द्दबझ पोटटलच्या माध्यमातून उद्योि पिवान्यासाठी आवेदन प्रद्दिया तसेच 

औद्योद्दिक २४ तास सेवा. औद्योद्दिक पिवान्याच्या वैधतेत तीन वषाटपयंत वाढ किण्यात आली 

आहे. संिक्षण के्षत्ातील उत्पादनांच्या महत्त्वपूणट घटकांची यादी औद्योद्दिक पिवान्यातून महत्वाचे 

उपिम विळण्यात आले आहे. नवीन वीज जोिणीसाठी लािणाि ेना-हिकत प्रमाणपत्, पिवानिी 

पूणटपणे िि किण्यात आली आहे. 

९.३.३ राष्रीय उत्पादन धोरणची ठळक वैद्दशष््टये: 

१) महत्वपूणट क्षेत्र:  

• िोजिाि द्दनद्दमटती वस्त्रोद्योि आद्दण वस्त्रांसािखे उद्योि, चामिं व पादत्ाणे, ित्ने व दािदाद्दिने व 
अन्न प्रद्दिया उद्योि यामध्ये जास्तीत जास्त िोजिाि द्दनद्दमटती किणे. 

• भांिवली वस्तू उद्योि ज्यात मशीन टूल्स, हेवी इलेद्दक्रकल उपकिणे, अवजि वाहतूक आद्दण 
खाणकाम उपकिणे. 

• सामरिक महत्त्व असलेले उद्योि ज्यात एयिोस्पेस उद्योि, द्दशद्दपंि, आयटी हािटवेअि आद्दण 
इलेक्रॉद्दनक्स, दूिसंचाि उपकिणे, संिक्षण उपकिणे आद्दण सौि ऊजाटसािखउद्योिांचा 
समावेश होतो. 

• असे उद्योि द्दजथे भािताला स्पधाटत्मक फायदा होतो जसे द्दक, वाहन, औषधी आद्दण वैद्यकीय 
उपकिणे. 

• लघ ुव मध्यम उद्योि 

• सावटजद्दनक के्षत्ातील उपिम. 
 
 

 



प्रकरण ९: व्यवसा्याच्या प्रारंभ (स्ा ््ट-अप) निन््टतीतील रणिीती आनण ्के इि इनंि्या ्योजिा

183

२)  राष्रीय गुंतवणूक आद्दण उत्पादन क्षेत्र (द्दनगम):  

• िाष्ट्रीय िुंतवणूक व उत्पादन के्षते् जे प्रचंि मोठ्या औद्योद्दिक ग्रीनफील्ि टाउनद्दशप संकल्पना 

जािद्दतक-स्तिीय उत्पादन उपिमांना प्रोत्साद्दहत किण्यासाठी म्हणून द्दवचािात आहेत. 

• द्दकमान आकाि ५००० हेक्टि (५० चौिस द्दकलोमीटि) प्रद्दिया के्षत् कमीतकमी ३० % 

असणे आवश्यक आहे. 

• कें द्र सिकाि ही जबाबदािी घेण्यास जबाबदाि असेल. मखु्य द्दनयोजनाची द्दकंमत, त्यातील 

सधुािणा तसेच / बाह् िले, िस्ता, बंदि,े द्दवमानतळ आद्दण दूिसंचाि, यासाठी संस्थात्मक 

पायाभूत सदु्दवधा प्रदान किणे. उत्पादकता, कौशल्य द्दवकास आद्दण देशांतिटत आद्दण जािद्दतक 

िुंतवणूकीला प्रोत्साहन प्रदान किते. 

• जद्दमनीची ओळख िाज्य सिकाि ेकितील तसेच िाज्य सिकाि पाण्याची आवश्यकता, वीज 

जोिणी, भौद्दतक पायाभूत सदु्दवधा, उपयकु्तता दवुा, पयाटविणीय प्रभाव अभ्यास, पनुवटसन व 

पनुवटसन खचट आद्दण अद्दधग्रद्दहत जद्दमनीच्या मालकांसाठी आद्दथटक मदतीस जबाबदाि 

असतील. 

• िाज्य सिकािसिुा त्याच्या संपादनात आवश्यक भूद्दमका घेईल. 

• सिकािमध्ये खिदेीची पसंती िाष्ट्रीय िुंतवणूक आद्दण उत्पादन के्षत्मधील घटकांना द्ददली 

जाईल. 

३)  द्दनयामक वातावरणाचे सरलीकरण:  

• सवट मंजिुीसाठी वेळेची द्दनद्दश्तती परिभाद्दषत केली जाईल. 

• द्दवद्दश� अटी पूणट किण्याना कें द्र आद्दण िाज्य सिकािांकिून कामिाि, पयाटविण इत्यादींशी 

संबंद्दधत द्दनयम आद्दण कायदे यामध्ये सूट देण्यात येईल. 

• सावटजद्दनक द्दकंवा खाजिी अंतिटत सिकािी तपासणी सेवा यंत्णा असणाऱ या संस्थाच्या 

सहकायाटसाठी वैधाद्दनक प्राद्दधकिणाचे संपूणट द्दनयंत्ण द्दवकद्दसत केले जाईल. 

• कें द्र आद्दण िाज्य अद्दधकाऱ यांकिून मंजिुीची िद्दमक वेब सक्षम प्रद्दिया. 

• एक संयकु्त अजट आद्दण एक सामान्य नोंदणी द्दवकद्दसत किणे. 

• द्दवद्दवध खात्यांसाठी सादि होणाऱया अनेक पितावा एका सिलीकृत माद्दसक / द्दतमाही 

पिताव्यािाि ेपनुद्दस्थटत केले जाईल. 

• एनआयएमझेिमधील व्यवसायसाठी एकल द्दखिकी मंजिुी. 
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४) तंत्रज्ञान व द्दवकास सपंादन:  

• द्दवद्यमान धोिणात शासनाच्या योजनाना प्रोत्साहन आद्दण नवीन परिचय हरित तंत्ज्ञान 

फायदा द्दमळद्दवण्याचा हेतू यंत्णा सादि किण्याची आहे. 

• योग्य तंत्ज्ञान संपादन प्रस्ताद्दवत, पटंेट पूल तयाि किणे आद्दण घिितुी द्दवकासासाठी 

• प्रदूषण द्दनयंद्दत्त किण्यासाठी वापिल्या जाणाऱ या उपकिणांची द्दनद्दमटती आद्दण उजेचा वापि 

कमी किण्यासाठी तंत्ज्ञान संपादन व द्दवकास द्दनधी देण्यात आला आहे. 

• हा द्दनधी स्वायत्त पेटंट पूल आद्दण पिवाना एजन्सी म्हणूनही काम किले. पेटंट धािकांकिील 

हक्क कोणतीही कंपनी जी वापरू इद्दच्छत आहे ते बौद्दिक संपत्ती खिदेी किले. उत्पादन करू 

द्दकंवा द्दवकद्दसत किण्यासाठी बौद्दिक संपत्ती मानधन भिण्याच्या द्दविोधात यंत्णेकिून 

पिवाना द्दमळवू शकते. 

५)  औद्योद्दगक प्रद्दशक्षण आद्दण कौशल्य श्रेणीसुधारणा उपाय:  

• मोठ्या संख्येने अल्पद्दशद्दक्षताचे कायटबल आद्दण कौशल्य वाढद्दवणे. 

• औद्योद्दिक प्रद्दशक्षण संस्था (आयटीआय) आद्दण सावटजद्दनक खाजिी भािीदािी 

आस्थापनािाि े(पीपीपी) प्रासंद्दिक व्यावसाद्दयक आद्दण कौशल्य प्रद्दशक्षण देणे.  

• तंत्द्दवद्याद्दनकेतनची स्थापना करून द्दवशेष कौशल्य द्दवकास.  

• प्रत्येक एनआयएमझेिमध्ये द्दशक्षकांच्या प्रद्दशक्षण कें द्राची स्थापना. 

९.४  औद्योद्दगक आजारामध्ये सुधारणा करण्यास मेक इन इंद्दडयान े केलेले 

योगदान 

९.४.१ औद्योद्दगक आजार 

आजािी उद्योि म्हणजे जो उदयोि स्वतःचे अंतिटत �ोतांचे कायट आद्दण समथटन किण्यास असमथट 

आहे. एकदा आजािी यदु्दनट उत्पादन खचट व त्यापासून द्दमळणाि ेउत्पन्न समान असणे या द्दनयमाच्या 

द्दबंदू (ज्यात एकूण कमाइ = एकूण खचट), खाली काम कित िाद्दहल्यामळेु अशा उद्योिाना 

जिण्यासाठी त्यांच्या दीघटकालीन द्दनधीसाठी बाह् स्रोतांवि अवलंबून िाहण्यास भाि पािले आहेत.  
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 मेक इन इंद्दडया 

मेक इन इंद्दिया ही भाित सिकाि ही योजना पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये सरुु केली. 

देशांतिटत उत्पादन के्षत् द्दवकासाला चालना देण्याच्या आद्दण िुंतवणूकीत वाढ किणे हे त्या मािचे 

उद्दि�्य आहे. 

सिकािला मािे पिलेल्या उत्पादनाचे पनुरुज्जीवन किायचे आद्दण अथटव्यवस्थेच्या द्दवकासास 

उते्तजन द्यायचे आहे. भाित सिकाि हे पिदेशातील व्यवसायांना येथे उत्पादन किणे आद्दण देशातील 

िुंतवणूकीसाठी प्रोत्साद्दहत किते आह.े ज्यासाठी देशामध्ये व्यवसाय किण्यात सहजता द्दनमाटण केली 

जाते. सधुारित करून देखील किते. भाित एक जािद्दतक उत्पादन कें द्र बनेल आद्दण देशात 

िोजिािाला चालना देईल ही दीघटकालीन ��ी हळूहळू द्दवकद्दसत किणे आहे. 

मेक इन इंद्दडया का? 

सिकािने उत्पादन लक्ष कें द्दद्रत किण्याची अनके कािणे आहेत त्यातील मखु्य द्दवषयावि खाली चचाट 

केली आहे: 

१. िेल्या दोन दशकांपासून, भािताच्या सेवा के्षत्ाच्या नेततृ्वात वाढ होत आह.े शॉटट-िन आद्दण 

भािताच्या माद्दहती तंत्ज्ञान आद्दण बाह्�ोताथट के्षत्ामध्ये मोठी झेप द्ददसून आली आहे. 

भािताला बऱ याचदा ‘जिाचे या के्षत्ामािील मखु्य कायाटलय’ असे संबोधले जात आहे. सेवा 

के्षत् हे भाितातील सवाटत मोठे के्षत् आह.े सन २०२०-२१ मध्ये सेवा के्षत्ाच्या सध्याच्या 

द्दकंमतींवि सकल मूल्य वद्दधटत (जीव्हीए) अंदाजे .९६.५४ लाख कोटी भाितीय रुपयातील 

मूल्य आहे. एकूण १७९.१५ लाख कोटी भाितीय रुपयांच्या जीव्हीएपैकी सेवा के्षत्ाचा वाटा 

५३.८९% आहे. ४६.४४ लाख कोटी, रु. च्या जीव्हीए सह उद्योि के्षत्ाचे योिदान 

२५.९२% आहे. ति कृषी व संबंद्दधत के्षत्ाचा वाटा २०.१९% आहे. सेवा के्षत्ामध्ये सध्या 

शोषण क्षमता कमी आहे ति, िोजिाि वाढद्दवण्यासाठी उत्पादन के्षत्ाची ििज आहे. 

२. सेवांमध्ये व्यापाि अद्दतरिक्त आहे. भाितातील वस्तूंच्या व्यापाि तूटपैकी एक पंचमांश भाि 

क्वद्दचतच व्यापला आहे. केवळ सेवा के्षत् या व्यापाि तूटला उत्ति देण्याची अपेक्षा करू शकत 

नाही. उत्पादनाला द्दचप इन किावे लािेल. सिकाि भाितीय आद्दण पिदेशी या दोन्ही 

व्यवसायांना िुंतवणूकीसाठी प्रोत्साद्दहत किण्याच्या आशेने आहे. भाितात उत्पादन, ज ेया 

के्षत्ाला आद्दण देखील मदत किले आद्दण त्यामळेु कुशल आद्दण अकुशल अशा दोन्ही स्तिावि 

िोजिाि द्दनमाटण किले. 
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३. द्दवद्दवध अभ्यास त्यानसुाि, उत्पादन के्षत्ावि लक्ष कें द्दद्रत केला ति आद्दथटक वाढीवि इतका 

मोठा िणुक प्रभाव द्दनमाटण होईल की, जो इति कोणत्याही के्षत्ात द्ददसत नाही. उत्पादन के्षत् 

पूवीचे सवट के्षत्ाशी दवेु आहेत आद्दण म्हणूनच उत्पादन के्षत्ातील मािणीमळेु इति के्षत्ातही 

वाढ होते. ज े अद्दधक िोजिाि द्दनद्दमटती कित,े िुतंवणूक वाढवते आद्दण नवीनता आद्दण 

सामान्यत: व्यतु्पन्न किते. त्यामळेु अथटव्यवस्थेमध्ये उच्च दजाटचे जीवनमान उंचावते. 

मेक इन इंद्दडया योजनेची उिीष्ट:े 

१)  दि वषी उत्पादन के्षत्ाच्या वाढीचा दि १२ ते १४ % पयंत वाढवणे. 

२)  २०२२ पयंत उत्पादन के्षत्ात १०० दशलक्ष अद्दतरिक्त िोजिाि द्दनद्दमटती किणे. 

३)  २०२२ पयंत जीिीपीमधील उत्पादन के्षत्ाचा वाटा २५% पयंत वाढवणे.  

४)  शहिी ििीब आद्दण ग्रामीण स्थलांतरित लोकांमध्ये आवश्यक कौशल्ये वाढीसाठी समावेशक 

उपाय योजना किणे.  

५)  उत्पादन के्षत्ामध्ये देशांतिटत मूल्य वाढ आद्दण तांद्दत्क खोलीत वाढ किणे.  

६)  पयाटविणीय शाश्वत वाढ किणे. 

७)  भाितीय उत्पादन के्षत्ाची जािद्दतक स्पधाटत्मकता वाढद्दवणे. 

मेक इन इंद्दडयाचा पुढाकार: 

१)  प्रथमच िले्वे, द्दवमा, संिक्षण आद्दण वैद्यकीय उपकिणे ही के्षते् थेट पिकीय िुंतवणूक 

(एफिीआय) अद्दधक होण्यासाठी खलुी केलेली आहेत.  

२)  संिक्षण के्षत्ात थेट पिकीय िुंतवणूकीची कमाल मयाटदा ४९ % पयंत वाढद्दवण्यात आली आहे 

३)  बांधकाम आद्दण द्दनद्ददट� िले्वे मूलभूत सदु्दवधा प्रकल्पांमध्ये स्वयंचद्दलत मािाटखाली थेट 

पिकीय िुंतवणूकीला (एफिीआय) १००% पिवानिी द्ददलेली आहे. 

४)  एक िुंतवणूकदाि त्यांच्या भाितात येण्याच्या वेळेपासून पित जाण्यापयटत िुंतवणूकदािांना 

मदत पिुण्यासाठी व मािटदशटन किण्यासाठी एक िुंतवणूकदाि सदु्दवधा कक्षाची उभािणी 

केलेली आहे. या सदु्दवधा कक्षाची स्थापना २०१४ मध्ये केलेली आहे, यािाि े

िुंतवणूकदािाला िुंतवणूकपूवट, अंमलबजावणी आद्दण द्दवतिण सेवा नंति च्या टप्पप्पयासािख्या 

सवट टप्पप्पयांमध्ये सेवा पिुद्दवली जाते. 

५)  भाितामध्ये व्यवसाय किण्यासाठीचे योग्य वाताविण असल्याचा द्दनदेशांक सधुािण्यासाठी 

सिकािने पावले उचलली आहेत. २०१९ मध्ये व्यवसाय किण्यासाठीचे योग्य वाताविण 
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असल्याच्या द्दनदेशांकमध्ये २३ िणुांनी ७७ व्या स्थानावि आद्दण दद्दक्षण आद्दशयातील 

सवोच्च िमांकावि मजल मािली आहे. 

६)  श्रम सदु्दवधा प्रणाली, ईद्दबज प्रणाली इत्यादी प्रके्षद्दपत केलेली आहे. ईबीझ प्रणाली भाितामध्ये 

व्यवसाय सरुू किण्यासाठीच्या प्रद्दियेतील अकिा सिकािी सेवा एकल द्दखिकी िाि ेप्रदान 

किते.  

७)  व्यवसाय सरुू किण्यासाठी आवश्यक इति पिवानग्या आद्दण पिवाने द्दशद्दथल केले िेले 

आहेत. मालमत्ता नोंदणी, कि भिणे, लाईट ची सदु्दवधा द्दमळद्दवणे, किािाची अंमलबजावणी 

आद्दण द्ददवाळखोिीचे द्दनिाकिण यासािख्या प्रद्दियांमध्ये सधुािणा केल्या जात आहेत. 

८)  इति सधुािणांमध्ये पिवाना प्रद्दिया, पिदेशी िुंतवणूकदािांच्या अनपु्रयोिांसाठी मयाटदीत 

वेळत मंजूिी, कमटचािी िाज्य द्दवमा महामंिळ आद्दण कमटचािी भद्दवष्ट्य द्दनवाटह द्दनधी संस्था 

नोंदणी प्रद्दिया स्वयंचद्दलत किणे. तसेच कामासाठीच्या मंजऱुया द्दमळद्दवणे, द्दनयाटतीसाठी 

कािदपत्ांची संख्या कमी किणे आद्दण सूक्ष्म मूल्यांकन, स्वत: ची प्रमाणपते् इ. सदु्दनद्दित 

किणे यासािख्या िाज्यांिाि ेसवोत्कृ� अनपुालन पिती स्वीकािली आहे.  

९)  सिकािची मखु्यत्वे भौद्दतक पायाभूत सदु्दवधा िुंतवणूकीच्या पीपीपी पितीने सुधािण्याची 

अपेक्षा आहे. बंदि ेआद्दण द्दवमानतळ याध्ये िुंतवणूक वाढलेली द्ददसत आहे. एका देशाच्या 

मालकीचा दसुऱ या देशातून जाणािा समद्दपटत वाहतूक मािट द्दवकद्दसत होत आहे. 

मेक इन इंद्दडया अंतगटत योजना / कायटिम:  

मेक इन इंद्दियाला समथटन देण्यासाठी अनेक योजना / कायटिम सरुू केलेल ेआहेत. या योजनांची 

चचाट पढुीलप्रमाणे: 

१)  कौशल्य भारत: मेक इन इंद्दिया वास्तद्दवकतेत रुपांति येण्यासाठी, मोठ्या मानवी 

संसाधनाची उपलब्धता आवश्यक आहे. औपचारिक टक्केवािी लक्षात घेणे खि ं महत्वाचे 

आहे, भाितातील कुशल कामिाि संख्या ही लोकसंख्येच्या फक्त २% आहे. या अद्दभयानाचे 

उ�ी� भाितामध्ये वषाटकाठी द्दवद्दवध के्षत्ात एक कोटी कामिािांचे कौशल्य द्दवकद्दसत किणे 

आहे. 

२)  स्टाटटअप इंद्दडयााः नवोद्ददत उद्योजकांना प्रोत्साहन व प्रेिणा देण्यासाठी ही भाित सिकािची 

एक योजना आहे. या योजनेची घोषणा पंतप्रधानांनी १५ ऑिस्ट २०१५ िोजी केली आद्दण 

ही मोहीम १६ जानेवािी २०१६ मध्ये सरुू केली. नवोद्ददत उद्योिांना प्रोत्साहन देणे, िोजिाि 

द्दनद्दमटती किणे आद्दण संपत्ती द्दनमाटण किणे हे या योजनेचे मखु्य उ�ी� आहे. या योजनेने एक 

मजबूत परिसंस्था तयाि किण्यासाठी आद्दण भािताचे रूपांति किण्यासाठी अनेक कायटिम 
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सरुू केले आहते. हे कायटिम उद्योि आद्दण अतंिटत व्यापाि प्रवतटन द्दवभाि (िीपीआयआयटी) 

द्दनयंद्दत्त कितात. 

३)  द्दडद्दजटल इंद्दडया: देशातील प्रशासनात लोकांचा सहभाि वाढवणे, ते अद्दधक पािदशी 

बनवणे, शासनाकिून लोकांना द्दमळणािा प्रद्दतसाद वाढवणे व ते अद्दधक लोकाद्दभमखु किणे 

अशा उिेशांनी पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांच्या सिकािने १ जलुै २०१५ िोजी देशात ‘द्दिद्दजटल 

इंद्दिया’ अद्दभयानाची सुरुवात केली. शासकीय सेवा ही प्रत्येक नाििीकांना इलेक्रॉद्दनकरित्या 

उपलब्ध करुन देणे असा आहे. यासाठी ऑनलाईन आधािभूत संिचना जास्त चांिली 

किण्यात येत आहे व आंतिजालाची जोिणीपण सधुिद्दवण्यात येत आहे. देशाच्या तांद्दत्क 

के्षत्ास द्दिद्दजटलरित्या उच्च पातळीवि नेणे असाही एक हेतू यामािे आहे.  

४)  प्रधानमंत्री जन धन योजना: देशातील प्रत्येक नािरिकांकिे द्दकमान एक बकँ खात ेअसावे, 

बदँ्दकंि सदु्दवधा उपलब्ध व्हावी व सिकािी योजनेचा आद्दथटक लाभ लोकांना थेट बकँ खात्यात 

जमा व्हावा तसेच, द्दवमा संिक्षण व इति आद्दथटक व्यवहाि सलुभ होण्याच्या उिेशाने द्ददनांक 

२८ ऑिस्ट २०१४ िोजी प्रधानमंत्ी जन धन योजना संपूणट देशात िाबद्दवण्याची घोषणा 

पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांनी केली. प्रधानमंत्ी जन धन योजना द्दवशेषतः समाजातील ििीब 

आद्दण दबुटल घटकांसाठी अद्दतशय लाभदायक योजना आहे. शून्य रुपयाच्या अनामत िकमेवि 

खाती उघिण्यासाठी आद्दण कजट आधारित हस्तांतिण सदु्दवधा, द्दवमा आद्दण द्दनवृत्तीवेतनाची 

सदु्दवधा तसेच, बदँ्दकंि बचत ठेवी खाते, रिमीटस, कजट, वीमा, द्दनवतृ्ती वेतन इत्यादी आद्दथटक 

सेवा या योजनेअंतिटत सवांना प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. 

५)  स्माटट द्दसटीज द्दमशन: स्माटट द्दसटीज द्दमशन हा भाित सिकािचा नाििी पनुनटवीकिण आद्दण 

सधुािणा कायटिम असून यात संपूणट देशात नािरिकस्नेही, स्थायी स्वरूपात १०० शहि े

द्दवकद्दसत किण्याचे उिी� ठेवण्यात आले. त्या त्या शहिांच्या िाज्य सिकािांच्या सहकायाटने 

कें द्रीय नाििी द्दवकास मंत्ालयाने हे द्दमशन िाबवायचे आहे. पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांनी जून 

२०१५ मध्ये स्माटट द्दसटीज द्दमशनचा प्रािभं केला. भाित सिकािने देशात शंभि शहि ेही 

मोठ्या शहिांची उपशहि े म्हणून द्दवकद्दसत किण्याचे द्दकंवा मध्यम आकािांच्या शहिांचे 

आधदु्दनकीकिण किण्याचे ध्येय ठेवले आहे. स्माटट शहि ेपायाभूत सदु्दवधानी यकु्त असतील 

असे ठिद्दवण्यात आले असून स्माटट उपायांिाि ेचांिल्या प्रतीचे जीवनमान ती देऊ शकतील. 

द्दनद्दित पाणी आद्दण वीजपिुवठा, द्दनःसािण आद्दण घनकचिा व्यवस्थापन, कायटक्षम नाििी 

वाहतूक, आय़टी कनेद्दक्टद्दव्हटी, इ-प्रशासन आद्दण नािरिकांचा सहभाि त्याप्रमाणे नािरिकांची 

सिुद्दक्षततात ही स्माटट शहिांची काही वैद्दश�्ये असतील.  
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 यात पद्दहल्या टप्पप्पयाचा द्दनकष म्हणून िाज्ये आद्दण कें द्रशाद्दसत प्रदेशांनी १०० संभाव्य 

शहिांची नामांकने केली. स्माटट द्दसटी म्हणून त्यांच्या द्दवकासाच्या द्दनयोजनाचे मूल्यांकन 

नाििी द्दवकास मंत्ालयाच्या सवोच्च सद्दमतीने स्पधेच्या दसुऱया टप्पप्पयात केले आद्दण िुणांवि 

आधारित पद्दहल्या २० शहिांची द्दनवि २०१५-१६ या आद्दथटक वषाटत द्दवत्तपिुवठ्यासाठी 

केली. इति शहिांना द्दनयोजनात आढळलेल्या त्टुी दूि करून पढुच्या दोन टप्पप्पयांत स्पधेत 

सहभािी होण्यास सांिण्यात आले. पढुच्या दोन्ही टप्पप्पयात प्रत्येकी ४० शहि े द्दवत्तपिुवठा 

किण्यासाठी द्दनविली जातील. 

६)  अटल द्दमशन फॉर ररज्युवेनेशन अंड ॲण्ड अबटन रानसफॉरमेशन (अमृत): कें द्र 

शासनातफे लोकांच्या जीवनमानाचा दजाट सुधािण्यासाठी, स्वच्छ, शास्वत व पयाटविणपूवटक 

शहि ेतयाि किण्यासाठी अटल द्दमशन फॉि रिज्यवेुनेशन अंि ॲण्ि अबटन रान्सफॉिमेशन 

(अमतृ) या महत्वाकांक्षी अद्दभयानाची घोषणा मा. पंतप्रधान महोदयांच्या हस्ते द्ददनांक २५-

६-२०१५ िोजी किण्यात आलेली आहे. 

९.४.२ अद्दभयानाची उद्दिष्ट:े  

अ)  शहिातील िद्दहवाशांना पाणीपिुवठा, मलद्दनःसािण, नाििी परिवहन पिुवणे, शहिामध्ये 

प्रामखु्याने िरिबांसाठी नाििी सदु्दवधांची द्दनद्दमटती करून शहिातील नािरिकांचा िाहणीमानाचा 

दजाट सधुािणे.  

ब)  शहिातील प्रत्येक घिासाठी प्रचद्दलत द्दनकषानसुाि पाणीपिुवठा किणे, शहिाच्या 

स्वच्छतेकरिता मलद्दनःसािण, मलव्यवस्थापन व पजटन्यजल वाद्दहनीची व्यवस्था किणे, 

शहिामध्ये मोकळ्या जािा, हरित के्षते्, शहिातील परिवहन व्यवस्थेमध्ये सधुािणा करून 

प्रदूषण कमी किणे व इति सदु्दवधांची द्दनद्दमटती किणे.  

 अमतृ अद्दभयानाची देशभिात अंमलबजावणी किण्याच्या अनषुंिाने आवश्यक मािटदशटक 

सूचना द्ददनांक २५-६-२०१५ िोजी कें द्र शासनाच्या शहिी द्दवकास मंत्ालयामाफट त द्दनिटद्दमत 

किण्यात आलेल्या आहेत.  

७)  स्वच्छ भारत अद्दभयान: स्वच्छ भाित अद्दभयान हा भािताच्या ४,००० हून अद्दधक 

शहिांच्या, िस्त्यांच्या व भाितातील द्दवद्दवध नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी भाित सिकािने सुरु 

केलेला िाष्ट्रीय पातळीवि अद्दभयान आहे. हे अद्दभयान २ ऑक्टोबि २०१४ िोजी िाजघाट, 

नवी द्ददल्ली येथे भािताचे पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांच्या नेततृ्वात सरुु झाले. हे भािताच्या 

स्वच्छतेसाठी सवाटत मोठे अद्दभयान आहे. यात ३० लक्षाहनू अद्दधक सिकािी कमटचािी व 

शाळेतल्या व कॉलेजमधल्या मलुांनी भाि घेतला आह.े द्दवशषे म्हणज ेस्वच्छ भाित अद्दभयान 
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ग्रामीण व शहिी अशा दोन्ही भािात िाबद्दवले जाते आहे. स्वच्छ भाित अद्दभयान (ग्रामीण) हे 

पेयजल व स्वछता मंत्ालयांमाफट त व स्वच्छ भाित अद्दभयान (शहिी) हे शहि द्दवकास 

मंत्ालयमाफट त िाबद्दवले जात आहे .२ ऑक्टोबि २०१४ ला ग्रामीण भािासाठी द्दनमटल भाित 

अद्दभयानाची पनुटिचना करून स्वच्छ भाित अद्दभयान (ग्रामीण) सरुु किण्यात आले. 

८)  सागरमाला प्रकल्प: साििमाला प्रकल्पाची सरुुवात पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांच्या िाि े१४ 

एद्दप्रल २०१६ िोजी मुंबई येथे झालेल्या मेिीटाइम इंद्दिया कायटिमावेळी किण्यात आली. 

साििमाला प्रोजेक्ट अंतिटत द्दनळ्या िांतीतील महत्त्वपूणट बदलाबिोबि बंदि आधारित द्दवकास 

वाढीस चालना देण्यात येणाि आहे. 

 हा भाित सिकािचा एक व्युहात्मक व ग्राहकाद्दभमखु पढुाकाि आहे. याचा उिेश समुद्री 

बंदिांचे आधदु्दनकीकिण किणे असा आहे जेणेकरुन भािताच्या वाढीमध्ये समदु्री द्दकनाऱयांचे 

योिदान िाहील. यािाि े सध्या अद्दस्तत्वात असलेली समदु्री बंदिांचा जािद्दतक दजाटच्या 

बंदिात द्दवकास किणे व बंदिांचा, औद्योद्दिकीचा एकाद्दत्मक द्दवकास किणेअसा आहे. तसेच 

बंदिात आलेला माल रिकामा किण्याची िस्ते, िले्वे, अंतिटत व द्दकनािी जलमािट यािाि े

सदु्दवधा पिुद्दवणे असाही याचा उिेश आहे. याने बंदि े ही द्दकनािपट्टीवि आद्दथटक चालना 

द्दमळण्याचे कािण ठितील. 

९)  आतंरराष्रीय सौर आघाडी (इंटरनॅशनल सोलर अलायनस - आयएसए): सध्या औद्दष्ट्णक 

ऊजाटद्दनद्दमटतीतूनच द्दवजेची मोठी ििज भािवली जाते. वाढते औद्योद्दिकीकिण आद्दण 

शहिीकिणामळेु द्दवकासाला वेि आला आहे आद्दण अद्दधकाद्दधक ऊजेची ििज ही द्दवकासाची 

दसुिी बाजू आहे. त्यामळेु साहद्दजकच ऊजाटद्दनद्दमटतीचे वेिवेिळे पयाटय शोधून काढणे आद्दण 

त्यांचा वापि किणे अत्यंत ििजेचे बनलेले आहे. अथाटतच वीजद्दनद्दमटतीतून प्रदूषण होता कामा 

नये, हेही पाहणे द्दततकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामळेु सौि ऊजेसािख्या स्वच्छ पयाटयावि सािी 

द्दभस्त आहे. जािद्दतक ऊजाटवापिातील अपािपंरिक ऊजाटस्रोतांचा वाटा २०३० पयंत 

लक्षणीय प्रमाणात वाढवला पाद्दहजे आद्दण त्यासाठी आवश्यक ते तंत्ज्ञान व पायाभूत सदु्दवधा 

द्दवकद्दसत केल्या पाद्दहजेत, असे सहस्रक द्दवकास ध्येयात (एमिीजी) म्हटल े आहे. या 

अनषुंिाने सौि ऊजेच्या वापिाला प्रोत्साहन द्दमळण्यासाठी आंतििाष्ट्रीय सौि आघािीची 

स्थापना किण्यात आली आहे. जािद्दतक हवामानबदल परिषदेच्या पाश्वटभूमीवि, पंतप्रधान 

निेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून आद्दण पढुाकािाने पॅरिसमध्ये फ्रान्सचे पंतप्रधान फँ्रक्वा 

ओलदँ यांच्या उपद्दस्थतीत ‘आंतििाष्ट्रीय सौि आघािी’ची (इटंिनॅशनल सोलि अलायन्स - 

आयएसए) स्थापना किण्यात आली. शंभिहून अद्दधक देश त्यामध्ये सहभािी होऊ शकतात. 
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१०)  नवीन भारताच्या नवकल्पनाची प्रवेग वाढ (एजीएनआयआय): न्यू इंद्दियाच्या 

इनोव्हेशन्सची प्रवेि वाढ (एजीएनआयआय) हा भाित सिकािच्या प्रधान वैज्ञाद्दनक सल्लािाि 

कायाटलयाचा आद्दण पंतप्रधान द्दवज्ञान, तंत्ज्ञान आद्दण अद्दभनव सल्लािाि सद्दमती (पीएम-

एसटीआयएसी) अंतिटत एक द्दमशन आह.े एजीएनआयआयची अंमलबजावणी इन्व्हेस्ट 

इंद्दिया, भािताची िाष्ट्रीय िुंतवणूक जाद्दहिात एजन्सी येथे किण्यात आली आहे. 

एजीएनआयआय भाितीय तंत्ज्ञानाच्या नावीन्यासाठी व्यापािीकिण किण्यास मदत किते. हे 

भाितातील उत्कृ� तंत्ज्ञ आद्दण त्यांचे उपयोजन-तयाि तंत्ज्ञान - स्टाटटअप्पस आद्दण 

प्रयोिशाळांमधून - भाितीय आद्दण जािद्दतक उद्यम, सिकािी आद्दण ना नफा के्षत्ातील अव्वल 

तंत्ज्ञान वापिकत्यांसह तयाि किते. ह े ज्यांना तंत्ज्ञान आहे त्यांना ते आवश्यक तथेे 

पोचद्दवण्यात मदत किते. ज्यांना तंत्ज्ञानाची आवश्यकता आहे त्यांना ते शोधण्यात मदत 

किते. 

९.५  सारांश 

 नवीन व्यवसाय (स्टाटटअप) ही अशी कंपनी असते जी प्रािदं्दभक व्यवसाय अवस्थेत असते. व्यवसाय 

पूणट होईपयंत, त्याचे संस्थापक द्दवत्तपिुवठा कितात आद्दण स्टाटटअप बाहेिील िुंतवणूकीला आकद्दषटत 

किते. नवीन व्यवसायासाठी (स्टाटटअप्पस) द्दवत्तपिुवठा किण्याचे बिचे वेिवेिळे मािट आहेत, कुटंुब 

आद्दण द्दमत्ांसह उद्यम भांिवलदाि, िाऊि फंद्दिंि आद्दण िेद्दिट यांचा समावेष होतो. 

मेक इन इंद्दिया हा प्रमखु िाष्ट्रीय कायटिम आहे. या िािे भाित सिकािने िुंतवणूकीची सोय, 

नवीनता, कौशल्य द्दवकास वाढद्दवणे, बौद्दिक संपत्तीचे संिक्षण किणे आद्दण भाितामध्ये व्यवसाय 

किण्यासाठीचे योग्य वाताविणाची सवोत्कृ� िचना किण्यासाठी तयाि केलेली आहे. या उपिमाचे 

प्राथद्दमक उ�ी� म्हणजे तेथील जिभिातील िुंतवणूक आकद्दषटत किणे आद्दण भािताचे उत्पादन के्षत् 

मजबूत किणे. 

९.६ स्वाध्याय 

खाली द्ददलेल्या पयाटयांमधील सवाटत योग्य उत्तर द्दनवडा.  

१)  ____________ हे भाितातील स्टाटट-अप व्यवसायाचे एक उदाहिण आहे.  

 (झोमाटो, रिलायन्स, िोदिजे, विील सवट) 

२)  भाित मधील स्टाटट अपला _____________ व्यवसायांिाि ेआव्हान द्दनमाटण होते.  
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 (प्रचंि मोठ्या कंपन्यांकिून स्पधाट, योग्य भािीदाि शोधणे, आद्दथटक व्यवस्थापन, विील सवट) 

३)  मेक इन इंद्दिया हा उपिम _________ िोजी सरुू किण्यात आला. 

 (सप्पटेंबि २०१०, सप्पटेंबि २०१२, सप्पटेंबि २०१३, सप्पटेंबि २०१४) 

खालील द्दवधाने खरी आहते की चुकीची आहते ते सागंा. 

१)  स्टाटट-अपसाठी सह-संस्थापक आवश्यक असू शकते. 

२)  स्टाटट अप्पसना नोंदणी किण्याची ििज नाही. 

३) मेक इन इंद्दिया हा उपिम िले्वे, द्दवमा, संिक्षण आद्दण वैद्यकीय उपकिणे इ.के्षत्ांसाठी थेट 

पिकीय िुंतवणकुीसाठी (एफिीआय) खलुा झाला. 

जोडी जुळवा 

 गट अ   गट ब 

१ ओला अ  १९९५ 

२ व्यवसाय तयािी योजना ब मेक इन इंद्दिया - योजना 

३ प्रधान मंत्ी जन धन योजना 

(पीएमजेिीवाय)  

क  अव्वल भाितीय स्टाटट-अप 

४ उत्पादन के्षत्ात वाढ ि व्यवसाय प्रािभं अप प्रद्दिया 

  इ मेक इन इंद्दिया - उिी� े

 

खालील प्रश्ांची सद्दवस्तर उत्तर ेद्दलहा.  

१)  स्टाटट-अप द्दबझनेस म्हणजे काय? त्याची प्रद्दिया तपशीलवाि सांिा. 

२)  भाितात स्टाटट-अप द्दबद्दझनेस समोिील आव्हाने समजावून सांिा.  

३)  िाष्ट्रीय उत्पादनाच्या संदभाटत मेक इन इंद्दिया मॉिेल मध्ये “ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स” आद्दण 

“सिकािी पढुाकाि” यावि एक सद्दवस्ति टीप द्दलहा.  

४)  औद्योद्दिक आजािमात किण्यासाठी मेक इन इंद्दिया पॉद्दलसीचे योिदान यावि चचाट किा 

 

✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽
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